
چۆنێتی ڕێگری کردن
لە بازرگانیکردن

بە جۆرە
باڵندە پارێزراوەکان 

ڕێنماییەکان بۆ گومرگ و
فەرمانبەری ڤێتێرنەری

لە کۆنتڕۆڵی سنوور

نووسینی: 
نابغ غەزال ئەسوەد: ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی باڵندە.

دیمیتا گاردینارۆڤ، الزار پەترۆنۆڤ، سڤیتۆسالڤ سپاسۆڤ:  کۆمەڵەی بولگاری بۆ پاراستنی باڵندە

وەرگێڕانی: کۆرش ئارارات : ڕێکخراوی سروشتی عێراق

BirdLife International ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی باڵندە
)BSPB( کۆمەڵەی بولگاری بۆ پاراستنی باڵندە





چۆنێتی ڕێگری کردن
لە بازرگانیکردن

بە جۆرە
باڵندە پارێزراوەکان 

ڕێنماییەکان بۆ گومرگ و
فەرمانبەری ڤێتێرنەری

لە کۆنتڕۆڵی سنوور



نووسەرانی چاپی بولگاری
دیمیتار جاردینەرۆف

الزار پێترۆنۆڤ
سڤتۆسالڤ سپاسۆڤ

نووسەری وێنەکێشان
ستۆیان نیکۆلۆڤ

جەی گیل، م. النگمان، ب. بسمۆڵ: الپەڕەکان )54, 55, 56, 60, 63, 65, 73(.

دیزاینی نمونەکانی چاپکردن
ئێڤلینا گیۆرجیڤا

ئامادەکردنی نووسینی کوردی:
کۆرش ئارارات

دیزاینی کوردی و ئامادەکردنی چاپ
سەفین محەمەد

safe19165@gmail.com

چاپکردن
لیمۆن مارکێتینگ، ئەحمەد ئەل ئەدوان

Lemon.aledwan@gmail.com

چاپکراو
500 کۆپی

)BSPB( کۆمەڵگای بولگاریا بۆ پاراستنی باڵندەکان
ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی باڵندە

لــە سیســتەمی  بەکارهێنانــی  وەیــان  وێنــە،  یــان  دەق  کتێبــە، چ  لــەم  بەشــێک  هیــچ  پارێــزراون.  مافــەکان  هەمــوو 
گەڕاندنــەوەدا بــە هــىچ شــێوە و ڕێگەیــەک ڕێگــە پێــدراو نیــە )کۆپیکردنــی وێنــەکان، کۆپــی ئەلکترۆنــی یــان میکانیکــی، 
لەوانــە وێنەگرتــن یــان تۆمارکردنــی دەنــگ، تۆمارکردنــی دۆکیومێنتــی یــان لــە سیســتەمی خەزنکردنــی زانیــاری(، بەبــێ 
ڕەزامەنــدی پێشــوەخت لەالیــەن ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی بــۆ پاراســتنی باڵنــدە و کۆمەڵــەی بولــگاری بــۆ پاراســتنی باڵنــدە.
یەکــەم وەشــانی ئــەم ڕێبــەرە لــە الیــەن کۆمەڵــەی بولگاریــا بــۆ پاراســتنی باڵنــدەک و بــە پاڵپشــتی دەســەاڵتی گومرگــی 
نەتەوەیــی بولگاریــا تــەواو بــوو وەک بەشــێک لــە پــڕۆژەی پاراســتنی باڵندەکانــی شــاباز و باڵەبــان لــە شــوێنە گرنگەکانــی 
ســەر بــە بەرنامــەی ناتــورا Natura 2000( 2000( لــە بولگاریــا و پــرۆژەی “ڕێوشــوێنی بەپەلــە بــۆ دڵنیابــوون لــە مانــەوەی 
سیســارکی میســری” لــە بولگاریــا و یونــان” کــە لــە الیــەن بەرنامــەی “+LIFE” ی یەکێتــی ئەوروپــا )EU( بــوو، و پاشــان 
دووبــارە داڕێژرایــەوە و چاپکرایــەوە لەالیــەن ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی  بــۆ پاراســتنی باڵنــدە وەک بەشــێک لــە پــرۆژەی  
“”Egyptian Vulture New LIFE”  بــە ناونیشــانی: “گرتنەبــەری ڕێــکاری بەپەلــە بــۆ پاراســتنی باڵنــدەی سیســارکی 
میســری بالــکان  و ئــەو ناوچانــەی پێیــدا تێپــەڕ دەبــن لەکاتــی کۆچکردنــدا” کــە بەشــێکی لــە الیــەن پرۆگرامــی ی بەرنامــەی 

“+LIFE” ی یەکێتــی ئەوروپــا )EU( پــارەی بــۆ دابینکــراوە.
 ISBN 978 - 8-20-8310-954 چاپــی بولــگاری ئــەم ڕێبــەرە بــۆ یەکــەم جــار لــە ســۆفیا لــە ســاڵی 2013 بــە ژمــارە

باڵوکرایــەوە ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی بــۆ پاراســتنی باڵنــدە، عەمــان- 2021



دەستپێک ...............................................................................................

پێشەکی .................................................................................................

سوپاس و پێزانین ...................................................................................

کورتەیەک لەسەر بازرگانی جیهانی جۆرەکانی ڕووەک و ئاژەڵی کێوی ..............

یاسا نێودەوڵەتیەکان ...............................................................................

یاسا نیشتمانیەکان ..................................................................................

پێویستیەکانی گواستنەوەی یاسایی بۆ ئاژەاڵن ...........................................

باوترین ڕێگا بۆ بازرگانی نایاسایی باڵندەی کێوی ..........................................

کرداری کاراو کاریگەر بۆ بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی نایاسایی ........................

بەشەکانی جەستەی باڵندە ........................................................................

هێماکان و کوردتکراوەکان و زارەوە زانستیەکان ...........................................

ڕێبەری ناسینەوەی باڵندەکان )باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن( ...............

ڕێبەری ناسینەوەی باڵندەکان )کونەپاپووەکان(..............................................

ڕێبەری ناسینەوەی باڵندەکان )باڵندەکانی ڕاوکردن(........................................

ڕێبەری ناسینەوەی باڵندەکان )باڵندە خوێنەرەکان( ........................................

ڕێبەری ناسینەوەی باڵندەکان )هێلکەی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن(...

پێڕستی ئەلف و بێی جۆری باڵندەکان ........................................................

سەرچاوەکان ...........................................................................................

بەستەرە بەسوودەکان .............................................................................

تێبینیەکان ..............................................................................................

03

05

07

09

10

11

18

19

24

26

27

28

54

58

62

86

98

100

101

102

ناوەڕۆك



2



3

دەستپێک 
پاراســن و پارێزگاریکردنــی زینــدەوەرە کێوییــەکان تەوەرێکــی ســەرەکی چەندیــن ڕێککەوتننامــەو 
ــدەوەر  ــتی زین ــی هەمەچەش ــە پێکهاتەکان ــە ک ــی ئەوەی ــە ئامانج ــن ک ــە نێودەوڵەتیەکان پەیامننام
لەســەر هەســارەی زەویــامن بپارێزرێــت. چەندیــن جــۆری ئاژەڵــی کێــوی بــە تــەواوی لەناوچــوون 
و قــڕ بــوون و نابیرنێنــەوە، بەداخــەوە تــا ئەمــڕۆش لــە چەندیــن ناوچــەی جیهــان بەردەوامــە، لــە 
ــی  ــت و ڕۆژهەاڵت ــی ناوەڕاس ــە بیابانیەکان ــت و ناوچ ــی ناوەڕاس ــان و ڕۆژهەاڵت ــیاندا بەڵق نێویش
زینــدەوەران   بــۆ قڕبوونــی  کــە هــۆکاری ســەرەکی  کیشــوەری ئەفریقــاش. جێــگای داخــە 
ــە  ــەوە  ل ــەن مرۆڤ ــتییەکانە لەالی ــامانە رسوش ــی س ــت بەکارهێنان ــاد لەپێویس ــەدەردان و زی بەه
پێنــاو خۆشــگوزەرانیدا، لەگــەڵ ئەوەشــدا، ئــەم پێویســتی و زیادەڕۆییــە دەبێــت ڕێکبخرێــت بــۆ 
ئــەوەی ڕێگــە لــە لەناوچوونــی ئــەو جۆرەزینــدەوەرە کێوییانــە بگریــن کــە هاوبەشــی هەســارەی 
ــەوەی  ــزگاری وە گێڕان ــت پارێ ــتە، دەبێ ــەو مەبەس ــن بەئ ــۆ گەیش ــن. ب ــدا دەکەی زەوی لەگەڵییان
ــۆگەر  ــان مس ــان و مانەوەی ــەوەی بەردەوامیی ــت ، لەبەرئ ــە بکرێ ــەو کۆمەڵگایان ــۆ ئ ــی ب بەردەوام

ــی دەکات. ــی مرۆڤایەت ــدا خزمەت ــە ئەنجام دەکات و ل
ــە گرنگــی پاراســتنی ئــەو جۆرانــە دەکاتــەوە کــە دەکرێــت ببنــە جێگــەی  ئــەم ڕێبــەرە جەخــت ل
ــی  ــان و ناوچەکان ــی بەڵق ــە واڵتان ــەکان ل ــدە کێوی ــە باڵن ــان. ل ــی پێکردنی ــۆ بازرگان ــی ب مەترس
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت کــە دەکەونەســەر ڕێــڕەوی کۆچکردنــی ئــەو باڵندانــە و لــە زســتانداهەندێک 
ــۆرە  ــەم ج ــدە ئ ــا. وە هەرچەن ــوەری ئەفریق ــی کیش ــت و ڕۆژهەاڵت ــە ناوەڕاس ــە دەگەن ــەو باڵندان ل
کێویانــە پارێــزراون یــان لــە ژێــر هەندێــک یاســا و ڕێســای پەیوەندیــداری نەتەوەییــدا دانرابــوون 
لــە هەندێــک لــە دەوڵەتانــە یــان بەپێــی یاســا نێودەوڵەتیــەکان، ژمارەیــان بــە شــێوەیەکی بەرچــاو 
ــەو  ــی ئ ــەڵ تێکدان ــت لەگ ــێ مەبەس ــان ب ــت ی ــە مەبەس ــان ب ــی لەناوبردنی ــە ئەنجام ــون ل دابەزی
ــە  ــە ک ــە گرنگەی ــەو ڕۆڵ ــی ئ ــەم زانین ــی بەک ــەیە دەرئەنجام ــەم پرۆس ــن. ئ ــدا دەژی ــوێنانەی تێی ش
باڵنــدەکان دەیگێیــڕن بــۆ هاوســەنگی ژینگەیــی و بــە خزمەتکــردن بــە مرۆڤایەتــی کۆتایــی 
ــدە  ــتی و باڵن ــە گش ــدە ب ــەی باڵن ــی هێلک ــردن و بردن ــە ڕاوک ــەش چاوچنۆکان ــە لەوان ــت. جگ دێ
گۆشــتخۆرەکان )بــاز و هەڵــۆکان( بەتایبەتــی و ئەوانــەی هێالنە و شــوێنی ئەو باڵندانــە لەناودەبەن 
لەپێنــاو خزمەتکــردن بــە خواســتی بــازاڕی هەڵــۆ و ئــەو کەســانەی خولیــای کۆکــەرەوەی باڵنــدە 
ــدەکان دەگەیەنێــت بەشــێوەیەکی  ــگای باڵن ــە کۆمەڵ ــن کــە ئەمــەش زیانێکــی زۆر ب و هێلکەکانیان
گشــتی. ڕاوکردنــی ئــەو باڵندانــەی دەخوێنــن لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵیــت ئەوروپــا واڵتانــی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت، بــۆ ئــەوەی بــە ڕێســتۆرانتەکان لــە واڵتەکانیــان یــان لــە واڵتانــی دیکــەی وەک ئیتالیــا 
و ماڵتــا  و قوبــرس و لوبنــان و هەندێــک ناوچــەی کەنــداوی عەرەبــی بفرۆرشێــن، کــە دەرئەنجامــی 

زۆر خراپیــان لەســەر هاوســەنگی رسوشــت هەیــە.
زیادبوونــی داخــوازی لــە م ســەردەمەدا لەســەر ئــەم جــۆرە باڵندانــە لەپێنــاو قازانــج هەڕەشــەیە 
کــە دەتوانێــت کــە دەبێتــە هــۆی قڕبوونیــان. لەئەنجامــی نەبوونــی چاودێــری نێوخۆیــی 
ــی  ــی دەرەوەی یەکێت ــەڵ واڵتان ــی لەگ ــی بازرگان ــەڵ زیادبوون ــی ئەوروپالەگ ــنوورەکانی یەکێت س
ــی  ــوان واڵتان ــی لەنێ ــی نێودەوڵەت ــێوازی بازرگان ــەندنی ش ــەڵ پەرەس ــی لەگ ــا، بەتایبەت ئەوروپ
جیــاوازی جیهــان، ئــەم جــۆرە کارانــە پێویســتی بــە گرنگــی تایبــەت هەیــە لــەو وواڵتانــی بەڵقــان 
و دەوروبــەری بــە تایبەتــی و واڵتانــی دیکــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و ڕۆژهــەاڵت و ناوەڕاســتی 

ــە. ــە گشــتی کــە باڵنــدەی سیســارکیان هەی ــە ب ــا، ک ئەفریق
تێگەیشــن و دۆزینــەوەی چارەســەر بــۆ کێشــەکان پێویســتی بــە هەماهەنگییەکــی نزیکــی نێــوان 
دامەزراوەکانــی هــەر دەوڵەتێــک و ڕێکخــراوە ناحکومییەکانیــان هەیــە. ئــەم هەماهەنگی یــە مەرجی 
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ســەرەکی یــە بــۆ ســەرکەوتن لــە پاراســتنی ئــەو جــۆری باڵندانــەی کــە مەترســی لەناوچوونیــان 
لەســەرە و لــەم ڕێبــەرەدا بەکورتــی باســی چاالکییەکانــی پــرۆژەی پاراســتنی سیســارکی میــری 

کــراوە.
لــە ڕۆڵــی وەک هاوبەشــێکی  ئــەم ڕێبــەرە لەســەر بنەمــای ئــەو بەڵگانەیــە کــە کۆمەڵگــەی 
بولگاریــا بــۆ پاراســتنی باڵنــدەکان )BSPB(، وەزارەتــی ژینگــە و ئــاو لــە بولگاریــا وەک بەشــێک لــە 
تێکۆشــانی بــۆ پاراســتنی باڵنــدە ئامادەکــراوە. وەهەمــان شــێواز پەیــڕەو دەکرێــت لــە هەماهەنگــی 
ــەی  ــی دیک ــە واڵتان ــان ل ــەڵ حکوومەتەکانی ــە لەگ ــی دیک ــراوە ناحکومییەکان ــەڵ ڕێکخ ــردن لەگ ک
ــەکامناندا  ــە هاوبەش ــە هەوڵ ــداری ل ــەرە بەش ــەم ڕێب ــن ئ ــەم پرۆژەیەدا.هیواداری ــداربووی ئ بەش
بــکات بــۆ پاراســتنی هەمەچەشــنەیی بایۆلۆجــی لــە ناوچەکانــی پرۆژەکــە: بەڵقــان، ڕۆژهەاڵتــی 

ــا.  ــوەری ئەفریق ــتی  کیش ــەاڵت و ناوەڕاس ــت، ڕۆژه ناوەڕاس
ئیرباهیــم خــزر، بەڕێوەبــەری هەرێــم - نووســینگەی ڕێکخــراوی نێودەڵەتــی بــۆ پاراســتنی باڵنــدە 

لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ، ئــوردن.
ڤالێــری جۆرجیــڤ، پســپۆڕی لــە بازرگانیکــردن بــە جــۆری کێــوی کــە مەترســی لەناوچوونیــان 

لەســەرە، وەزارەتــی ژینگــە و ئــاو، بولگاریــا
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پێشەکی
ــدەوەری زۆری  ــنەی زین ــە هەمەچەش ــدن ب ــت دەوڵەمەن ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــان و واڵتان باڵق
ــرن  ــە خۆدەگ ــەرە ل ــان لەس ــە ناوچوونی ــی ل ــە مەترس ــەن ک ــۆری  دەگم ــی ج ــا ناوچەکان چەندەه
و لەگــەڵ ئەوانــەی لــە ژێــر یاســا و تەرشیعاتەکانــی پاراســتنی هەمەچەشــنی زینــدەوەران لــەم 
واڵتانــەدان لەوانــەش کــە لەژێــر یاســاکانی پاراســتنی هەمەچەشــنەی زیندەوەرانــی بولگاریــادان، 
وە یاســاکانی کشــتوکاڵ و ڕاوکــردن و بڕیارەکانــی جێبەجێکردنــی ڕێکەوتننامــەی ســایتس و 
ــەکان  ــی و تەرشیعات ــای ژینگەی ــوردن و یاس ــە ئ ــوی ل ــدەی کێ ــتنی باڵن ــی پاراس تەرشیعاتەکان
ــی  ــی جێبەجێکردن ــەکان )BBA( و ڕێنامییەکان ــدە کێوی ــاژەڵ و باڵن ــی ئ ــی ڕاوکردن و ڕێنامییەکان
ڕێکەوتننامــەی ســایتس و پــرۆژەی هەموارکردنــەوەی یاســاکانی ڕاوکــردن لــە ســوریا، و یاســای 
ــزراوە رسوشــتیەکان و  ــە و یاســای  ناوچــە پارێ ــان، و یاســای ژینگ ڕێکخســتنی ڕاوکــردن لەلوبن
یاســا پاراســتنی ســامانی کشــتوکاڵی و تەرشیعاتەکانــی تایبــەت بــە هەمەچەشــنەی زینــدەوەران 
و تەندروســتی ڕووەکــی بەگشــتی لــە میــر، هەروەهــا تەرشیعاتەکانــی تــر کــە ئامانجیــان ئــەوە 
ــەن  ــۆرە ئامانجان ــەم ج ــک ل ــت. هەندێ ــدا جێبەجێدەکرێ ــەی تێ ــە پرۆژەک ــی ناوچ ــە واڵتان ــوو ل ب

ــاواز. ــتی جی ــک مەبەس ــوەی کۆمەڵێ ــە چوارچێ ــت ل ــاییان پێوەدەکرێ ــی نایاس بازرگان
ــی  ــی ئەندام ــان( وەک واڵتان ــا و یۆن ــکان )بولگاری ــی بال ــەی واڵتان ــی بێوێن ــەی جوگراف هەڵکەوت
ــە یەکێتــی  ــا لەســەر ســنورە دەرەکییەکانــی ســنوور لەگــەڵ واڵتانــی کــە ســەر ب یەکێتــی ئەوروپ
ئەوروپــا نیــن و دەریــای ڕەش هاوبەشــن، هەروەهــا هەڵکەوتــەی جوگرافــی تایبەمتەنــدی ناوچــەی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت وبوژانــەوە چاالکــی بازرگانــی و ئاڵوگــۆڕە بازرگانیــەکان تێیــدا ئەمــە دەبێتــە 
هــۆی تێپەڕینــی فراوانــی شــتومەک و خەڵــک.  ئەمــەش تێپەڕبوونــی بازرگانیــە نایاســاییەکان بــە 
جــۆری ئــاژەڵ و ڕووەکــەکان کــە مەترســی لەناوچوونیــان لەســەرە یــان دەگمەنــن یــان پارێــزراون لە 
هەمــوو جیهانــدا لەخۆدەگرێــت و درێــژ دەبێتــەوە بــە درێژایــی ڕێــگاکان و کەناڵەکان بەشــێوەیەکی 
ڕێکخــراو زۆر ڕێــک. ئــەم ڕۆڵــەش بــۆ هەندێــک لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت درێــژ دەبێتــەوە 
ــداوی  ــی کەن ــعودیە و واڵتان ــەک س ــا ڕادەی ــوریا و ت ــر و س ــان و می ــوردن و لوبن ــی ئ بەتایبەت
ــان  ــی تایبەمتەندی ــۆی پێگەیەک ــن و  بەه ــی باڵندەکان ــوێنی کۆچ ــە ش ــر ک ــی ت ــی و واڵتان عەرەب
لەســەر ڕێــڕەوی کۆچکردنــی چەندیــن جــۆری باڵنــدە کۆچیــەرەکان کــە ژمارەیەکــی زۆر لــە جــۆرە 
ئــاژەڵ و ڕووەکــەکان کۆدەکرێنــەوە بــۆ ئــەوەی بیانناســێنن بــۆ نــاو لەنــاو ئــەو واڵتانــە و واڵتانــی 
تــردا یــان تێپەڕینیــان بــۆ شــوێنە جیــاوازەکان وەک بەشــێک لــە کاری بازرگانیکردنــی نایاســایی.

ئــەم ڕێبــەرە لــە رێنامییەکانــەوە کۆکراوەتــەوە بــۆ ئاســانکردنی کاری ڕۆژانــەی ئەفســەرانی گومــرگ 
ــت  ــی ناوەڕاس ــە ڕۆژهەاڵت ــە ل ــی پرۆژەک ــە واڵتان ــەری ل ــنوری ڤێتێرن ــی س ــدی کۆنرتۆڵ وە کارمەن
ــزراون.  ــە پارێ ــدەکان ک ــەی باڵن ــەو جۆران ــایی ب ــی نایاس ــردن بازرگان ــە ڕێگریک ــدان ل ــۆ یارمەتی ب
ئامانجەکــە بــە شــێوەیەکی ســەرەکی لەســەر ئــەو باڵنــدە گۆشــتخۆرانە دەبێــت کــە بــەڕۆژ 
چاالکــن زۆرتریــن هەڕەشــەیان لەســەرە لــە ئەنجامــی ئــەم جــۆرە چاالکییــە نایاســاییانە، جگــە لــە 
ســەرچاوەکە بــۆ هەندێــک جــۆری تــر لــە کونەپەپــووەکان و باڵندەکانــی ڕاو ئەوانــەی دەخوێنــن کــە 

ــان لەســەرە بەهــۆی راو و بازرگانــی نایاســایی. مەترســی لەناوچوونی
ــتامنیەکان  ــی و نیش ــە نێودەوڵەت ــتەمی  تەرشیعات ــی سیس ــی ڕێنامی ــە کورت ــەرە زۆر ب ــەم ڕێب ئ
دەخاتــەڕوو لەســەر بازرگانــی لە جۆرە دەگمەنــەکان، و هەروەهــا گێڕانەوەیەک بۆ دەرهاوێشــتەکانی 
ــۆ  ــرداری ب ــی ک ــی، ڕێنامی ــێوازی بازرگان ــاژەڵ ش ــاردنەوەی ئ ــۆ ش ــک ب ــێواز و تەکنی ــن ش باوتری
ــە کاتــی گونجــاودا، هەروەهــا وەک ڕێبــەری کورتــەی ناســاندن  ــکاری پێویســت  ل گرتنەبــەری ڕێ
ــدە  ــی ڕاو و باڵن ــووەکان و باڵندەکان ــن و کونەپەپ ــە ڕۆژدا چاالک ــە ل ــتخۆرەکانی ک ــدە گۆش ــە باڵن ل
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ــە نایاســاییەکانەوە دەکرێنــە ئامانــج. ــە ناوچەکــەە لەالیــەن بازرگان خوێنــەرەکان باوترینــن ل
ــی  ــەن کارمەندان ــی لەالی ــۆ بەکارهێنان ــت ب ــک بێ ــە هەلێ ــەم ڕێبەری ــت ئ ــەوە، دەکرێ ــە دڵنیایی ب
دامــەزراوە یاســاییەکان،  و هــەر کەســێک بێــت کــە مامەڵــە لەگــەڵ پێشــێلکردنی یاســا و تاوانەکانی 
لــەم جــۆرە بــکات.  ئــەم کارە بــە ســەرکەوتوویی دادەنرێت، ئەگــەر ڕێبەرەکە بەشــداری لە باشــکردن 
و کاریگــەری ئــەو دامەزراوانــە بــکات کــە بەرپرســن لەمانــە.  ئــەم کارە ســەرکەوتوو دەبێــت، ئەگــەر 
ڕێبەرەکــە بەشــداری لــە باشــکردن و کاریگــەری ئــەو دامەزراوانــە بــکات کــە بەرپرســن لــەم ئەرکــە 

گرنگــە لــە  بەرەنگاربوونــەوەی بازرگانــی نایاســایی بــە جــۆرە کێوییــە پارێــزراو و دەگمەنــەکان.
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سوپاس و پێزانین
ئــەم ڕێنامییانــە نەدەتوانــرا باڵوبکرێنــەوە بەبــێ بەشــداری ڕاســتەوخۆ یــان ناراســتەوخۆ بــۆ زۆرێــک 
ــی و  ــتی نەتەوەی ــەر ئاس ــدەوەری لەس ــی زین ــتنی هەمەجۆری ــواری پاراس ــارەزایانی ب ــپۆڕان و ش پس

ــەن. ــی کار دەک نێودەوڵەت

ــرۆژەی ژیانێکــی نــوێ  ــەری پ ــۆڤ ، بەڕێوەب ــۆ ســتۆیان نیکۆل ــە تایبەتــی سوپاســگوزاری خۆمــان ب ب
سیســارکی میــری: ڕێوشــوێنی بەپەلــە بــۆ بەهێزکردنــی پاراســتنی باڵندەکانــی بەلکان لە سیســارکی 
ــا  ــی بولگاری ــپۆڕی دەوڵەت ــڤ، پس ــری جۆرجی ــەی؛ ڤالێ ــڕەوی کۆچکردنەک ــتنی ڕێ ــری و پاراس می
لەبــواری بازرگانیکــردن بــە جــۆری کێــوی کــە مەترســی لەناوچوونیــان لەســەرە ، فەرمانگەی پاراســتنی 
رسوشــتی نەتەوەیــی، وەزارەتــی ژینگــە ئــاوی بولگاریا لەســەر ڕێنامییــە بەنرخەکانــی؛ ماریــا کیریلۆڤا، 
ــی  ــەوەکان، ئاژانس ــرگ و لێکۆڵین ــری گوم ــی هەواڵگ ــدی، بەڕێوبەرایەت ــی ناوەن ــی گومرگ بەڕێوەبەرایەت
گومرگــی نەتەوەیــی بولگاریــا، یانــا ڤیلینــا )پســپۆڕی ســەرەتا، فەرمانگــەی نیشــتامنی بــۆ پاراســتنی 
رسوشــت ، وەزارەتــی ژینگــە و ئــاو لــە بولگاریــا، گای شــۆرڕۆک گەورەبەرپرســی لێکۆڵینەوە لــە کۆمەڵەی 
ــەی   ــەرۆکی یەک ــەر، س ــن هەنت ــی نیڤ ــوو، نیڤ ــینی یەکگرت ــدەکان، شانش ــتنی باڵن ــۆ پاراس ــاهانە ب ش
بەرەنگاربوونــەوەی تاوانــە بەرامبــەر ژیانــی کێــوی لــە بەریتانیــا، بەڕێز گای کالرک، ئاژانســی ســنووری 
بەریتانیــا، فڕۆکەخانــەی هیــرۆ، شانشــینی یەکگرتــوو، بەڕێــز ئیرباهیــم  خــدر، بەڕێوەبــەری هەرێــم 
لــە ســکرتارییەتی ڕێکخــروای نێودەوڵەتــی بــۆ پاراســتنی باڵنــدە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە ئــوردن،

شــەریف جەبــور، بەڕێوەبــەری چاودێــری و لێکۆڵینــەوەی باڵنــدە لــە ســکرتارییەتی ڕێکخــراوی 
ــەو  ــی ئ ــا سوپاس ــوردن هەروەه ــە ئ ــت ل ــەاڵت ناوەڕاس ــە ڕۆژه ــدە ل ــتنی باڵن ــۆ پاراس ــی ب نێودەوڵەت
ــەر  ــە لەس ــەم زانیاریان ــی ئ ــۆ دەوڵەمەندکردن ــردووە ب ــداریان ک ــە بەش ــن ک ــوارەوە دەکەی ــە خ بەڕێزان
ئاســتی هەرێمــی و نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت: دکتــۆر ئەکــرەم عیســا دەرویــش - بەڕێوەبەری 
بەرنامــە  لــە نوســینگەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و باکــوری کیشــوەری ئەفریقــا ســندوقی نێودەوڵەتــی 
ــە  ــت ل ــتنی رسوش ــۆ پاراس ــینی ب ــەی شانش ــە کۆمەڵ ــر ل ــارق قنی ــەران؛ ت ــەرچاوەکانی گیانلەب ــۆ س ب
ئــوردن بیــالل حایــک بەڕێوەبــەری هەمەچەشــنەی زینــدەوەران و پارێــزراوە رسوشــتیەکان لــە وەزارتــی 
ناوچــە خۆجێیــەکان و ژینگــە لــە ســوریا، محمــد عەبــدول رەوف لــە کۆمەڵــەی میــری بــۆ پاراســتنی 
رسوشــت، باســیمە خاتیــب و ئەســعەد ســەرحال لــە کۆمەڵــەی پاراســتنی رسوشــت لــە لوبنــان بــە 
بەشــداریکردنیان لــە نوســینی ڕێبــەری ڕاوچــی لــە لوبنــان، لیــث عەلی و کــۆرش ئــارارات لــە ڕێکخراوی 

رسوشــتی عێــراق.
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کورتەیەک لەسەر بازرگانی
جیهانی جۆرەکانی ڕووەک و ئاژەڵی کێوی

ــە  ــە دەبێت ــە هــۆکارە ســەرەکیەکان ک ــە ل ــەکان یەکێک ــە کێوی ــاژەڵ و ڕووەک ــە ئ ــی ل ــی نێودەوڵەت بازرگان
هــۆی دابەزینــی بەرچــاو و خێــرا لــە ژمــارەی چەندیــن جــۆری ئــاژەڵ و ڕووەک، و بــە یەکێــک لــە چــوار 
مەترســیدارترین  جۆرەکانــی بازرگانــی دادەنرێــت دوای بازرگانــی کــردن بــە چــەک و دەرمــان و مــرۆڤ. 
ــج  ــی قازان ــان بازرگان ــان بەروبوومەکانی ــەکانیان ی ــان بەش ــەکان ی ــدەوەرە کێوی ــە زین ــردن ب بازرگانیک
ــی  ــە. خاڵ ــار دۆالری ئەمریکی ــان ملی ــرناو دەی ــااڵنەی خەمڵێ ــەی س ــژەی زۆر بودج ــە ڕێ ــن ب بەخش
سەرســوڕهێنەر ئەوەیــە کــە بــە شــێوەیەکی ســەرەکی هەندێــک لــە سەرنجڕاکێشــرتین جــۆرەکان دەکاتە 
ئامانــج لــە ڕووی شــێوە یــان تــام یــان دەگمەنیــەوە، کــە وا دەکــەن زیاتــر خواســتیان لەســەر بێــت و لــە 

هەمــان کاتیشــدا زۆرتریــن ڕووبــەڕووی لەناوچــوون ببنــەوە.
ــە  ــن ل ــە دەب ــەم بازرگانی ــەڕوی ئ ــە ڕووب ــۆن منون ــە 10 ملی ــر ل ــتی زیات ــۆی گش ــاڵێک، ک ــوو س هەم
ــە جۆرەکانــی شــیردەرەکان،  ــە زۆرێــک ل ــەکان، بەشــەکانیان یــان بەروبوومەکانیــان ل ڕووەکــەکان، ئاژەڵ
باڵنــدەکان، خشــۆکەکان و ماســیەکان، و زۆرێــک لــە بــێ بڕبــڕەکان، جگــە لــە زیاتــر لــە 30,000 جــۆری 
ــەو  ــا ئ ــە زۆر واڵت ت ــۆر و ل ــێکی زۆر ج ــە بەش ــایی ب ــی یاس ــژەی بازرگان ــەوەی ڕێ ــەڵ ئ ڕووەک. لەگ
ڕادەیــەی کــە زامنــی بەردەوامــی ئــەم جۆرانــە دەکات لــە ژینگــەی رسوشــتیەکەی خۆیانــدا )بــۆ منوونە، 
جێبەجــێ کردنــی پەیامننامــەی ســایتس بــۆ بازرگانــی کــردن بــە پەڕەکــەی قرشــەکان   تەنهــا %20 لــە 
کــۆی گشــتی بازرگانــی جیهــان ئەنجــام دەدرێــت(. بەپێــی ئامارەکانــی ســاڵی 2016  داهاتــی ســااڵنە 
ــەڵ  ــاڵی 2016( لەگ ــاری س ــە )ئام ــار دۆالری ئەمریکی ــەی 23 ملی ــۆ نزیک ــاییەوە ب ــی نایاس ــە بازرگان ل

ئــەوەی بەڕێژەیەکــی زۆر کــەم بازرگانــی بــە چەنــد جۆرێــک بــە باشــی بەڕێوەدەبرێــت.

بازرگانەکانــی ژیانــی کێــوی، چ یاســایی بێــت یــان بــە پێچەوانــەوە، بــە خێرایــی خۆیــان دەگونجێنــن 
ــی  ــد جۆرێک ــارەی چەن ــک ژم ــەکان. کاتێ ــە تەرشیعات ــکاری ل ــا گۆڕان ــازاڕ و هەروەه ــۆزی ب ــەڵ ئاڵ لەگ
ــەرەو  ــت، وا دەکات ب ــوود دەبێ ــێ س ــان ب ــردن پێی ــام بازرگانیک ــەوە، دەرئەنج ــەم دەبێت ــراو ک ــج ک ئامان
ــۆ  ــن ب ــەرەی پێدەدرێ ــەکان پ ــی کەناڵ ــێوازی نوێ ــەوە. ش ــوێ بکرێت ــازاڕی ن ــڕۆن و ب ــر ب ــی ت جۆرەکان

ــتامنی. ــی و نیش ــتی نێودەوڵەت ــەر ئاس ــایی لەس ــی نایاس بازرگان
و  نــوێ  پەیوەندیکردنــی  تەکنەلۆجیــای  بەشــداریپێکردنی  و  ئەلکرتۆنــی  جیهانگیــری  هــەروەک 
بەکارهێنانــی تۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان بــووە هــۆی ســەرهەڵدانی بــازاڕی نــوێ بەهــۆی زیادبوونــی

داواکــردن و ڕەخســاندنی هەلــی نــوێ بــۆ دابینکــردن و داواکــردن و بــەم شــێوەیە ســەرهەڵدانی بازرگانی 
ئەلیکرتۆنــی بــە ژیانــی کێــوی هانــی زۆرێــک لەرێکخراوەکانــی دا کاربکــەن بــۆ بەرەنگاربونــەوەی ئــەم 
جــۆرە تاوانــە ژینگەییــە بەهەماهەنگــی لەگــەڵ الیەنــە پەیوەندیــدرەکان لــە واڵتانــدا. هــاوکات دۆزینــەوە 
و بەدواداچوونــی بەشــەکانی ئــاژەڵ و ڕووەکــی کێــوی  یــان بەروبوومەکانیــا ن بــە شــێوەی جیــاواز لــە 

بەرهەمــەکان قورســن یــان بــە زۆری پشــتگوێ دەخرێــن.
ــاییەکان  ــە نایاس ــە بازرگانیی ــۆ چاالکی ــک ب ــە وەک بەرگێ ــایی لەوانەی ــی یاس ــدا، بازرگان ــە زۆر حاڵەت ل
ــی  ــە بازرگانیکردن ــەدەن ل ــان ئ ــەوە نیش ــەوەکان ئ ــەن لێکۆڵین ــی زۆر ه ــکات منوونەگەلێک ــەت ب خزم
نایاســایی بــە ئاژەڵــە کێوییــەکان. لەالیــەن ئــەو کەســانەوە ئەنجامدەدرێــن مۆڵەتــی بازرگانیــان پێدراوە 
بــۆ بازرگانــی کــردن بــەو جۆرانــەی  لــە لیســتی ســایتس تۆمــار نەکــراون ئەمــە گرفتێکــی زیادە دروســت 

دەکات بــۆ ئەنجامدانــی ڕێکخســتنێکی کاریگــەر.
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یاسا نێودەوڵەتیەکان
ڕێکەوتننامــەی نێودەوڵەتــی بــۆ بازرگانــی کــردن بــە ئــاژەڵ و ڕووەکــی کێــوی کە مەترســی 

.)CITES( لەناوچوونیان لەسەرە

لەســاڵی 1973 لــە واشــنن واژووی ڕێکەوتنامــەی نێودەوڵەتــی بۆبازرگانــی کــردن بــە جۆرەکانــی 
ئــاژەڵ و ڕووەکــی کێــوی )CITES( کــە مەترســی لەناوچوونیــان لەســەر کــرا، هەروەهــا بــە ســایتس 
یــان بــە پەیامننامــەی واشــنتۆن نــارساوە. ئــەوە ڕێکەوتنێکــە کــە ئامانــج لێــی ڕێگرتنە لــە بازرگانی 
ــان  ــتی ناوەکانی ــەدە لیس ــکۆی ڕێکەوتنامەک ــەم پاش ــە یەک ــە ل ــی ک ــە جۆرەکان ــە ل ــەر جۆرێک ه
ــۆ  ــنوورەکانەوە ب ــی س ــتنەوەی لەڕێ ــی و گواس ــی نێودەوڵەت ــتنی بازرگان ــۆ ڕێکخس ــورساون. ب ن
ــی  ــتی جیهان ــەر ئاس ــەرە لەس ــان لەس ــی لەناوچوونی ــەی مەترس ــاژەڵ و ڕووەکان ــۆرە ئ ــەو ج ئ
و لــە پاشــکۆی دووەم و ســێی ناوەکانیــان نــورساون. ئــەم ڕێکخســتنەە جێبەجــێ دەکرێــت 
لەڕێــگای سیســتەمی بڕوانامــە )مۆڵەتــەکان( بەپێــی مەبەســت لــە گواســتنەوەی زیندەوەرەکانــن 
یــان بەشــەکانیان یــان بەروبوومەکانیــان، ئــەم ڕێککەوتنــە لــە پاشــکۆکانی نزیکــەی 36,000 
ــەو هەنگاوانــەش دەکات  ــت. ڕێککەوتنەکــە ئامــاژە ب ــاژەڵ و ڕووەک لەخۆدەگرێ جــۆر/ ژێرجــۆری ئ
کــە پێویســتە ئــەو واڵتانــەی واژوویــان کــردووە بیگرنەبــەر لەپێنــاو پابەندبــوون بــە بڕیــارو 
ڕێوشــوێنەکانی بــۆ ئــەوەی بازرگانــی نێودەوڵەتــی بــە ژیانــی کێــوی ڕێکبخرێــت لەگــەڵ ئــەوەی

ــەاڵم  ــەدا ب ــی پەیامننامەک ــە جێبەجێکردن ــن ل ــر ب ــە توندت ــە ک ــان هەی ــی ئەوەی ــەکان ماف دەوڵەت
ــن. ــی بنوێن ــە نەرم ــان نیی ــی ئەوەی ماف

یەکێتی ئەوروپا
ــێ دەکات  ــایتس جێبەج ــەی س ــتەجەمعی، ڕێکەوتنام ــیۆنێکی دەس ــا وەک کۆمس ــی ئەوروپ یەکێت
ــەکان  ــە کێوی ــاژەڵ و ڕووەک ــی ئ ــتنی جۆرەکان ــە پاراس ــەبارەت ب ــن س ــتی رێکخس ــەی لیس لەڕێگ

ــوارە. ــەو ب ــەت ب ــتەکانی تایب ــی لیس ــی و ئامادەکردن ــتنی بازرگان ــی رێکخس لەڕێ
ــتنەکە  ــتی رێکخس ــکۆی لیس ــوار پاش ــەر چ ــەرە بەس ــان لەس ــی  لەناوچوونی ــی مەترس جۆرەکان
دابــەش دەکرێــن: )أ( و )ب( و )ج( و )د(، بــە پشتبەســن بــە پێویســتی پاراســتنیان. ئــەو جۆرانــەی 
ــە  ــتنە دەکەون ــە پاراس ــتیان ب ــن پێویس ــەرە و زیاتری ــان لەس ــی لەناوچوونی ــن مەترس ــە زۆرتری ک
ــا.  ــاو قازانج ــە پێن ــت ل ــە دەگرێ ــەو جۆران ــردن ب ــی ک ــە بازرگان ــری ل ــدا ڕێگ ــە تێی ــکۆی )أ(؛ ک پاش
ــان  ــایتس ناوی ــەی س ــە ڕێکەوتنام ــە ل ــت ک ــە لەخۆدەگرى ــەو جۆران ــکۆیە ئ ــەم پاش ــا ئ وە هەروەه
ــتی  ــرە لیس ــکۆکانی ت ــی پاش ــا. هەرچ ــی ئەوروپ ــاو یەکێت ــن لەن ــن بپارێزرێ ــەاڵم گرنگ ــووە ب نەهات
ئــەو جــۆر و کۆمەڵــە پۆلێنکراوانــەن کــە زۆرن و ئەوانــەی کەمــرت مەترســی لەناوچوونیــان لەســەرە 

ــتە. ــان پێویس ــتنی بازرگانیکردنی و ڕێکخس
یەکێتــی ئەوروپــا یەکێکــە لــە گەورەتریــن بــازاڕەکان و زۆرتریــن بــۆ ئــەو جۆرانــەی کــە لــە 
ــی  ــی بازرگان ــێیەکی بابەت ــە س ــەملێرناوە ک ــت. س ــووە لەخۆدەگرێ ــان هات ــەدا ناوی ڕێکەوتنامەک
ــی  ــی کێویەکان ــاژەڵ و ڕووەک ــە ئ ــە ب ــە نێودەوڵەتیەکان ــە بازرگانی ــدی ڕێکەوتن ــە پابەن ــایی ک یاس

مەترســی لەناوچوونیــان لەســەرە لەنــاو ســنوری یەکێتــی ئەوروپــا ڕوودەدات.
بەهــای بازرگانــی یاســایی بــە باڵنــدەو ئاژەڵــە کێوییــەکان کــە گرنگــی ئابووریــان هەیــە  لــە نــاو 
ــاوردەی  ــن ه ــت و گەورەتری ــۆرۆ دەخەمڵێرنێ ــار ی ــای 100 ملی ــادا بەه ــی ئەوروپ ــی یەکێت واڵتان
باڵنــدە و دووەم گەورەتریــن هــاوردە لــە یەکێتــی ئەوروپــادا بــۆ خشــۆکەکان و پێســتی خشــۆکەکان 
ــڕی  ــەکان، ب ــە ڕووەک ــەبارەت ب ــان. وە س ــتی جیه ــەر ئاس ــدووەکان لەس ــیردەرە زین ــا ش و هەروەه
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ــن  ــە گەورەتری ــا  )ب ــە ئەڵامنی ــدار ل ــی و بۆن ــە ڕووەکــی دەرمان ــی یاســایی ب ــی بازرگان هاوردەکردن
ــە  ــادا( بــە بەهــای 250 ملیــۆن دۆالری ئەمریکــی ل ــە یەکێتــی ئەوروپ بەشــداری ئــەم بازرگانیــە ل
ــە ئیســپانیا و پورتــوگال و بەلجیکایــە. ســاڵێکدا دەخەمڵێرنێــت. وە گەورەتریــن بــازاڕی باڵنــدە ل

گەورەتریــن هــاوردەی پیســتە و گۆشــت و بەرهەمەکانــی خشــۆکەکان لەالیــەن بەلجیــکاوە 
ــااڵنە  ــاڵێکدا. س ــە س ــەن ل ــە 750 ت ــر ل ــڕی زیات ــە ب ــا ب ــی ئەوروپ ــاو یەکێت ــە ن ــت ل ئەنجامدەدرێ
بەپێــی ئامــارەکان 35% ی ئــەو باڵندانــەی لــە بەریتانیــا هــاوردە دەکرێــن تووتــی و باڵنــدە 
گۆشــتخۆرەکانی کــە بــە ڕۆژ چاالکــن، ژمــارەی ئــەو خشــۆکانەی کــە بەخێودەکرێــن بــەە زیاتــر لــە 
5 ملیــۆن دانــە خەمڵێــرناوە. دەرکەوتــووە داهاتــی ســااڵنە لەڕێــی بازرگانــی یاســایی بــە جۆرەکانی 
ڕێکەوتنامــەی ســایتس لــە واڵتێکــی وەک بەریتانــی بــە زیاتــر لــە 80 ملیــۆن یــۆرۆ دەخەمڵێرنێــت. 
یەکێتــی ئەوروپــاش چەندیــن بڕیاریــداوە کــە یارمەتــی پاراســتنی جــۆرەکان دەدات، وەک بڕیــاری 
قەدەغەکردنــی هاوردەکردنــی پێســتەی شــێری دەریــا لــە کەنــەداوە، و بەشــداری کــرد لــە 
پشــتگیریکردنی بڕیــاری دادگای نێودەوڵەتــی لــە الهــای بــۆ ڕەچاوکردنــی ڕاوکردنــی نەهەنگەکانــی 

ــاییە. ــی نایاس ــۆن ڕاوکردنێک ژاپ
پێشــنیازی پێکهاتــەی یەکێتــی ئەوروپــا بەرەنگاربوونەوەیەکــی جــدی هەیــە بــۆ جێبەجێکردنــی 
کاریگــەر ئــەم ڕێســا یاســاییانە. ئــازادی تــەواو هەیــە بــۆ گواســتنەوەی کەلوپەلــەکان لــە 
ــە  ــە چاودێریکردنێکــی کارا ب ــاو یەکێتیەکــەدا؛ بۆی ــر لەن ــۆ دەوڵەتێکــی ت دەوڵەتێکــی ئەندامــەوە ب
درێژایــی ســنوورە دەرەکییەکانــی یەکێتــی ئەوروپــا پاراســتنی باشــرت بــۆ هەمــوو واڵتانــی ئەنــدام 
مســۆگەر دەکات لەگــەڵ ئەوەشــدا، دەتوانرێــت ئــەم جــۆرە چاودێریکردنــە زۆر جــار بــە شــێوەیەکی 
هەڕەمەکــی و بــە ڕێکــەوت ئەنجــام بدرێــت. بەدرێژایــی ســنورە دەرەکییەکانــی یەکێتیەکــە - وەک 
بولگاریــا و یۆنــان – چاودێریکــردن لەوانەیــە کەمبکرێتــەوە بەشــێوەیەکی بەرچــاو، وا لــە هەمــوو 
ــاژەڵ وە  ــەی ئ ــە منون ــایی ب ــی نایاس ــە بازرگان ــەر ب ــن بەرامب ــە الواز ب ــدام دەکات ک ــی ئەن واڵتان

ڕووەکــی کێــوی.

یاسا نیشتیمانیەکان لە بولگاریا
 )BBA( ڕێســای پاراســتنی ئــاژەڵ و جــۆری ڕووەکــی کێــوی لــە ڕێگــەی ڕێکخســتنی بازرگانیــەوە
ئــەوە کارپێکــراوە و راســتەوخۆ لــە هەمــوو واڵتانــی ئەندامــی یەکێتــی ئەوروپــادا پابەنــدن 
زینــدەوەری  هەمەچەشــنەی  و  بولگاریــا،  یاســادانانی  شــێوەیە  بــەم  بەتایبەتی،بولگاریــا 
ــی  ــە جۆرەکان ــی ل ــی ناوخۆی ــی بازرگان ــە دەســتەی ڕێکخســن و بابەت ــی پەیوەســت ب بابەتەکان
ــەو  ــا  ئ ــدەوەری بولگاری ــا یاسایهەمەچەشــنەی زین ــەوە. هەروەه ــەکال کردۆت ــەدا ی پەیامننامەک
جــۆرە ئــاژەڵ و ڕووەکەکانــەی لــە خاکــی بولگاریــا پارێــزراون لەخۆگرتــووە.  زۆربــەی ئــەم جۆرانــە 
لــە لیســتەکانیی ســایتس نیــن بــەاڵم بازرگانــی کــردن بــە منونــەی جــۆرە کێوییــەکان قەدەغەیــە.

)BFSA( کاری چاودێریکردنــی  بولــگاری  پاراســتنی خۆراکــی  ئاژانســی  و  ئاژانســی گومــرگ 
گومرگەکانــە و دواتریــش چاودێــری ڤێتێرنــەری لەســەر هاوردەکــردن و هەناردەکردنــی ئــەو 
جۆرانەیــە کــە لــە ڕێکەوتنامــەی سایتســدا ناویــان هاتــووە. ئــەوە ئەرکــی ئــەو دەزگایانــە دیــاری 
دەکــەن کــە ئایــا منوونــە گواســرتاوەکان هاوتــان لەگــەڵ زانیاریەکانــی نــاو بەڵگەنامــە هاوپێچەکان.

یاسا نیشتمانیەکان لە مەقدۆنیای باکور
پەیامننامــەی ســایتس لــە ســاڵی 1999 لەالیــەن کۆمــاری مەقدۆنیــای باکــوورەوە پەســەند 
ــور  ــای باک ــاری مەقدۆنی ــت.  کۆم ــاڵی 2000 ەوە کاری پێدەکرێ ــی س ــی یەکەم ــە ترشین ــرا و ل ک
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پابەنــدە بــە دانانــی لیســتی جــۆرە پارێــزراوەکان و رێکخســتنێکی بازرگانــی بــە ئــاژەڵ و ڕووەکــە 
ــە چوارچێــوەی یاســادانانی نەتەوەییــدا و پاشــان دەرکــراون  کێــوی یــەکان لەڕێــی ڕێکخســن ل
و جێبەجــێ کــراون. یاســای پاراســتنی رسوشــت )لــە ســاڵی 2004 دەرچــووە و لــە -2006

ــەکان  ــە کێوی ــە ئاژەڵ ــی ب ــتنی بازرگان ــە ڕێکخس ــووە ل ــی پێکهات ــەوە( بەندەکان 2014 هەموارکراوەت
ــی  ــا رێنامییەکان ــایتس و هەروەه ــەی س ــی پەیامننام ــی بڕگەکان ــدا بەپێ ــاددە لەناوی ــن م چەندی
یەکێتــی ئەوروپــا زیادکــراوە بــۆ لیســتی پاراســتنی نەتەوەیــی بــۆ جــۆرە جیــاوازەکان. دەســەاڵتی 
نيشــتيامىن تايبــه متــه نــد بەجێبەجێکردنــی پەیامننامــە و دەرکردنــی مۆڵــەت و بڕوانامــە 
ــاژەڵ  ــه و ئ ــه ئ ــەكان )MEPP( ل ــنی کێویي ــه هەمەچەش ــی ب ــی نێودەوڵەت ــتنی بازرگان ــۆ ڕێکخس ب
ــتانی، وە  ــی شارس ــە و پالندانان ــی ژینگ ــە لەوەزارەت ــي ي ــیدان بريت ــە مەترس ــه ل ــه ی ك و ڕووەکان
ــەڵ  ــردن لەگ ــێوازی مامەڵەك ــە ش ــەکان ک ــە تایبەت ــی ڕێنامیی ــت بەپێ ــێ دەکرێ ــەوەش جێبەج ئ
ــێ  ــان ل ــات و پارێزگاري ــەرە ريكدەخ ــان لەس ــه ناوچووني ــی ل ــە مەترس ــنەکێویەکان ک هەمەچەش
ــه  ــد ل ــه ن ــه مت ــه ىن تايب ــە الي ــر ل ــەاڵتەكاىن ت ــرگ و دەس ــەاڵتدارانی گوم ــەن دەس ــت لەالی دەکرێ
دەروازە ســنوورییەکان و دامــەزراوە زانســتی و پیشــەییەکان لــه گــەڵ پابەنــدوون بــوون بــە 
لیســتەکانی کەهەیــە لــە پاشــکۆکانی پەیامننامــەی ســایتس لەســەر ئاســتی جیهانــی و نەتەوەیی 
و هەروەهــا جۆرەکانــی پاشــکۆی پەیامننامــەی ئەفریقــی- ئۆراســیای تێدایــە بــۆ پاریــزگاری کــردن 
لــە باڵنــدە کۆچەریــە ئاویــەکان و جــۆرەی نــارساو بــە پەیامننامەکــەی ئایــوا )AEWA( لــە ســاڵی 
ــودەزگا  ــرگ وە دام ــەی گوم ــە فەرمانگ ــرتا ب ــتانی بەس ــی شارس ــە و پالندانان ــی ژینگ 2009 وەزارەت
و دامــەزراوە پەیوەندیدارەکانــی تایبەمتەندەکانــی تــر بــۆ ڕێکخســن و بەدواداچوونــی بەرنامــە و 
ــەو  ــەکان ل ــە نەتەوەییی ــۆ یەکخســن و ڕێکخســتنی هەوڵ ــردن ب ــی هــاوردەوە هەناردەک مۆڵەتەکان

ــەوە. بارەی

یاسادانانی نەتەوەیی لە عێراق
ــی  ــوو و ئەرک ــراق دەرچ ــە عێ ــاڵی 2009 ل ــارە 27ی س ــە ژم ــی ژینگ ــن و چاککردن ــای پاراس یاس
ــە بڕگــەی تایبــەت  ــەم یاســایە ئامــاژەی ب ــە وەزارەتــی ژینگــە ســپێردراوە. ئ جێبەجێکردنیشــی ب
بەپاراســتنی هەمەچەشــنی زینــدەوەرزان کــرد، یەکــەم؛ زیــان گەیانــدن بەگروپــە بایۆلۆجییــەکان 
ــی  ــوی و ئاوی ــی کێ ــدەکان و زیندەوەران ــی باڵن ــن وە دووەم؛ ڕاوکردن ــدا دەژی ــوێنانەی تێی ــەو ش ل
ــن و  ــن و گرت ــردن و کوش ــێیەم؛ ڕاوک ــان، وە س ــی پێوەکردنی ــوون و بازرگان ــی لەناوچ ــە مەترس ل
خاوەندارێتــی و یــا گواســتنەوەی جۆرەهــا باڵنــدەی کێــوی و ئــاوی یــە کــە دیاریکــراون لەالیــەن 
الیەنــی پەیوەندیــدارەوە کــە لەنێواننیانــدا باڵنــدەی کۆچــەری کــە خاکــی عێــراق دەکەنــە شــوێنی 
ــا  ــان، هەروەه ــوون و هێلکەدان ــتەجێ ب ــوێنی نیش ــا ش ــەوە وە هەروەه ــەوە و خۆبەتاڵکردن حەوان
ــەوە  ــە هەمــوو جۆرەکانیی ــی ب ــان ئاژەڵ ــی ڕووەک ی ــاندنی ژیان ــەم دا؛ ناس ــە حەوت ــردن ل قەدەغەک
ــی  ــتەم دا؛ ئەنجامدان ــە هەش ــدارەکان وە ل ــە پەیوەندی ــی الیەن ــە مۆڵەت ــا ب ــە تەنی ــاو ژینگ ــۆ ن ب

ــدەوەران. ــە و زین ــۆ ژینگ ــە ب ــی هەی ــە زیان ــی ک ــدازەی بۆماوەی ــەوەی ئەن توێژین
لــە یاســای پاراســتنی کێــوی ژمــارە )17( ی ســاڵی 2010 وەزارەتــی کشــتوکاڵ ئەرکــی پاراســن و 
پاراســتنی ئاژەڵــە کێوییەکانــی لــە ڕێگــەی گرتنەبــەری ئــەو ڕێوشــوێنانەی کــە ئامــاژەی پێکــراوە 
یەکەم؛بەخێوکــردن ئاژەڵــە کێــوی یــە ناوخۆیــی یــەکان ، کۆچەریــەکان لەناوچــە پارێــزراوەکان بــە 
مەبەســتی پارێــزگاری لێکردنیــان وە زیادکردنیــان کەئەمــەش دەبێتەهــۆی گێڕانــەوەی هاوســەنگی 

رسوشــتی لــەم بــوارەدا بەبــێ زیــان گەیاندنــی ڕاســتەوخۆ یــا ناڕاســتەوخۆ بــە ژینگــە. 
دووەم، کەمکردنــەوە و رێکخســتنی ناوچــە پارێزراوەکانــی ماســی گرتــن لەگــەڵ دیاریکردنــی 
ــی. ــان کات ــەیی ی ــێوەیەکی هەمیش ــە ش ــردن ب ــی ڕاوک ــێیەم؛ قەدەغەکردن ــەکان و س ــۆری ئاژەڵ ج
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ــوی  ــدە کێ ــدا باڵن ــە تێی ــەکان دەکات، ک ــە کێویی ــتنی ئاژەڵ ــەڵ پاراس ــە لەگ ــایە مامەڵ ــەم یاس ئ
یــەکان، کــە بــە ســامانێکی نیشــتامنی دادەنرێــت، ڕێکخســتنی شــوێنی ڕاوکــردن، ڕێوشــوێنەکانی 
پێدانــی مۆڵەتــی ڕاوکــردن، دیاریکردنــی ئــەو جــۆرەی کــە ڕێگەپێــدراون بــۆ ڕاوکــردن، وە قەدەغەیــە 
ــە  ــەم؛ ئاژەڵ ــت، یەک ــە لەخۆدەگرێ ــاددەی )2( ئەمان ــەاڵم م ــردن، ب ــی ڕاوک ــان وە وەرزەکان ڕاوکردنی
ــتە  ــدارەکان پێویس ــە پەیوەندی ــان و الیەن ــەر هاواڵتی ــتامنین وە لەس ــامانێکی نیش ــەکان س کێویی
ــت  ــەر وە نابێ ــیان بکرێتەس ــان هێرش ــان ی ــە ئازاردانی ــەوە ل ــت، دووربکەون ــێ بکرێ ــان ل پارێزگاری
ــەی  ــە ڕێگ ــدا ک ــەوەش لەکاتێک ــت ئ ــتی نەبێ ــەوەی زانس ــتی توێژین ــۆ مەبەس ــا ب ــن تەنه ڕاوبکرێ
ــە  ــەی ک ــە کێوییان ــەو ئاژەڵ ــایە. دووەم؛ ئ ــەم یاس ــی ئ ــە بڕگەکان ــەت ب ــدی تایب ــی ڕەزامەن وەرگرتن
لــەم یاســایەدا دیاریکــراون  شــیردەرەکان و باڵنــدەی کێــوی یەکانــن کــە ئەمانــە ماڵــی نیــن، کــە 
)34( جــۆری باڵنــدەی تێدایــە کــە قەدەغەیــە ڕاوکردنیــان وە لــە مــاددەی)4( دا هاتــووە، یەکــەم؛ بــە 
ڕوونــی بەکارهێنانــی شــێوازی جینۆســاید لــە ڕاوکردنــی ئاژەڵــی کێــوی وەک تــۆڕ ، داو و تەڵــەی 
ــی  ــل و بەکارهێنان ــە و ئۆتۆمبێ ــە فڕۆک ــەکان ب ــدە کێوی ــاژەاڵن و باڵن ــی ئ ــر و ڕاوکردن ــن و ژەه ئاس
ــان  ــژی لولەکەی ــڕ( کەدرێ ــردن )تاپ ــی ڕاوک ــاش و تفەنگ ــی و ڕەش ــی ئۆتۆماتیک ــل و تفەنگ ئوتومبێ
کەمــرت لــە 400 ملیمەتــر و زیانگەیانــدن بــە ئاژەڵــە کێوییــەکان بــە هــەر شــێوەیەک لــە شــێوەکان 
قەدەغــە دەکات هەروەهــا لــە کۆکردنــەوەی هێلکــەی باڵنــدەی کێــوی یــان تێکدانــی هێالنەکانیــان، 
وە قەدەغەکردنــی ڕاوکردنــی ئــاژەاڵن و باڵنــدە کێوییــەکان لــە دووەمدا. مــاددەی )5( دەســەاڵتەکانی 
دا بــە وەزیــری کشــتوکاڵ بــۆ پێدانــی مۆڵــەت بــە تاکــەکان )کەســەکان( و ڕێکخراوەکانــی کۆمەڵگەی 
مەدەنــی کــە ئاژەڵــی کێــوی بەخێــو دەکــەن و زیادیــان دەکــەن بــۆ فرۆشــن یــان هەناردەکــردن بــە 
هەماهەنگــی لەگــەڵ دەزگای گومرگــی گشــتی و دوای وەرگرتنــی بۆچوونــی پســپۆڕان لــە خانــووە 
کشــتوکاڵیەکاندا، و بــۆ تاکــەکان و کۆمپانیــا تایبەمتەنــدەکان ڕێگەپێــدراوە بــۆ هاوردەکــردن و 
دابینکــردن و فرۆشــتنی ژمــارەی ڕاو و پێداویســتیەکان بەپێــی ئــەو تایبەمتەندیانــەی کــە لەالیــەن 
ــتە  ــەم مەبەس ــۆ ئ ــاوردە ب ــی ه ــی ڕەزامەندی ــەردراوە بەپێ ــاری لەس ــتوکاڵەوە بڕی ــی کش وەزارەت
لەمــاددەی )6( بڕگــەی یەکــەم دا هاتــووە، لــە دووەمــدا مۆڵەتــی ڕاوکردنــی ئاژەڵــی کێــوی ڕێگەپێدرا.

ــتی و  ــەوەی زانس ــااڵ و توێژین ــی ب ــری خوێندن ــەڵ وەزی ــی لەگ ــە هەماهەنگ ــاکە ب ــا یاس هەروەه
وەزیــری ژینگــە دەســەاڵتەکانی دایــە وەزیــری کشــتوکاڵ بــۆ دەرکردنــی ڕێنامییــەکان کــە تێیــدا کــە 
جــۆری ئــاژەڵ و باڵنــدەی کێــوی قەدەغەیــە ڕاوکردنیــان، وە ئــەو جۆرانــە لــە گیانلەبــەران و باڵنــدە 
کێویــەکان کــە ڕێگەپێــدراوە ڕاوکردنیــان، ئــەو ناوچانــەی کــە ڕاوکــردن بــە شــێوەیەکی هەمیشــەیی 
یــا کاتــی قەدەغەیــە، وە ئــەو وەرزانــەی کــە ڕاوکــردن تێیــدا قەدەغەکــراوە، زۆرتریــن ڕێــژەی 
ڕێگەپێــدراوی ڕاوکــردن، ئامــراز و ژمــارەی ڕاوکــردن و پێوانــە و جۆرەکانــی و ڕێکارەکانــی پێدانــی 
مۆڵــەت بــۆ ڕاوکردنــی ئاژەڵــە کێوییــەکان، وە وەزیــری کشــتوکاڵ چاوپۆشــی بــکات لــە الیەنەکانــی 
بــواری زانســتی و لێکۆڵینــەوە لــەو یاســا و ڕێنامییانــەی کەدەریــان دەکات و ڕێگەیــان پێــدەدات 
ئــەو جــۆرە ئاژەاڵنــە ڕاوبکــەن کــە قەدەغەکــراوە لــە وەرزەکان و ئــەو ناوچانــەی کــە قەدەغەکــراون 

ــدا. ڕاوی بکــەن و لەنــورساوی جیاکاریەکان
لــە ســاڵی )2017( دا وەزارەتــی ژینگــە ڕێنامیــی دەرکــردووە لەســەر ڕێکخســتنی ڕاوکــردن لــە 
زۆنــگاوەکان، وە وردەکاری زیاتــر دەربــارەی ئــەو جــۆرە باڵندانــەی کــە لــە ڕاوکــردن قەدەغەکــراون 
ــە  ــت ل ــێ دەدرێ ــان پ ــراو ڕێگەی ــی دیاریک ــارە و مانگێک ــی ژم ــە بەپێ ــەی ک ــۆرە باڵندان ــەو ج وە ئ
زۆنگاوەکانــدا ڕاوبکرێــن و هەروەهــا جۆروبەکارهێنانــی ئامرازو شــێوازە ڕێگەپێــدراوەکان دیاریکراون. 

یاساکانی پاراستنی ژینگە لە هەرێمی کوردستانی-عێراق
ــی ژینگــەی هەرێمــەوە  ــە ڕێگــەی دەزگای پاراســن و چاککردن ــەکان ل ــی ڕێنامیی جێبەجــێ کردن
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بەدواداچــوون دەکرێــت و یاســاکە بەشــێکی تــەواوی تەرخانکــردووە بــۆ پارێــزگاری کردنــی 
هەمەچەشــنی زینــدەوەران وە بــۆ پاراســتنی رسوشــت و بەرەنگاربوونــەوەی بەبیابانبــوون و 
پاراســتنی زینــدەوەرە کێوییــەکان. هەروەهــا لــەم بەشــەدا ئــەو جــۆرە ڕێگرییانــەی ڕوون کردۆتــەوە 
ــە وەرزی زاووزێ،  ــردن ل ــکات، ڕاوک ــوی ب ــی کێ ــە ڕووەک و ئاژەڵ ــە ل ــە هەڕەش ــک ک ــەر کارێ ــە ه ک
ــا  یــان هــەر ئامرازێــک بــۆ ماســی  ڕاوکــردن بــە تەقەمەنــی، یــان ڕاوکــردن بــە بەکارهێنانــی کارەب
گرتــن بەکاربهێرنێــت. هەروەهــا لــەم بەشــەدا قەدەغەکردنــی ڕاوکــردن و کوشــن و گواســتنەوە و 
ــەرە  ــان لەس ــی لەناوچوونی ــە مەترس ــەی ک ــۆرە زیندەوەران ــەو ج ــردن ب ــی و بازرگانیک خاوەندارێت

ــان. ــان وە هێلکەکانی ــێواندنی هێالنەکانی ــان ش ی
ــە ســاڵی )2021( دا ڕێنامیــی یەکانــی تایبــەت بــە ماســی گرتــن دەرکــرا کــە شــوێن و  هەروەهــا ل
کاتــی ڕاوکــردن ڕێکدەخــات وە قەدەغەکردنــی هەندێــک جــۆری تــر، دیاریکردنــی جــۆری چەکــی 
ــە  ــەوە ل ــتی قەرەبووکردن ــەن بەمەبەس ــاری دەک ــۆرەکان دی ــوو ج ــای هەم ــۆر و بەه ــردن ،و ج ڕاوک
کاتــی ڕاوەماســی نایاســایی ،وە هەروەهــا غەرامــەی دارایــی. هەروەها مــاددەکان ڕێنامیــی ووردیان 
ــدراو.  ــی ڕێگەپێ ــی چەک ــەکان، و جۆرەکان ــن، ڕێپێدان ــی گرت ــی ماس ــەر ڕێنامی ــوو و لەس لەخۆگرت
ــان  ــی لەناوچوونی ــە مەترس ــەی ک ــی ئەوجۆران ــی ڕاوکردن ــە کردن ــەکان قەدەغ ــا ڕێنامیی هەروەه

.)IUCN( لەســەرە کــرد بەپێــی ڕێنامییەکانــی لیســتی ســوور

ــەکان  ــوی ی ــە کێ ــاژەڵ و ڕووەک ــە ئ ــی ب ــی نێودەوڵەت ــەی بازرگان ــراق و ڕێکەوتنام عێ
)CITES( ــدان ــی لەناوچوون ــر مەترس ــە لەژێ ــتیەکان( ی ک )رسوش

عێــراق یەکێکــە لەگرنگرتیــن ناوچــەکان، بــۆ بازرگانــی و گواســتنەوەی زینــدەوە کێویــەکان لەنێــوان 
ئاســیاو ئەوروپــاو ناوچەکــە بەتایبەتــی شــام و کەنــداو دادەنرێــت و بەهــۆی زیادبوونــی ڕێــژەی 
ــگ و  ــەوەی جەن ــۆی دووبارەبوون ــدا بەه ــااڵنەی دوایی ــەم س ــاییەکان ل ــەوە نایاس ــاخ و پەڕین قاچ
ــەر  ــاوان بەرامب ــەوەی ت ــۆکاری باڵبوون ــە بوونەه ــەربازی کەئەمان ــتی و س ــیۆنی تیرۆریس ئۆپراس
ــن و  ــاخ بربێ ــە قاچ ــەرە ب ــان لەس ــی لەناوچوونی ــە مەترس ــەی ک ــە ئەوجۆران ــوی. ک ــی کێ ژیان
ــی  ــا نەبوون ــێدا. هەروەه ــی دراوس ــەڵ واڵتان ــەکاندا لەگ ــە هاوبەش ــی ی ــنوورە خاک ــەی س لەڕێگ
ئەزمــوون و هۆشــیاری لەبــارەی گرنگــی زینــدەەورە کێویــەکان و بەروبومەکانیــان و بەرهەمەکانیــان 
ــە بــواری پاراســن و پارێــزگاری  ــە وواڵتانــی جیهــان کــە ئــەوان پێیگەشــتوون ل وە چاوبکرێــت ل

ــەردەوام. ــە شــێوازێکی ب ــی ب ــوی وە بەکارهێنان ــن هەمەچەشــنی کێ کردن
عێــراق چــووە نــاو پەیامننامــەی بازرگانــی نێودەوڵەتــی ئــاژەڵ و ڕووەکــی کێــوی )ســایتس( کــە 
مەترســی لەناوچوونیــان لەســەرە لــە ســاڵی 2012 و ئەمــە لــە یاســایکدا دانــراوە کــە یاســای بــە 
ئەندامبوونــی کۆمــاری عێــراق لــە ڕێکەوتنامــەی نێودەوڵەتــی بــۆ بازرگانیکــردن بــە و جــۆرە باڵنــدە 
ــی  ــاڵی 2012 بەپێ ــۆ س ــارە )29( ب ــەرە ژم ــان لەس ــی لەناوچوونی ــە مەترس ــەی ک ــە کێویان و ئاژەڵ

بڕگــەی )یەکــەم( لــە مــادەی )61( و بڕگــەی )ســێیەم( لــە مــادەی )73( ی دەســتوور.  
ســەرەڕای ئــەوەی عێــراق ماوەیەکــی کەمــە بــووە بــە ئەنــدام لــەم ڕێکەوتننامەیــە چەندیــن 
ڕێوشــوێنی گرتووەتــە بــەر بــەرەو جێبەجێکردنــی پابەندییەکانــی لــە نــاو ڕێکەوتنامــەی ســایتس و 
بــۆ دڵنیابــوون لــە پاراســتنی ســامانی رسوشــتی و یاســای بــە ئەندامبوونــی کۆمــاری عێــراق لــەم 
ڕێکەوتنامەیــە لــە ڕۆژنامــەی وەقائیعــی عێــراق باڵوکرایــەوە،  وە دەســەاڵتی بەڕێوەبــردن و زانســتی 
تایبــەت بــەو مەبەســتە پێکهێــرنا لەگــەڵ الیەنەکانــی پەیوەندیــدار و مئادەکردن و نەخشەکێشــانی 
منونــەی بڕوانامــە ســایتس لــە عێــراق بــۆ هەناردەکــردن و هاوردەکردنــی ئــاژەڵ و ڕووەکــی کێــوی 
بەپێــی پێــوەرە نێودەوڵەتیەکانــی ڕێکەوتنامەکــە و مۆرەکانــی تایبــەت بــە بڕوانامــە و مۆڵەتەکانــی 
کــە لــە وەزارەتــی ژینگــە دەریــان دەکات، بــۆ بڕوانامــە و مۆڵەتەکانــی وەزارەتــی ژینگــە و هەروەهــا 
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ــی  ــە چۆنێت ــان ل ــدار و ئاگادارکردنی ــی پەیوندی ــی و وەزارەتەکان ــە فەرم ــەڵ الیەن ــی لەگ هەماهەنگ
جێبەچێکردنــی مەرجەکانــی ڕێکەوتنامەکــە و دانانــی میکانیزمێــک بــۆ هەماهەنگیکــردن لەنێــوان 
ــراوەکان و  ــەوەی هاوردەک ــردن و گەڕاندن ــاوردە و هەناردەک ــی ه ــە کات ــدارەکان ل ــە پەىوەندی الیەن
لیژنەیەکــی نیشــتامنی پێکهێــرناوە بــە مەبەســتی ئامادەکردنــی یاســای نیشــتامنی تایبــەت بــۆ 
ــە  ــێیەم ل ــی س ــی ڕەشنووس ــەوە و گفتوگۆکردن ــایتس و لێکۆڵین ــەی س ــی ڕێکەوتنام جێبەچێکردن
ــەی  ــتیامنی ڕێکەوتننام ــی نیش ــۆ تەرشیع ــتکراوە ب ــی دروس ــەی الوەک ــا لیژن ــاکان. هەروەه یاس
ســایتس وە خوێندنــەوەی ڕەشنووســی چــوارەم بــۆ تەرشیعکــردن وە تەواوکردنــی ڕاپۆرتــی 
ســکرتاریەتی  بــە  پێشکەشــکردنی  وە  ســێهەم  و  دووهــەم  و  یەکــەم  یەکانــی  نیشــتیامنی 
ڕێکەوتننامەکــە وە ئامادەکردنــی ڕاپۆرتــی جــێ بەجــێ کردنــی نیشــتیامنی یەکــەم کــە پێشکەشــی 
ــی  ــەن وەزارەت ــایتس لەالی ــەی س ــی بڕوانام ــت، وە دەرکردن ــە دەکرێ ــکرتاریەتی ڕێکەوتننامەک س
ــەر  ــێک لەس ــی داتابەیس ــۆ ئامادەکردن ــی ب ــەردانی مەیدان ــی س ــا ئەنجامدان ــە، وە هەروەه ژینگ
پێــوە دەکــەن وە ئامادەکردنــی  بازرگانیــان  یانــەی کەبازرگانــەکان  گرنگرتیــن جــۆرە کێــوی 
لیســتێکی ســەرەتایی لەســەر هاندێــک جــۆری کێــوی کــە مەترســی لەناوچوونیــان لەســەرە کــە 
بازرگانیــان پێــوە دەکرێــت زیادبکرێــت ئەنجامدانــی جۆرەهــا لــە چاالکــی و بۆنــە کــە پالپشــتی 

ــدارەکان. ــە پەیوەندی ــەڵ الیەن ــاوکاری لەگ ــە ه ــەن ب ــە دەک ــەم ڕێکەوتننامەی ل
ــە  ــدە گۆشــتخۆرەکان ک ــدا باڵن ــرا کەتیایان ــۆ پاشــکۆکان زیادک ــدە ب ــە باڵن ــاواز ل ســێ جــۆری جی
هەمــوو جۆرەکانــی هەڵــۆ هاتــووە لــە ڕێکەوتننامــەی ســایتس بێجگــە لــە چــوار جــۆری خێزانــی 
ــوار  ــدان وە چ ــکۆی دووهەم ــە پاش ــەی ل ــوێ( )Cathartidae( زۆرین ــی ن ــارکەکانی جیهان )سیس

ــە پاشــکۆی ســێهەمە. ــە وە جۆرێکیــش ل ــە پاشــکۆی یەکەمدای جــۆری ل
ــێهەم  ــاددەی س ــە م ــۆرەکان؛ ل ــە ج ــردن ب ــی ک ــە بازرگان ــدار ب ــای پەیوەندی ــی یاس ــە ماددەکان ل
ــی  ــەم بەپێ ــە پاشــکۆی یەک ــوو ل ــی هات ــەی جۆرەکان ــە منوون ــی ب ــتنی بازرگان ــدا ڕێکخس ــە تێی ک
ــەم  ــکۆی یەک ــە پاش ــوو ل ــی هات ــە جۆرەکان ــک ل ــچ جۆرێ ــت هی ــە نابێ ــەم ماددەی ــی ئ نورساوەکان
هەنــاردە بکرێــت تەنهــا دوای وەرگرتــن و پێشکەشــکردنی مۆڵــەت بــۆ هەناردەکــردن و هاوردەکردنــی 
پێشــوەخت نەبێــت وە دوای جــێ بەجــێ کردنــی مەرجەکانــی داواکــراو بــۆ ئــەم ماددەیــە. بــەاڵم 
ــکۆی  ــە پاش ــوو ل ــی هات ــەی جۆرەکان ــە منوون ــی ب ــتنی بازرگان ــدا ڕێکخس ــوارەم تێی ــاددەی چ م
دووهــەم بەپێــی بڕیارەکانــی ئــەم ماددەیــە ئەگــەر هاتــوو بــۆ هەناردەکــردن بێــت یــا هاوردەکــردن 
بێــت پێویســتە لــە کاتــی هەناردەکردنــی منوونەیــەك لــە جۆرەکانــی کــە لــە پاشــکۆی دووهەمــدا 
لیســت کــراوە پێشــوەخت مۆڵــەت وەربگیرێــت بــۆ هەناردەکــردن دوای جــێ بەجــێ کردنــی 
مەرجەکانــی داواکــراو بــۆ ئــەم ماددەیــە. وە مــاددەی پێنجهــەم کــە تێیــدا بازرگانــی بــە منوونــەی 
ــۆ  ــوو ب ــەر هات ــە ئەگ ــەم ماددەی ــی ئ ــی بڕیارەکان ــێهەم بەپێ ــکۆی س ــە پاش ــوو ل ــی هات جۆرەکان
ــا مەرجەکانــی داواکــراو بــۆ  ــا هاوردەکــردن بێــت مۆڵەتــی پــێ نادرێــت هەت هەناردەکــردن بێــت ی
ئــەم ماددەیــە جــێ بەجــێ نــەکات. بــەاڵم ماددەکانــی تــر پەیوەندیــان بــە رێکخســتنی ڕێکارەکانــی 
پێدانــی مۆڵەتــەکان و بڕوانامــەکان و ڕێکارەکانــی چاودێــری و بەدواداچــوون و ســەرپێچی یــەکان 

ــەوە.   ــدار ئەگرێت ــکار و زانســتی پەیوەندی و دەســتەکانی جــێ بەجێ

یاسا نیشتمانیەکان لە ئوردن
ئامادەکردنــی یاســادانانی تایبــەت بەهەمەچەشــتی  زینــدەوەران لــە شانشــینی ئــوردن بــە 
شــێوەیەکی ســەرەکی بــۆ وەزارەتــی ژینگــە دەگەڕێتــەوە کــە کاری چاودێریکــردن و جێبەجێکردنــی 
ئــەم یاســادانانە بەپێــی ئــەو ڕێککەوتننامــە نێودەوڵەتیانــەی کە شانشــینی ئــوردن پێــوەی پابەندە 
بــە هەماهەنگــی لەگــەڵ وەزارەتــە پەیوەندیدارەکانــی وەک وەزارەتــی کشــتوکاڵ و قەوارەکانــی تــری 
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.)RSCN( وەک کۆمەڵــگای شــاهانە بــۆ پاراســتنی رسوشــت
لەبــارەی تەندروســتی ڕووەک و ئاژەڵــەوە وەزارەتــی کشــتوکاڵ بەپێــی مــادەی/ 5 و 6/ ی یاســاکە 
کاری لەســەر دەکات یاســای کشــتوکاڵی ژمارە 13 بۆ ســاڵی 2015 بەمەبەســتی پاراســتنی ئاژەڵ و 
ڕووەک بەگشــتی و مرۆڤیــش لــە لێکەوتە زیانبەخشــەکان  دادەنرێت بەشــێوەیەکی گشــتی. مادەی/ 
9/ ی یاســاکە ڕێگەپێــدەدات کــە ببێتــە الیەنــی بەرپــرس بــۆ دەرکردنــی مۆڵەتــی  هاوردەکــردن و 
هەناردەکــردن کــە هاوئاهەنگــە لەگــەڵ ڕێککەوتننامــە نێودەوڵەتییەکانــدا کــە ئــوردن خۆی بەشــدارە 
تێیــدا. مادەکانــی/ 45، 50 و 51/ ســەر بــە گرووپــە ئاژەڵیــەکان کــە پارێــزراون. مــاددەی/ 56 / لــە 
یاســاکە ئامــاژەی پێــدەدات ئەرکــی وەزیــرە بــۆ دەرکردنــی ڕێنامییــەکان بــۆ ڕێکخســن و پاراســن 
و ڕاوکــردن و بازرگانیکــردن بــە ئاژەڵــە کێویــەکان  بەپێــی پەیامننامــە نێودەوڵەتییەکانــی کــە 
دیاریکــراوە،  و بەمــەش مەرجەکانــی پێدانــی مۆڵــەت و دیاریکردنــی ناوچەکانیــان دیــاری دەکرێــت 
وە بــەروار و شــێوازەکانی قەدەغەکــراوە بــۆ بەکارهێنــان و جۆرەکانــی پەیوەســت بەوماددەیــە کــە 
ڕێگەپێــدراوە مامەڵــەی لەگــەڵ بکرێــت و بازرگانــی پێوەبکرێــت وە مەرجەکانــی ئــەم مامەڵەیــەش 
و هەروەهــا ئــەو جۆرانــەی کــە لــە مامەڵەکــردن لەگەڵیــدا قەدەغەکــراون و لــە ســێ لیســتدا پۆلێــن 
کــراون کــە هەماهەنگــە لەگــەڵ رێنامییــەکان کــە لــە پەیامننامــەی سایتســدا جێبەجــێ کــراوە کــە 
بەبــێ ڕەزامەنــدی وەزیــری پەیوەندیــدار نابێــت ئاژەڵــە کێوییــەکان بربێنــە دەرەوە یــان  بهێرنێنــە 

نــاوەوە.
ــی  ــەن وەزارەت ــت )RSCN( لەالی ــتنی رسوش ــۆ پاراس ــاهانە ب ــەی ش ــاڵی 1980 ەوە کۆمەڵگ ــە س ل
کشــتوکاڵەوە بــە فەرمــی رێگەپێــدراوە بــۆ جێبەجــێ کردنــی پەیامننامــەی نێودەوڵەتــی بــۆ 
بازرگانــی نێودەوڵەتــی بــە ئــەو جــۆرە ئــاژەڵ و ڕووەکانــەی کــە مەترســی لەناوچوونیــان لەســەرە 
کــە لــە گــەڵ ســێ پاشــکۆی ڕێککەوتننامەکــە و لەگــەڵ ئــەو رێنامییانــەی کــە لــە ڕێککەوتننامــەی 
ســایتیس و لەگــەڵ ئــەو گۆڕانکاریانــەی بەســەریان هاتــووەو هەموارکراوەتــەوە جێبەجــێ کــراون، 
هەروەهــا کۆمەڵگەکــە رێگەپێــدراوە بــۆ جێبەجــێ کردنــی یاســای ڕاوکــردن و بەڕێوەبردنــی 

ــەکان. ــتی ی ــزراوە رسوش پارێ

یاسا نیشتمانیەکان لە سوریا
ــایە  ــەم یاس ــە ئ ــاڵی 1970 ک ــارە / 153/ی س ــی ژم ــای ڕاوکردن ــی یاس ــەکان بەپێ ــی کێوی ڕاوکردن
لکێنــدراوە بــەو لیســتی ئــەو جۆرانــەوە ی کــە بــە تــەواوی ڕاوی کردنیــان کــە لــە دەرەوەی وەرزی 
ــە  ــە ب ــەم بوارەدای ــەی ئ ــەم دوایی ــی ئ ــەڵ گۆڕانکارییەکان ــە گ ــاکە ل ــراون؛ یاس ــردن قەدەغەک ڕاوک
سەرپەرشــتی وەزارەتــی کشــتوکاڵ و چاککــردن کشــتوکاڵی الیەنــی جێبەجێکــەری ئــەم یاســایەیە 
ــە،  ــۆ و ژینگ ــڕی ناوخ ــی کارگێ ــی( وەک وەزارەت ــن دەزگای حکوم ــەڵ چەندی ــی لەگ )بەهەماهەنگ
وەک کۆمەڵــگای ســوریا بــۆ پاراســتنی کێــوی)SSCW( بەشــداری دەکات وەک کۆمەڵگایەکــی 
ناحکومــی لــەم هەواڵنــەدا لــە بــواری بازرگانیکــردن بــە  ژیانــی ئاژەاڵنــی کێــوی و جۆرەکانیــەوە، 
ســوریا  هاتۆتــە نــاو ڕێکەوتننامــەی بازرگانــی نێودەوڵەتــی بــە جۆرەکانــی ئــاژەڵ و ڕووەکــی کێــوی 
)ســایتس( کــە مەترســی لەناوچوونیــان لەســەرە بەپێــی فەرمانــی یاســادانانی ژمــارە / 64/ی 22 / 
12 / 2002، ئــەم بریــارە بەرپرســیارێتیی پێســپێردرا بــۆ دەرکردنــی بڕوانامــە و مۆڵەتــی هــاوردەوە 
ــە  ــە ئەم ــە ک ــۆ و ژینگ ــڕی ناوخ ــی کارگێ ــۆ وەزارەت ــراو ب ــەی ناوب ــی ڕێککەوتننام و هەناردەکردن
بەخاڵــی پەیوەنــدی نیشــتامنی تایبــەت بــە ئــەم ڕێکەوتننامەیــە هەروەهــا بــۆ ئــەو ڕێکەوتننامــە 

ــە. ــدەوەران و پاراســتنی ژینگ ــە هەمەچەشــنی زین ــن ب ــە تایبەت ــەی ک ــی و هەرێمییان نێودەوڵەت
ــیارێتی  ــاڵی 2012 بەپرس ــووی س ــارە/12/ دەرچ ــەی ژم ــتنی ژینگ ــای پاراس ــە یاس ــەبارەت ب س
ئامادەکــردن و چاودێــری کــردن و جــێ بەجــێ کردنــی یاســاکان و تەرشیعاتــە نیشــتامنی یەکانــی 
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تایبــەت بــە پاراســتنی هەمەچەشــنی زینــدەوەران ڕادەســتی وەزارەتــی کارگێــڕی ناوخــۆ و ژینگــە 
ــی  ــی و مەرجەکان ــاڵی 2015 ڕێنامی ــارە/77/ی س ــاری وەزاری ژم ــی بڕی ــا دیاریکردن ــرد. هەروەه ک
ــتی  ــۆ مەبەس ــەکان ب ــی ئاژەڵ ــردن و زیادکردن ــاری بەخێوک ــە جووتی ــی ب ــی ژینگەی ــی مۆڵەت پێدان
ــۆ دەرەوەی  ــردن ب ــۆ هەناردەک ــراوەکان ب ــۆرە قەدەغەک ــی ج ــی وە دیاریکردن ــی نێودەوڵەت بازرگان
ــن مامەڵەیــان پێوەبکرێــت، نابێــت هیــچ ئاژەڵێــک یــا  ســووریا و ئەوانــەی کــە ڕێگەپێــدراو نی
ــڕی  ــی کارگێ ــدی وەزارەت ــێ ڕەزامەن ــاوەوە بەب ــە ن ــان بهێرنێت ــە دەرەوە ی ــوی بربێت ــی کێ ڕووەکێک

ــە.  ناوخــۆ و ژینگ

یاسا نیشتمانیەکان لە میسر
وەزارەتــی کشــتوکاڵ و وەزارەتــی ژینگــە بەرپرســن لەئامادەکــردن و چاودێریکــردن و جێبەجێکــردن 
ــی  ــاژەڵ بەپێ ــتی ڕووەک و ئ ــدەوەران وە تەندروس ــتی زین ــە هەمەچەش ــەت ب ــادانانی تایب و یاس
یاســای ژینگەیــی ژمــارە  4ی ســاڵی 1994هەموارکــراو بەپێــی یاســای ژمــارە 9 ی ســاڵی 2009(. 
وەهەروەهــا جــێ بەجێکردنــی یاســای ژمــارە 102ی ســاڵی 1983 ســەبارەت بــە پارێــزراوە 
رسوشــتی یــەکان )102/ 1983(، و یاســای ژمــارە 53ی ســاڵی 1966 لەبــارەی ســامانی کشــتوکاڵی.

بەپێــی ئــەو یاســایانەی وەزارەتــی ژینگــە و وەزارەتــی کشــتوکاڵ، ســااڵنە وەزارەتــی ژینگــە 
بڕیارێکــی بــۆ ڕێکخســتنی ڕاوکردنــی  باڵنــدە کێویــەکان دەرکــردووە کــە ڕێــگای ڕاوکردنــی 
ڕێگەپێــدراو بــۆ ڕاوکردنــی باڵنــدەکان و جۆرەکــەی  دیــاری دەکــەن و ڕێگەیــان پــێ دەدرێــت 
ڕاویــان بکــەن. بەمەبەســتی پاراســتنی هەمەچەشــتی زینــدەوەران و تەندروســتی ڕووەک و ئــاژەڵ 
بەگشــتی بەپێــی مــاددەی 2ی یاســای ژمــارە 102ی ســاڵی 1983 تایبــەت بــە ناوچەپارێــزراوەکان  
ــن  ــەر زیندووب ــوی، ئەگ ــی کێ ــی ژیان ــوو جۆرەکان ــە هەم ــردن ب ــردن وە بازرگانیک ــی ڕاوک ڕێکارەکان
ــتوکاڵ  ــی کش ــاددەی 117ی وەزارەت ــن. م ــوەی ناوچەپارێزراوەکان ــە چوارچێ ــادام ل ــردوو م ــان م ی
ژمــارە 53ی ســاڵی 1966 وەزارەتــی کشــتوکاڵ ناچــار دەکات ئاژەڵــی کێــوی و باڵنــدەی بەســوود 
بــۆ کشــتوکاڵ کــە قەدەغەکــراوە کــە بگوێزرێتــەوە وەیــا  بربێتــە شــوێنێکی تــر وەیــا بفرۆرشێــت 
یــان فرۆشــتنی پێــوە بکرێــت دەستنیشــان بــکات ئەگــەر هاتــوو زیندووبێــت یــان مــردوو.. هەروەهــا 
بــۆ پشتڕاســتکردنەوەی پاراســتنی هەمەچەشــنی زینــدەوەرزان بەگشــتی مــاددەی 93ی لــە 
ــە  ــەو ڕێککەوتننام ــوو ئ ــارە هەم ــەت ناچ ــاڵی 2014 دەوڵ ــۆ س ــراوە ب ــری بەدیک ــتووری می دەس
نێودەوڵەتیانــەی ئیمــزای کــردووە جێبەجــێ بــکات وەکــو , CITES,CBD,CMS,AEWA و لەالیــەن 

ــتوکاڵ.  ــە و کش ــی ژینگ ــاو وەزارەتەکان ــەوە لەن ــی تایبەت الیەن
ــتی و  ــی رسوش ــە میرات ــان ب ــە زی ــە ک ــەو کردارانەی ــەوەی ئ ــایانە کەمکردن ــەم یاس ــی ئ ئامانج
هەمەچەشــنی بایۆلۆجــی میــر دەگەیەنێــت بــە گشــتی. گەورەتریــن بەرپرســیارییەتی بــۆ 
ــزگاکان.  ــەکان لەپارێ ــە ناوخۆیی ــتۆی ئەنجومەن ــە ئەس ــایانە دەکەوێت ــەم یاس ــی ئ جێبەجێکردن
ــن دەردەکــەن  ــی ماســی گرت ــە کــە مۆڵەت ــە ناوخۆییەکان ــەکان وە ئەنجومەن ــی ی ــە ژینگەی فەرمانگ
ــەی  ــە ڕێگ ــتیدا ل ــتوکاڵ لەڕاس ــە و کش ــی ژینگ ــی وەزارەتەکان ــە بڕیارەکان ــەوە ک ــای دەکەن و دڵنی
ــی  ــە )وەزارەت ــی ژینگ ــری( و پۆلیس ــی بەرگ ــت )وەزارەت ــێ دەکرێ ــنوورەوە جێبەج ــەوانانی س پاس

ــزگاکان. ــی پارێ ــە فەرمانگەکان ــەکان ل ــە ژینگەیی ــۆ( و بەش ناوخ
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پێویستیەکانی گواستنەوەی یاسایی بۆ ئاژەاڵن
ــدا  ــە کاتــی بارکردن جۆرەکانــی لــە یەکــەم پاشــکۆی رێکەوتننامــەی سایتســدا لیســت کــراوە: ل
ــت  ــەوە دەرکرابێ ــارە ناردن ــەی دووب ــەت( وە بڕوانام ــت )مۆڵ ــەڵ بێ ــی لەگ ــەی هەناردەکردن ــت بڕوانام دەبێ
لەالیــەن واڵتــی پەیوەندیــدار بــە هەناردەکــردن یــان دووبــارە ناردنــەوە وە هەروەهــا بڕوانامــەی هاوردەکــردن 
لــە وواڵتانــی وەرگــری منوونەکــە، هەمــوو ئەمانــە پێــش گواســتنەوەی بارەکــە، مەبەســت لــە گواســتنەوەی 
ــە  ــەم  ک ــکۆی یەک ــی  پاش ــی جۆرکان ــەڵ تێبین ــت. لەگ ــی نەبێ ــتی بازرگان ــت بەمەبەس ــەکان ئەبێ منوون
بەخێودەکرێــن و زیــاد دەکرێــن لــە کێڵگــەکان مامەڵــەی لەگــەڵ دەکرێت وەک جۆری لیســتکراو لە پاشــکۆی 
دووەمــدا، بــەاڵم بەپێــی مەرجەکانــی تۆمــاری کێڵگــەکان لەســەر ئاســتی دەوڵــەت و لــە ســکرتارییەتی کــە 

لــە ژێــر چاودێــری بەردەوامــی سایتســدان.
جۆرەکانــی لیســتکراو لــە پاشــکۆی دووەم: پێویســتە بڕوانامــەی هەناردەکــردن یــان ناردنــەوە دابیــن 
بکرێــت پێــش ئــەوەی بارەکــە بگوازرێتــەوە، لەگــەڵ تێبینــی ئــەوە بکــەن کــە هەندێــک واڵت توندتــر دەبــن 
ــەوە  ــووە و ئ ــکۆیەدا هات ــەم پاش ــە ل ــەش ک ــەو جۆران ــۆ ئ ــەت ب ــەن تەنان ــاوردە دەک ــەی ه و داوای بڕوانام
ڕوودەدات کاتێــک منوونــەکان هــاوردە دەکرێنــە نــاو یەکێتــی ئەوروپــا، هەروەهــا بوونــی مۆڵەتــی هــاوردە 

پێویســتە دەربچێــت لەالیــەن ئــەو دەوڵەتــەی کــە منوونــەکان لەســەر خاکەکــەی هــاوردە دەکرێــن.
ئــەو جۆرانــەی لــە پاشــکۆی ســێیەمدا لیســت کــراوە ڕێکارەکانــی ڕێکەوتننامــەی ســایتس جێبەجــێ 
دەکرێــت لــە وە بــۆ ئــەو دەوڵەتانــەی کــە بڕیاریانــداوە ئــەم جــۆرە زیــاد بکــەن بــۆ پاشــکۆی ســێیەم زۆرجار 

ــەک دەوڵەتە.  ی
هەمــان شــت جێبەجــێ دەکرێــت لــە کاتــی هاوردەکــردن یــان هەناردەکردنــی منوونــەکان لەخۆدەگرێــت کــە 
لــە نــاو پاشــکۆکانی سایتســدا هاتــووە لەالیــەن هــەر  واڵتێکــی جیهــان کــە پەیامنەکەیــان واژۆ کــردووە، بــە 

دڵنیاییــەوە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتیش.
ــە پاشــکۆی    ــن ل ــەکان هــاوردە دەکرێ ــا، a و b کاتێــک منوون ــە لیســتەکانی ڕێکخســتنی یەکێتــی ئەوروپ ل
ــی  ــەر خاک ــە س ــاوردە دەکرێت ــەکان ه ــە منوون ــوو ک ــەوە دەرچ ــەن دەوڵەت ــاوردە لەالی ــی ه ــی مۆڵەت بوون
وواڵتەکــەی فەرمانێکــە و پێویســتە بکرێــت. کــە هاتــووە ئەوانــە پێویســت بــە مۆڵەتــی هاوردەکــردن نــاکات؛  
c و d هەرچــی ئــەو منوونانــەی لــەو جۆرانەیــە کــە لــە پاشــکۆکانی بەڵکــو پێویســتی بــە پشــتگیری یــەک 
دەبێــت بــۆ هاوردەکــردن کــە بــە پڕکردنــەوەی ئــەو پشــتگیری یە لەســەر ســنوور لەالیــەن الیەنی هــاوردەوە.

کاتێــک ئــەو ئاژەاڵنــە یــان ڕووەکانــەی کــە لــەو جۆرانــەن کە لــە پاشــکۆی )أ( لەنێوان هــەردوو وواڵتــی ئەندام 
لــە یەکێتــی ئەورووپــی )لەنــاو ســنووری کۆمەڵــی ئەورووپی(، ئــەوە پێویســتە بڕوانامەیەک پێشــکەش بکات 
کــە پشــت ئەبەســتێت بەیەکێــک لــە حاڵەتەکانــی بــەدەر لــە ڕێنامیــی یــەکان بــۆ گواســتنەوەی منوونــەکان 
ــی  ــەروەک مۆڵکێک ــی( ه ــا بازرگان ــاکاری ن ــەم )جی ــکۆی یەک ــە پاش ــووە ل ــە هات ــانەی ک ــەو بەش ــود ئ یاخ
تایبــەت لەنــاو ڕێکەوتننامەکــە، منوونــە گواســرتاوەکان بــۆ مەبەســتی زانســتی - توێژینــەوە. ببەخرشێــن 
ــەی  ــنوورەکانی کۆمەڵگ ــاو س ــە ن ــتنەوە ل ــان گواس ــی ی ــە بازرگان ــەپێندراوەکان ب ــە س ــەو قەدەغەکردنەک ل

ئەوروپــی دا.
ــی  ــەی بازرگان ــە ڕێکەوتننام ــە ل ــزراوەکان ک ــۆرە پارێ ــی ج ــە منوونەکان ــردا، ڕەنگ ــی ت ــەر حاڵەتێک ــە ه ل
نێودەوڵەتیــدا لیســت نەکــراون هەنــاردە بکرێــن لــە جۆرەکانــی ئــاژەڵ و ڕووەکــی کێــوی کــە لەژێــر مەترســی 
لەناوچوونــدان )ســایتس(لە ســنوورەکان تەنهــا پێویســتی بــە هاوپێچکردنــی مۆڵەتــی جیــاکاری تایبــەت 
ــەاڵم  ــا. ب ــە بولگاری ــۆ کەیســەکە ل ــاوە دەرچووبێــت ب ــاوی بولگاری ــەن وەزیــری ژینگــە و ئ ــە کــە لەالی هەی
گواســتنەوەی ئــەم جۆرانــە لــە ســنووری نێــوان واڵتانــی تــر هێشــتا پێویســتی بــە پێشکەشــکردنی فۆرمی 
هەناردەکــردن و گواســتنەوە هەیــە لــە ســەر ســنوور وە ڕێپێدانــی تێپەڕبــوون وەک هــەر کااڵیەکــی بازرگانــی 

تــر بــە پێــی یاســا لــە وواڵتــی پەیوەندیــدارن.



19

باوترین ڕێگا بۆ بازرگانی نایاسایی باڵندەی کێوی
هەندێک شێوازی بازرگانی نایاسایی )بازرگانی بێ بەڵگەنامە، ڕێگاکان، شێوازەکان  

بۆ شاردنەوە و گواستنەوە و بەقاچاخبردن(:

ــۆرە  ــەم ج ــی ئ ــاییەوە خەریک ــەزی ئاس ــی قەف ــەی بەکارهێنان ــە ڕێگ ــەکان ل ــار قاچاخچی زۆر ج
بازرگانییــە نایاســایین. لەجانتــا گــەورەکان لەجــۆری جیــاواز و جانتــای کۆڵەپشــت وە جانتــای 
گەشــت وە هیــرت و لــە شــێوە جانتاکانــی تــر. وەهەروەهــا ســندوقی کارتۆنــی و جانتــای قومــاش 
ــاو  ــاراوەن لەن ــود ش ــا یاخ ــێوەی جی ــە ش ــە ب ــن ک ــر بەکاردێ ــۆری ت ــۆڕەکان و ج ــون وە ت ــون ک ک
ــتانداردیش  ــری پالســتیکی س ــا و دەف ــت و جانت ــندوقەکانی گەش ــەوە. س ــاکان دەگوازرێن جانت
بەکاردێــن بــۆ گواســتنەوەی ئــاژەاڵن ئــەم جــۆرە ئاماداکاریانــە پێویســتە بــە تــەواوی پشــکنینیان 

ــزراوەکان. ــتنی جــۆرە پارێ ــاو پاراس ــت لەپێن ــۆ بکرێ ب

زۆر جــار پاکێجەکــە کــە باڵندەکانــی لەخــۆ دەگرێــت کــە لــە ســندوقێکی شــتومەکدا شــاراوەن یــان 
ــدا  ــک حاڵەت ــە هەندێ ــراون. ل ــە( دان ــەمەندەفەر، فڕۆک ــل، ش ــۆری، ئوتومبێ ــپێری )ل ــەی س ــە تای ل
باڵنــدەکان ئــارام کراوەتــەوە یــان پێشــرت بێهۆشــکراون پاشــان لــە نــاو جانتــادا شــاردراونەوە بــۆ 

ڕێگەگرتــن لــە دۆزینــەوەی شــوێنەکەیان لەڕێگــەی دەنگیانــەوە وە یــان ژاوەژاوەوە.



20

پێویســتە ســندوقەکانی بەرهەمــە خۆراکــی یــەکان بەتــاڵ و کــون کونــەکان یــان درزەکان بــە 
ــەم  ــە ئ ــک ک ــن کاتێ ــە دروســت دەکرێ ــەم جــۆرە کونان ــت ئ ــەوە بپشــکرنێت. زۆر جــار دەبێ وریایی

حاویانــە لەناویانــدا ئاژەڵێکــی تێدایــە و وەک دەرچــەی هەواگۆڕکــێ وان.

هێلکــەی باڵنــدەی کێــوی لــەو حاویــە یــان ســندوقانەدا دەگوازرێنــەوە کــە دەتوانــن ســەالماتیان 
مســۆگەر بکەن.کــە دەکرێــت بازرگانیکــردن بــە باڵنــدەی بچووکــرت و هەروەهــا هێلکەکانیــان بکرێــت 
دوای ئــەوەی لــە حەشــارگە دیزاینکــراوە تایبەتــی یەکانــدا کــە شــاردرابوونەوە لــە ژێــر جلــە قەبــارە 

گەورەکانــدا و لەبــەر کــراوە.

جانتــا و حاویــەی گەرمــی بەکاردێــت کاتێــک هێلکــەکان بازرگانیــان پێــوە دەکرێــت لەپێنــاو 
ــان. دەتوانرێــت هێلکــەی جــۆری دەگمەنــی هاوشــێوەی هێلکــەی  ــان و پاشــان داگرتنی هەڵگرتنی
ــۆ  ــە )قیامــە()وەک )هەڵ ــی هێلک ــی پشــوەکانی جەژن ــت لەکات ــی پێبکرێ ــت بازرگان مریشــک دەکرێ
ــەدا )زۆرجــار  ــوی هێلک ــە قوت ــر ل ــدە نگۆشــتخۆرەکانی ت ــەورە کان و سیســارکی میــری و باڵن گ
ــەکان  ــە ڕەنگ ــە( کەب ــە )قیام ــی هێلک ــی جەژن ــەی هێلکەکان ــە منوون ــت(  ل ــراوە دەبێ ــێوەی ک بەش

ــوو. ــێوازی لەیەکچ ــراوە وە ش ــگ ک ڕەن
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ــە ســاختەکراوەکان و نیشــانە  ــە دۆکیومێنت ــی کــردن ب بازرگان
تاکــە هەڵــەکان لەســەر باڵنــدەکان

بازرگانی کردن بە دۆکیومێنتە ساختەکراوەکان

بەشــی ســەرەکی لــەم جــۆرە حاڵەتانــەدا ئەوەیــە کــە ئــەو کەســانەی کــە بازرگانــی پێــوە ئەکــەن 
هیــچ هــەوڵ نایــات بــۆ شــاردنەوەی، دەگوێزرێنــەوە  لەشــێوەی بەڵگەنامــەی ســاختەکراوی 
ــەوە.  ــەن سایتس ــراون لەالی ــە داواک ــەنانەن ک ــە ڕەس ــەو دۆکیومێنت ــێوەی ئ ــۆر کەهاوش جۆراوج
زۆر جــار فۆرمــە بەتاڵــەکان لــە ئینتەرنێتــەوە دادەبەزێرنێــن وە پاشــان وســاختەدەکرێن  و 

ئامادەدەکرێــن بــۆ مەبەســتی پێداویســتی تایبــەت.
ــە زۆربــەی حاڵەتەکانــدا دەکرێــت ئــەم بەڵگەنامــە ســاختەکراوانە بنارسێنــەوە و جیابکرێنــەوە  ل
بەپــێ جــۆری کاغــەز بەکارهێــرناو، دۆکیومێنتــی ســاختەکراو بــەزۆری لەســەر کاغــەزی چاپــی 
ئاســایی چــاپ دەکرێــت. لــە کاتێکــدا دۆکیومێنتــە ڕەســەنەکان چــاپ A4 دەکرێــن لەســەر کاغــەزی 
تایبــەت بــە پێوانــەی بەبــێ ئــەوەی کــە هیــچ توخمێکــی میکانیکیــان لەســەر زیادکرابێــت و دەبێــت 
ــۆ  ــی ب ــی خۆڵەمێش ــەڵ چاپ ــە لەگ ــان هەی ــی تایبەتی ــەنانە باکگراوندێک ــە ڕەس ــەم دۆکیومێنت ئ
ئــەوەی بــە ئاســانی بتوانــن جیابکرێنــەوە لــە هــەر ســاختەکردنێک بــە بەکارهێنانــی میکانیکــی 
یــان کیمیایــی. بەڵگەنامــەی ســاختەکراو زۆرجــار لــە چەنــد بەشــێک بەتــاڵ پێکدێــت کــە 

ــەوە.  پڕنەکراونەت

 لــە حاڵەتێکــی تــردا پێکدێــت لــە 
ــەن  ــەی ڕەس ــی بەڵگەنام بەکارهێنان
ــان  ــاختەکراو وە/ی ــدا س ــاری تێ زانی
ــدی  ــار پەیوەن ــڕاوەتەوە و و زۆرج س
کــە  هەیــە  بەشــەوە  ئــەو  بــە 
ســاختەکراوە بەژمــارەی منوونــەکان 
وە نــاوی جــۆر وە هێــامی منوونــەی 
دەرکــردن  بــەرواری  وە  جــۆرەکان 
وڕاســت و دروســتی بەڵگەنامەکــە.
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ساختەکردنی کۆدە تۆمارکراوەکانی ئەڵقەکان

پێویســتە هەمــوو جۆرەکانــی باڵنــدە کــە گواســتنەوە و بازرگانــی پێــوە دەکرێــت دەبێــت ئەڵقــەی 
کــۆدی تۆمارکــراوی خــۆی هەبێــت. ئەڵقــەی تۆمارکــراوی ژمــارەدار لەســەر باڵنــدەکان دانــراوە کــە 
تــروکاوە و بەخێوکــراوە لــە کێلگەکانــدا. هیــچ پێوەرێکــی دیاریکــراو نییــە بــۆ ئــەو مادەیــەی ئەڵقەی 

تۆمارکــراوی لــێ دروســتکراوە، بەڵکــو دەبێــت وەک ئەلەمنیــۆم پتەوبێــت بەالیەنــی کەمــەوە.
پارچــەی بێتــەل لــە ناوچــەی ســنگی باڵنــدەکان دەچێرنێــن بــۆ ئــەو باڵندانــەی کــە بەشــێوەیەکی 
یاســایی گیــراون لــە رسوشــتدا و هەروەهــا لــە باڵنــدە هاوردەکــراوەکان کــە لــە واڵتانــی تــرەوە کــە 
هێــامی تۆمارکراویــان پێــوە نیــە.  فەرمانبەرەکانــی کۆنتڕۆڵــی ڤێتێرنــەری ســنوور دەتوانــن ئــەو 

پارچەیــە بخوێننــەوە لەســەر ئــەم ئاژەاڵنــە بــە بەکارهێنانــی خوێندنەوەیەکــی ســتاندارد.
کاتێــک پارچــەی چیپــی ئەلیکرتۆنــی ناتوانرێــت لەســەرباڵندەکان بچێرنێــن بــۆ ئــەو باڵندانــەی 
کــە بەشــێوەیەکی یاســایی گیــراون لــە رسوشــتدا وەیــان ئــەو باڵندانــەی هاوردەکــراون لــە 
واڵتانــی تــرەوە کــە هێــامی تۆمارکراویــان پێــوە نیــە بەهــۆی هەندێــک تایبەمتەنــدی جەســتەیی 
ــەو  ــی پت ــە لەماددەیەک ــراو ک ــی داخ ــی ئەڵقەیەک ــە دانان ــەوە ب ــەوە، جیادەکرێت ــاری ی ــان ڕەفت ی
ــە  ــت وە ب ــە دادەنرێ ــەر باڵندەک ــە لەس ــە ک ــە ئەڵق ــک ل ــتکراوە ) وەک جۆرێ ــۆم  دروس وەک ئەلەمنی
ــم  ــە 6 مل ــە ل ــرەی ئەڵقەک ــوو تی ــەر هات ــردن(. ئەگ ــە تۆمارک ــەت ب ــتەرێکی تایب ــی پالس بەکارهێنان

ــت. ــزا دروســتکرا بێ ــە کان ــە ل ــەوە پێویســتە ئەڵقەک ــوو ئ کەمــرت ب
ــت.  ــر بکرێ ــە جێگی ــاوەری باڵندەک ــی ی ــە بەڵگەنامەکان ــانەکە ل ــە و نیش ــۆری هێامک ــتە ج پێویس
ــتیانەی  ــەو پێداویس ــراون ئ ــر دان ــی ت ــە واڵتان ــە ل ــەی ک ــەو هێامیان ــدا ئ ــەی حاڵەتەکان ــە زۆرب ل
لەســەرەوە باســکراون جێبەجــێ دەکــەن، لەگــەڵ ئەوەشــدا لەوانەیەجیــاوازی ڕووبــدات بــە پشــت 

ــەوە. ــاییە ناوخۆییەکان ــتیە یاس ــە پێداویس ــن ب دەبەس
ــدا  ــەکان و بەڵگەنامەکان ــە فەرمی ــە دۆکیومێنت ــراو( ل ــان داخ ــراوە ی ــە )ک ــۆری ئەڵقەک ــەزۆری ج ب

ــووە  هات

زۆرجار نیشانەی ساختەکاریەکان پێکدێن لە:
هەیــە  خاوەندارێتیــان  کــە  باڵندانــە  ئــەو  ئەڵقــەی  لێکردنــەوەی  و  بەبڕیــن  هەڵدەســن  
ــە لەهەمــان  ــەوە بەســرتاون ک ــوی یان ــدە کێ ــەو باڵن ــە قاچــی ئ ــر ل بەشــێوەیەکی یاســایی و دوات
ــت  ــار بەکاردێ ــێوازە زۆر ج ــەم ش ــەن ئ ــی دەک ــایی خاوەنداریەت ــێوەیەکی نایاس ــە ش ــۆرن وە ب ج
کاتێــک باڵندەیەکــی خــاوەن یاســایی دەمرێــت پاشــان هەوڵــی ئــەوە دەدرێــت بــۆ شــەرعیەتدان 
بــە باڵندەیەکــی تــر بەکاردەهێرنێــت کــە ئەویــش ئــەو باڵنــدە کێویانــەن کــە بــە نایاســایی گیــراون 

ــە.. ــدە مردوووەک ــی باڵن ــە فەرمییەکان ــی بەڵگەنام ــە بەکارهێنان ــتدا ب لەرسوش
ــێوازە  ــەم ش ــراون ئ ــایی گی ــە نایاس ــە ب ــەکان ک ــدە کێویی ــۆ باڵن ــی ب ــراوەی کانزای ــی ک ئەڵقەیەک
بــەزۆری بەکاردێــت بــۆ گواســتنەوەی باڵنــدە کێویــەکان کــە بەشــێوەیەکی بــە نایاســایی گیــراون 
ــری  ــی ت ــایی باڵندەیەک ــی یاس ــۆ خاوەنداریەت ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــەنەکان ک ــە ڕەس ــەڵ بەلگەنام لەگ
هەمــان جــۆر بەمــەش ئەڵقــە ڕەســەنەکەیەو ســاختەکراوە. گرنگــە بزانیــن ئەگــەر باڵندەکــە بەپێــی 
بڕوانامــەی فەرمــی لــە کێڵگەکــە دەربهێرنێــت، ناکرێــت لــە ژێــر هــەر بارودۆخێکــدا بێــت، ئەڵقــەی 

تۆمارکــراو لــە جــۆری کــراوە بێــت.
دەبێــت  یــان ســاختەکراوە،  دروســتە  باڵندەکــە  بەڵگەنامــەی  کــە  ئــەوەی  دیاریکردنــی  بــۆ 
ــەن  ــەکان بک ــۆ بەڵگەنام ــاو ب ــێوەیەکی گونج ــە ش ــکنین ب ــن پش ــری بتوان ــی چاودێ فەرمانبەران
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ــەی  ــەو زانیاریان ــا ئ ــە ئای ــەوە ک ــت دەکرێت ــەوە پشتڕاس ــکنینی بەڵگەنامەکان ــەی پش ــە لەڕێگ ک
ــتی  ــەڵ ڕاس ــد( لەگ ــۆرەکان و هت ــەروارەکان، ج ــەکان، ب ــارەی منون ــە: ژم ــۆ منوون ــووە )ب وەریانگرت
ــەی  ــە بەڵگەنام ــە ل ــاری ک ــتە زانی ــا پێویس ــا. وە هەروەه ــود ن ــان یاخ ــرتاوەکاندا هاوت ــارە گواس ب
باڵندەکــەدا هەیــە لەگــەڵ ئــەو زانیاریانــەی کــە لەســەر ئەڵقــەی قاچــی یــان چیپــی ئەلکرتۆنــی 

ــن.  ــا ب ــە هاوت ــۆی هەی ــە خ ــەر باڵندەک س
 وە بێگومــان، دیاریکردنــی دروســتی جــۆری باڵنــدە کارێکــی پێویســت و گرنگــە بــۆ دیاریکردنــی 
ئــەوەی کــە ئایــا باســی ئــەم جــۆرە بــە دروســتی لەنــاو بەڵگەنامەکــەدا هاتــووە یــان نــا. )لەوانەیــە 
هەندێــک جــۆری  هەڵــۆکان بەتــەواوی لەیەکــرتی جیانەکرێنــەوە لــە بەتایبەتــی لــە  باڵنــدە 

تازەپێگەیشــتووەکاندا(.
کەمرتیــن  گواســرتاوە  باڵنــدەی  تۆمارکردنــی  وە  گواســتنەوە  بارودۆخــی  کــە  لەحاڵەتێــک   
ــرتێت وەک  ــد ببەس ــی تایبەمتەن ــارەزایانی الیەن ــە ش ــت ب ــتە پش ــت دەکات، پێویس ــان دروس گوم
ــی  ــاو و ئاژانس ــەرچاوەکانی ئ ــری و س ــی ئاودێ ــتوکاڵ وەزارەت ــی کش ــە و وەزارەت ــی ژینگ وەزارەت
پشــکنینی هەرێمــی بــۆ ژینگــەو ئــاو و دەســتەی کەرەنتینــەی کشــتوکاڵی ڕێکخــراوە ناحکومییــە 

ــوارەدا. ــەو ب ــر ل ــی ت ــە پەیوەندیدارەکان ــدارەکان و الیەن پەیوەندی
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کرداری کاراو کاریگەر بۆ بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی نایاسایی
هەماهەنگــی لــە نێــوان دەســتە و دامەزراوەکانــی تایبــەت بەچاودێــری سەرســنووردا دەکرێــت بــۆ 
ڕێگریکــردن لــە قاچاخچیەتــی نایاســایی زینــدەوەرە کێــوی یــەکان، کەڕێنامیــی یەکانــی هــاوکاری 
کــردن لەنێــوان الیەنــە تایبەمتەندەکانــدا لــە وەزارەتــە جیاجیاکانــدا دانــراوە )کشــتوکاڵ و ژینگــە و 
ئــاو...( وە بەشــی گومــرگ و خۆپاراســتنی ڤێتێرنــەری بــە مەبەســتی بەدەســتهێنانی لــە کارامەیــی 
و هەناردەکردنــی  و گواســتنەوە  بازرگانــی  و  لەســەر هاوردەکــردن  زیاتــر  چاودێــری کردنــی 
ــەرە، وە  ــان لەس ــی لەناوچوونی ــە مەترس ــەی ک ــە کێویان ــاژەڵ و ڕووەک ــە ئ ــۆرە ل ــەو ج ــەی ئ منوون
هەندێــک جــار ئــەم ڕێنامییانــە لــەو ماڵپــەرە ئەلکرتۆنــی یانــە دەدۆزرێنــەوە کــە تایبەتــن بــە دەزگا 

ــدارەکان. پەیوەندی
ــە  ــان هەی ــە گومرگــن ڕۆڵێکــی ســەرەکی ی فەرمانبەرانــی چاودێــری  ڤێتێرنــەری وئەوکەســانەی ل
ــەکانی و  ــەکان و بەش ــتنەوەی ئاژەڵ ــی گواس ــری کردن ــن و چاودێ ــە ڕێکخس ــنوور ل ــەر س لەس
ــەم  ــەوان یەک ــەری ئ ــری ڤێتێرن ــی چاودێ ــک فەرمانبەران ــنوورەوە. بەجۆرێ ــە س ــی ل بەرهەمەکان
ــا              ــکنن هەروەه ــە بپش ــەو کەلوپەالن ــرگ ئ ــی گوم ــەوەی بریکارەکان ــش ئ ــدارن پێ ــی پەیوەندی الیەن
بەڵگەنامەکانــی هاوردەکــردن و هەناردەکــردن و بازرگانــی و پەڕینــەوە وەک چــۆن ڕێگەپيــدراوە 

ــەوە. ــتیامنی ی ــی و نیش ــادانانی نێودەوڵەت ــەن یاس لەالی
کــە  دەدەن  ئەنجــام  بــارەکان  ڕاســتەوخۆی  پشــکنینی  و  ووردبینــی  و  پشــکنین  هەروەهــا 
منوونەکانــی جــۆرە پارێــزراوەکان یــان ناپارێزراوەکانــی تێیدایــە بــۆ دڵنیابــوون لــەوەی کــە جــۆرە 
پارێزراوەکانیــان لــە نــاودا تێنەپەڕێــن لەنــاو بــارە ڕێپێدراوەکانــدان کــە لــە دەرەوەی پەیامننامــەی 

ــن. ــی ب ــادانانی نەتەوەی ــان یاس ــایتس ی س
بــە  باڵندەیەکــە  گواســتنەوەی  هەوڵــی  دەبیرنێــت  بەبەردەوامــی  کــە  حاڵەتانــەی  ئــەو  وە 
بڕوانامەیەکــی یاســایی بــۆ کەســێک دەرکــراوە جگــە لەوکەســەی کــە باڵندەکــە دەگوازێتــەوە. لــەم 
حاڵەتــەدا دەبێــت دەســەاڵتداران داوا لــە کەســی هەڵگــر بکــەن بــۆ پێشکەشــکردنی بەڵگەنامەیــەک 
بــۆ ســەملاندنی مافــی خــۆی بــۆ باڵندەکــە: وەک گرێبەســتی فرۆشــن/کڕین، بەیاننامــەی 

ــەوە.. ــری بڕوانامەک ــەن هەڵگ ــووە لەالی ــدان دەرچ ــی ڕێگەپێ ــان نامەیەک ــین ی بەخش
ــەر  ــرگ دەستبەس ــانی گوم ــردن، بەرپرس ــان ک ــان گوم ــایی ی ــەرپێچی یاس ــی س ــی بوون لەحاڵەت
منوونەگواســرتاوەکاندا دەگــرن و پاشــان دەســتبەجێ فەرمانبەرانــی چاودێــری ڤێتێرنــەری 
وەزارەتەکانــی  یــان  دەســتەو  پەیوەندیەکانــی  فەرمانبــەری  و  دەکرێنــەوە  ئــاگادار  ســنورەکە 
پەیوەندیــدار بــە جێبەجێکردنــی یاســادانانی نەتەوەیــی یــان نێودەوڵەتــی وەک وەزارەتــی ژینگــە 

ــدارن. ــە و پەیوەندی ــان هەی ــارەزایی ی ــە ش ــر ک ــی ت ــتوکاڵ و ئەوان ــە کش ــی ژینگ ــان وەزارەت ی
دەستبەســەراگرتنی منوونــەی  لەحاڵەتــی  ڤێتێرنــەری ســنوورەکە  فەرمانبەرانــی چاودێــری 
ــێ  ــێ بەج ــەش ج ــە. ئەم ــەو ئاژەاڵن ــۆ ئ ــەن ب ــن ئەک ــی دابی ــەوەی کات ــوێنی مان ــدوودا، ش زین
ئەکرێــت لــە ڕێگــەی فەرمانبەرانــی چاودێــری ڤێتێرنــەری ســەر ســنوور بــە هەماهەنگــی لەگــەڵ 
ــکنینی  ــی پش ــەڵ بریکارەکان ــتوکاڵ لەگ ــا کش ــە ی ــی ژینگ ــدارەکان وەک وەزارەت ــە پەیوەندی الیەن
هەرێمــی وە ناردنــی منوونــە زینــدووە دەستبەســەراگیراوەکان کــە ســەملەنێرناوە کــە ئــەوە 
بریتــی یــە لــە کــرداری بازرگانــی کردنــی نایاســایی وە ڕەوانەکردنیــان بــۆ بنکــەی ڕزگارکــردن بــۆ 

دەستبەســەراگرتنی بەشــێوەیەکی هەمیشــەیی.
کــە ئەگەیەنرێتــە ئــەو شــوێنەی کــە بڕیــاری لــێ دەدرێــت هەتــا بڕیــاری کۆتایــی لــە چارەنووســی 
دەدرێــت وەک دووبــارە گێڕانــەوەی گەڕانــەوە بــۆ وواڵتــی هەناردەکــراو یــان ئازادکردنــی لــە 
ژینگەیەکــی گونجــاو یــا لەناوبردنیــان ئەگــەر پێکهاتبــوو لــە پارچــەی ئاژەڵــەکان یــان ڕووەکــەکان 
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وەک لەناوبردنــی بەلێشــاوی عــاج لەهەندێــک دەوڵەتانــی جیهانــدا لــە مــاوەی دەیــەی پێشــوودا 
ســایتس  ڕێکەوتننامــەی  یەکانــی  وزانســتی  کارگێــڕی  دەســەاڵتە  هەروەهــا   )2010-2019(
ــکارە  ــان بری ــدار ی ــی پەیوەندی ــان وواڵتان ــە ی ــکرتاریەتی ڕێکەوتننامەک ــەڵ س ــی لەگ بەهەماهەنگ
نێودەوڵەتیــەکان کــە پەوەنــدی بــە بەدواداچوونــی ڕزگارکــردن و لەناوبردنــی ئــەم هاوردەکراوانــەن 

ــراوە. ــەریاندا جێبەجێک ــە بەس ــتنەی ک ــە پاراس ــەو پل ــی ئ بەپێ
پێویســتە ئامــاژە بــە ڕۆڵــی پۆلیســی ئینتێرپۆلــی نێودەوڵەتــی بکرێــت کــە لــه بــواری ڕێکارەکانــی 
بەرەنگاربوونــەوەی بەقاچــاخ بــردن دەگێڕێــت بەهــاوکاری لەگــەڵ الیەنــە نیشــتامنییەکانی 

ــی.  ــتگەی کۆتای ــی وێس ــت وە وواڵتان ــادا تێدەپەڕێ ــەی پیای ــەرچاوە و ئەوان ــی س وواڵتان
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تاج

پشتەسەر
ناوچەوان

بنی دەنوك

لووت

دەنوك

قوڕگ

پەڕەکانی  سەرشان

سنگ

سك

ڕان

چڕنووگ

کلك

پەڕەکانی ژێر کلك

پەنجەی دواوە

قاچ

پەنجەی ناوەڕاست

نێوەندە پەڕە

شاپەڕەکان

سمێڵ

)الجانگ(

پشتەمل

شان

پەڕە دوومیەکان

پەڕەکانی فڕین

بەشەکانی جەستەی باڵندە



هێماکان، زاراوەکان و کورتکراوەکان

 نێر

مێ

پێگەیشتوو: باڵندەی پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو: باڵندەی تازەپێگەیشتوو )گەنج(

IUCN: )یەکێتی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی رسوشت(

IFAW: سندوقی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی ئاژەڵی کێوی

سایتس )CITES(: پەیامننامەی نێودەوڵەتی بازرگانی بە ئاژەڵ و ڕووەکی کێوی

ئایوا )AEWA(: پەیامننامەی یۆرۆ-ئاسیا بۆ پاراستنی جۆری باڵندەی ئاوی کۆچەری

CBD: پەیامننامەی هەمەچەشنەیی زیندەوەران

CMS: پەیامننامەی جۆرەکانی ئاژەڵە کۆچەرییەکان

BSPB: کۆمەڵگای بولگاریا بۆ پاراستنی باڵندەکان

RSCN: کۆمەڵگای شاهانە بۆ پاراستنی رسوشت

SSCW: کۆمەڵگای سوریا بۆ پاراستنی کێوی

SPNL: کۆمەڵگای پاراستنی رسوشت لە لوبنان

NCE : کۆمەڵەی میری بۆ پاراستنی رسوشت

MEPP : وەزارەتی ژینگە و پالندانانی شارستانی مەقدۆنیا

BFSA: ئاژانسی سەالمەتی خۆراکی بولگاریا(

BBA: یاسای هەمەچەشنەی زیندەوەری بولگاریا
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ڕێبەری ناسینەوەی باڵندەکان

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ چاالکن
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 Griffon Vulture / سیســارکە کەچەڵە

وەسف:

ــی  ــن باڵندەکان ــک لەگەورەتری ــم یەکێ ــاڵ: 265-230 س ــژی ب ــم. درێ ــتە: 110-95 س ــژی جەس درێ

ناوچەکــە لــە هەمــوو بــازەکان گەورەتــرە، ڕەنگــی قاوەییــە، ملێکــی ســپی ڕووت و تەوقێکــی پــەری 

ســپی نــەرم لــە پێگەیشــتوو یــان تیــرە پــەڕ لــە تــازە پێگەیشــتووەکاندا. باڵــەکان فراوانــن کلکەکــە 

کــورت و چەماوەیــە. پەڕەکانیــی فڕیــن و کلکــی ڕەش. دەنوکــی پێگەیشــتووەکان چەمــاوە و زەردە و 

لــە تــازە پێگەیشــتووەکاندا قاوەییــە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

ــزراوە  ــت پارێ ــی ناوەڕاس ــا و ڕۆژهەاڵت ــە بولگاری ــەرە ل ــی لەس ــی لەناوچوون ــۆری مەترس ــەم ج  ئ

لەالیــەن BBA. لــە پاشــکۆی 2 و 3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی 

یاســای تاوانــی278d  مــاددەی بولــگاری )زیندانــی هەتــا 5 ســاڵ و غەرامــە لــە 5000 بــۆ 20,000 

لیڤــا(. یاســاکانی پەیوەســت بەپاراســتنی ژینگــە لەواڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات 

لــە لێدانــی هــەر جــۆرە باڵندەیــەک گۆشــتخۆرەکان بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی فەرمــی بــۆ 

ئەنجامدانــی ئــەو کارە

)Gyps fulvus(

جۆرەکانی هاوشێوە:

سیسارکی ڕەش، بازی ئاڵتونی

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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 Black Vulture / سیســارکی ڕەش

وەسف:

بــاڵ: 285-250 ســم سیســارکێکی زۆر گەورەیــەو  درێــژی جەســتە: 115-100 ســم. درێــژی 

ــەورە و  ــەرێکی گ ــە، س ــی کورت ــن، کلک ــی تۆخ ــی قاوەی ــرە. پەڕەکان ــە گەورەت ــارکە کەچەڵ ــە سیس ل

ملێکــی کورتــی هەیــە پێگەیشــتووان پــەری نەرمیــان هەیــە لەســەر ســەری ڕەنگیــان کاڵــە، لــە تــازە 

پێگەیشــتووەکاندا پــەڕە قاوەیــی تــۆخ یــان ڕەشــن. ملیــان بــە کۆمەڵێــک پــەڕ دەورەدراوە. قاچــەکان 

ــی کاڵ. ــی خۆڵەمێش ــۆ قاوەی ــین ب خۆڵەمێش

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

لــە بولگاریــا وەک باڵندەیــەک کــە پێشــووتر هێالنــەی دەکــرد قڕبــوون. وە یەکێکــە لــەو جۆرانــەی کە 

لــە لیســتی ســووری یەکێتــی نێودەوڵەتــی بــۆ پاراســتنی رسوشــتدایە نزیکــە لــەوەی لەناوبچــن. 

ــتە  ــە لیس ــا ل ــراوە. هەروەه ــت ک ــایتس لیس ــکۆی 2 و 3 ی س ــە پاش ــەن BBA. ل ــزراوە لەالی پارێ

ــە  ــا 5 ســاڵ و غەرامــە ل ــگاری )زیندانــی هەت تەکنیکییەکانــی یاســای تاوانــی278d  مــاددەی بول

5000 بــۆ 20,000 لیڤــا(. یاســاکانی پەیوەســت بەپاراســتنی ژینگــە لەواڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 

ڕێگــری دەکات لــە لێدانــی هــەر جــۆرە باڵندەیــەک گۆشــتخۆرەکان بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی 

فەرمــی بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارە

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

)Aegypius monachus(

جۆرەکانی هاوشێوە:

سیسارکە کەچەڵە، بازی کلک سپی،

بازی ئاڵونی

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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  Egyptian Vulture / سیســارکی میســری

وەسف:

درێــژی جەســتە: 65-55 ســم. درێــژی بــاڵ: 170-155 ســم گەورەتــر لــە باشــوو، دەنوکێکــی 

چەمــاوەی زەردی هەیــە، لەگــەڵ بوونــی چەنــد پەڕێــک لەســەر ســەری و کلکێکــی شــێوە مەعینــی 

هەیــە پێگەیشــتووەکانیان ڕەنگیــان ســپیەو بــە پــەڕەی فڕینــی ڕەشــەوە. تازەپێگەشــتووەکانیان بــە 

گشــتی قاوەیــی تاریکــن، قاچەکانیــان شــین یــان ســووری کاڵــن. 

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

وە یەکێکــە لــەو جۆرانــەی کــە مەترســی قڕبوونیــان لەســەرە لــە بولگاریــا و ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی 

ناوەڕاســت. وە لــە جیهانــدا مەترســی لەناوچوونــی لەســەرە،  پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

  278d2 و 3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی. یاســای تاوانــی

ــاکانی  ــا(. یاس ــۆ 20,000 لیڤ ــە 5000 ب ــە ل ــاڵ و غەرام ــا 5 س ــی هەت ــگاری )زیندان ــاددەی بول م

پەیوەســت بەپاراســتنی ژینگــە لەواڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە لێدانــی هــەر 

جــۆرە باڵندەیــەک گۆشــتخۆرەکان بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی فەرمــی بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو 

کارە. لەژێــر پاراســتندایە بەپێــی ماددەکانــی 45 و 50 و 51 و 56 یاســاکانی کشــتوکاڵی ئــوردن. وە 

لــە لیســتی ئــەو جۆرانەدایــە کــە مامەڵــە و بازرگانیکردنــی قەدەغەکــراوە بەپێــی یاســای ژمــارە 77 

کــە لەالیــەن وەزارەتــی ژینگــەی ســوریاوە دەرکــراوە.

)Neophron percnopterus(

جۆرەکانی هاوشێوە:

بازی پەڕلەپێ، بازی بۆنێڵی

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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 White-tailed Eagle / بازی کلک ســپی 

وەسف:

درێــژی جەســتە: 92-76 ســم. درێژی بــاڵ: 240-190 ســم. یەکێکــە لەگەورەترین باڵندە گۆشــتخۆرەکانی 

ــان  ــژە. دەنوکی ــەک درێ ــا ڕادەی ــی ت ــورت و مل ــک ک ــژن، کل ــان و درێ ــی پ ــن. باڵەکان ــەڕۆژ چاالک ــە ب ک

ــە  ــی کاڵ ــەریان قاوەی ــە و س ــتووەکانیان قاوەیی ــی پێگەیش ــە. پەڕەکان ــاو گەورەی ــێوەیەکی بەرچ بەش

ــە  ــپی. بالکجاکەک ــە. س ــان ڕەش ــۆخ و کلکی ــی ت ــان قاوەی ــتووەکان ڕەنگی ــپیە. تازەپێگەیش ــان س و کلکی

ــۆخ و کلکێکــی تاریکــە قاوەیــی ت

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ــکۆی 2 و 3 ی  ــە پاش ــەن BBA ل ــزراوە لەالی ــا. پارێ ــە بولگاری ــەرە ل ــیان لەس ــە مەترس ــە ک ــەو جۆرانەی ل

ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی، یاســای تاوانــی 278d  مــاددەی بولــگاری 

)زیندانــی هەتــا 5 ســاڵ و غەرامــە لــە 5000 بــۆ 20,000 لیڤــا(. یاســاکانی پەیوەســت بەپاراســتنی ژینگــە 

ــە لێدانــی هــەر جــۆرە باڵندەیــەک گۆشــتخۆرەکان  لەواڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات ل

ــی  ــتندایە بەپێ ــر پاراس ــەو کارە. لەژێ ــی ئ ــۆ ئەنجامدان ــی ب ــی فەرم ــچ مۆڵەتێک ــێ هی ــتی بەب بەگش

ماددەکانــی 45 و 50 و 51 و 56 یاســاکانی کشــتوکاڵی ئــوردن. وە لــە لیســتی ئــەو جۆرانەدایــە کــە مامەڵە 

ــوریاوە  ــەی س ــی ژینگ ــەن وەزارەت ــە لەالی ــارە 77 ک ــای ژم ــی یاس ــراوە بەپێ ــی قەدەغەک و بازرگانیکردن

دەرکــراوە. 

جۆرەکانی هاوشێوە:

بازی ئاڵتونی، شاباز

)Haliaeetus albicilla(

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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Eastern Imperial Eagle / شــاباز

وەسف:

درێــژی جەســتە: 83-70 ســم. درێــژی بــاڵ: 215-175 ســم. بازێکــی گەورەیــە و کەمێــک لــە بــازی 

ــان  ــە. هەندێکی ــەریان کاڵ ــە و س ــی تۆخ ــان قاوەی ــتووەکانیان ڕەنگی ــرتە.. پێگەیش ــی بچوک ئاڵتون

ــی  ــی پان ــدا هێڵێک ــە کۆتاییەکەی ــەو ل ــان کاڵ ــی کلکی ــانەکانیانە. ڕەنگ ــەر ش ــپی لەس ــەی س پەڵ

ــی زەردن. زەرد  ــەوە. قاچەکان ــە بن ــیە ل ــتەکانی، خۆڵەمێش ــە تەنیش ــە ل ــی ڕەش ــە. دەنوک ڕەش هەی

ئایریســەکە زەردە بــۆ پێکهاتــە. دەتوانــرت لــە بــازی ئاڵتونــی، هاوشــێوەی، جیابکرێتــەوە بــەوەی 

ــرە.  ــە ٤ســم کورت ــرە ل چنگــی دواوەی بەرزت

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

ــە بولگاریــا و لــە ڕۆژهەاڵتــی  یەکێکــە لــەو جۆرانــەی کــە مەترســیەکی زۆری قڕبوونــی لەســەرە ل

ناوەڕاســت. پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 2 و 3 دا دەگرێتــەوە جۆرێکــە لەرێنامییــە 

ــە  ــە ل ــتنی ژینگ ــەر پاراس ــا لەس ــگاری. یاس ــی بول ــای تاوان ــادەی 278g یاس ــی م تەکنیکییەکان

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەرکام لــە جــۆری باڵنــدە بــە گشــتی بــە 

گشــتی بــێ هیــچ ڕێگەپێدانێکــی فەرمــی. ئــه وه هــه روه هــا وه کــوو ئــه و کــه هــه ر ده ســت کــه ی 

کــه ده ســت پــێ دەکــەم. لەســەر لیســتی ئــەو جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای ژمــارە 77 لەالیــەن 

ــوریا ــە س ــەدەرەوەن ل ــی و ناردن ــە بازرگان ــراوە ل ــەوە قەدەغەک ــی ژینگ وەزارەت

جۆرەکانی هاوشێوە:

بازی ئاڵتونی، بازی دەشت،

بازی خااڵوی بچووک

)Aquila heliaca(

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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 Golden Eagle / بــازی ئاڵتونــی

وەسف:

ــن بازەکانــی  ــە گەورەتری ــک ل ــم یەکێ ــاڵ: 225-190 س ــژی ب ــم. درێ ــتە: 93-80 س ــژی جەس درێ

بالــکان. پــەڕی پێگەیشــتووەکان قاوەیــی تــۆخ و مــل و تاجــی ســەری ڕەنگیــان زەردبــاوە. 

پالنکتۆنەکــە خاڵــی ســپی هەیــە پەڵــەی گــەورەی ســپی لــە خــوارەی باڵەکانیــان هەیــە. کلکیــان 

خۆڵەمێشــییە و کۆتاییەکــەی ڕەشــە و لــە هەنێــک لــە پێگەیشــتووەکاندا چەنــد هێلێکــی کاڵ هــەن، 

لــە تازەپێگەیشــتووەکاندا کلکیــان ســپیە و کۆتاییەکــەی ڕەشــە، دەنوکــی ڕەشــە، قاچیــان زەردە. لــە 

ــت. ــم ئەبێ ــەی 4 س ــە نزیک ــەوە ک ــەی دواوەی جیادەکرێت ــە درێژەک ــە چنگ ــاباز ب ش

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

ــزراوە  ــی ناوەڕاســت. پارێ ــە ڕۆژهەاڵت ــا و ل ــە بولگاری ــە جــۆری هەســتیارە )مەترســی لەســەرە( ل ل

 278g ــادەی ــی م ــا تەکنیکییەکان ــە ڕێس ــە ل ــکۆی 2 و 3 جۆرێک ــە پاش ــتکراوە ل ــەن BBA لیس لەالی

یاســای تاوانــی بولگاریــا. یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات 

ــن  ــی فەرمی ــچ مۆڵەتێک ــێ هی ــتی بەب ــەکان بەگش ــەک گەڕەک ــۆرە باڵندەی ــەر ج ــی ه ــە بەرکەوتن ل

ــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە  بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارە. هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی بــازەکان ل

جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 77ی وەزارەتــی ژینگەیــی ســوریا لــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن 

ــراون. قەدەغەک

)Aquila chrysaetos(

جۆرەکانی هاوشێوە:

شاباز، بازی کلک سپی

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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Lesser Spotted Eagle / بــازی خــااڵوی بچــووک

وەسف:

درێــژی جەســتە: 65-55 ســم. درێــژی بــاڵ: 168-143 ســم. باڵندەیەکــی قاوەیــی تۆخــی قەبــارە 

مامناوەنــدە و پەڕەکانــی فڕیــن کلکــی ڕەشــن و خــوارەوەی باڵــەکان و لەشــی قــاوەی کاڵــن. هێڵــی 

ــەورە  ــااڵوی گ ــازی خ ــە ب ــەرەوە ل ــیفەتێکی جیاک ــی وەک س ــی کلک ــەر پەڕەکان ــورت لەس ــپی ک س

بەکاردەهێرنێــت.   لــە تازەپێگەیشــتووەکاندا دوو یــان ســێ رشیتــی کاڵ لەســەر باڵەکانیــان هــەن. 

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

ــزراوە  ــی ناوەڕاســت. پارێ ــە ڕۆژهەاڵت ــا و ل ــە بولگاری ــە جــۆری هەســتیارە )مەترســی لەســەرە( ل ل

 278g ــادەی ــی م ــا تەکنیکییەکان ــە ڕێس ــە ل ــکۆی 2 و 3 جۆرێک ــە پاش ــتکراوە ل ــەن BBA  لیس لەالی

یاســای تاوانــی بولگاریــا. یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات 

ــن  ــی فەرمی ــچ مۆڵەتێک ــێ هی ــتی بەب ــەکان بەگش ــەک گەڕەک ــۆرە باڵندەی ــەر ج ــی ه ــە بەرکەوتن ل

ــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە  بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارە. هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی بــازەکان ل

جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 77ی وەزارەتــی ژینگەیــی ســوریا لــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن 

ــراون. قەدەغەک

)Aquila pomarina(

جۆرەکانی هاوشێوە:

بازی خااڵوی گەورە، بازی دەشت، شاباز

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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 Bonelli’s Eagle / بــازی بۆنێڵــی

وەسف:

درێــژی جەســتە: 65-55 ســم. درێــژی بــاڵ: 165-145 ســم باڵنــدەی قەبــارە مامناوەنــدە. پەڕەکانــی 

ــە بەشــی خــوارەوە، لەگــەڵ بوونــی چەندیــن هێــڵ  بەشــی ســەرەوەی لەشــی قاوەیــن،وە کاڵــن ل

لەســەر ســنگ و ســکیان؛ لــە ژێــرەوەی باڵــی هێڵێکــی پانــی ڕەش هەیــە. لــە پێگەیشــتووەکاندا، لــە 

کۆتــای کلکیانــدا هێڵێکــی پانــی ڕەش هەیــە. لــە تازەپێگەیشــتووەکاندا کلکیــان کاڵــە و ئــەو هێڵــە 

ڕەشــەی لەســەر نیــە. لێوارەکانــی دەنوکــی خۆڵەمێشــی تۆخــن.

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

 مەترســی لەناوچوونــی لەســەرە لــە بولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لیســتکراوە لــە پاشــکۆی 

ــاکانی  ــا. یاس ــی بولگاری ــای تاوان ــادەی 278g یاس ــی م ــا تەکنیکییەکان ــە ڕێس ــە ل 2 و 3 جۆرێک

پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەر جــۆرە باڵندەیــەک

ــەو کارە. هەروەهــا وەک  ــۆ ئەنجامدانــی ئ گەڕەکــەکان بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی فەرمیــن ب

باقــی جۆرەکانــی بــازەکان لــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 77ی وەزارەتی 

ژینگەیــی ســوریا لــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن قەدەغەکــراون.

جۆرەکانی هاوشێوە:

بازی پەڕلەپێ، مارخۆر

)Aquila fasciata(

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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Short-toed )Snake( Eagle / مارخــۆر

وەسف:

درێــژی جەســتە: 69-62 ســم. درێــژی بــاڵ: 178-162 ســم. بازێکــی قەبــارە مامناوەنــد و ســەرێکی 

ــەکان  ــوارەوەی باڵ ــن. خ ــی قاوەیی ــەرەوەی لەش ــەکانی س ــە، بەش ــەورەوەی هەی ــەک گ ــا ڕادەی ت

ــۆخ لەســەریان. ســەر و قورگــی  ــەی ت ــی پەڵ ــە و لەگــەڵ بوون ــان کاڵ و خــوارەوەی جەســتە ڕەنگی

قاوەییــن، بەشــەکانی تــری لەشــیان کاڵــن. هەندێــک لــە تازەپێگەیشــتووەکان بــەوە جیادەکرێنــەوە 

کــە بەشــی خــوارەوەی لەشــیان پەڵــەی لەســەرە و ڕەنگــی قورگیــان زۆر کاڵــە و باڵندەکــە ڕەنگــی 

ــە پێگەیشــتووەکاندا ڕەنگــی قاچیــان شــین یــان خۆڵەمێشــیە، بــەاڵم  وەک ســپی دەردەکەوێــت. ل

لــە تــازە پێگەیشــتووەکاندا پەمەییــە. دەنوکیــان خۆڵەمێشــیە لــە بنــەوە و خۆڵەمێشــی تۆخــە لــە 

ــتەکانەوە.. تەنیش

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

ــزراوە  ــی ناوەڕاســت. پارێ ــە ڕۆژهەاڵت ــا و ل ــە بولگاری ــە جــۆری هەســتیارە )مەترســی لەســەرە( ل ل

 278g ــادەی ــی م ــا تەکنیکییەکان ــە ڕێس ــە ل ــکۆی 2 و 3 جۆرێک ــە پاش ــتکراوە ل ــەن BBA لیس لەالی

یاســای تاوانــی بولگاریــا. یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات 

ــن  ــی فەرمی ــچ مۆڵەتێک ــێ هی ــتی بەب ــەکان بەگش ــەک گەڕەک ــۆرە باڵندەی ــەر ج ــی ه ــە بەرکەوتن ل

ــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە  بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارە. هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی بــازەکان ل

جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 77ی وەزارەتــی ژینگەیــی ســوریا لــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن 

ــراون قەدەغەک

)Circaetus gallicus(

جۆرەکانی هاوشێوە:

بازی پەڕلەپێ، بازی بۆنێڵی
پێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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 Booted Eagle / بــازی پەڕلەپــێ

وەسف:

درێــژی جەســتە: 51-42 ســم. درێــژی بــاڵ: 135-110 ســم. قەبــارەی مامناوەنــدە، نزیکــەی 

ــدا،  ــگ کاڵەکان ــۆری ڕەن ــە ج ــۆخ. ل ــگ ت ــگ کاڵ و ڕەن ــە: ڕەن ــۆری هەی ــووە. دوو ج ــارەی باش قەب

بەشــەکانی ســەرەوەی لەشــی قاوەییــن و. بەشــەکانی خــوارەوە ســپین لەگــەڵ پەڵــەی کاڵ و پــەڕی 

فڕینیــان لەســەر باڵەکانیــان تۆخــن. لــە جــۆرە تۆخەکانــدا هەمــوو لەشــیان قاوەییــە. لــە هــەردوو 

جۆرەکانــدا پەڵــەی ســپی بچــووک لەســەر شــانیان هــەن. ڕەنگــی دەنوکیــان خۆڵەمێشــی تۆخــە، 

ــەک ڕەشــە لەتەنیشــتەکانەوە.  ــا ڕادەی ت

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

لــە جــۆری هەســتیارە )مەترســی لەســەرە( لــە بولگاریــا و زۆربــەی واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت. 

پارێــزراوە لەالیــەن BBA لیســتکراوە لــە پاشــکۆی 2 و 3 جۆرێکــە لــە ڕێســا تەکنیکییەکانــی مــادەی 

278g یاســای تاوانــی بولگاریــا. یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری 

دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەر جــۆرە باڵندەیــەک گەڕەکــەکان بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی فەرمین 

ــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە  بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارە. هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی بــازەکان ل

جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 77ی وەزارەتــی ژینگەیــی ســوریا لــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن 

قەدەغەکــراون.

)Aquila pennata(

جۆرەکانی هاوشێوە:

بازی بۆنێڵی، کۆالرەی ڕەش، باشوو

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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Black Kite / کــۆالرەی ڕەش

وەسف:

درێــژی جەســتە: 58-48 ســم. درێــژی بــاڵ: 155-130 ســم. قەبــارەی مامناوەنــدە و ڕەنگــی 

ــە. ڕەنگــی ســەری  ــەرەوەی کلکێکــی خۆڵەمێشــی هەی ــن ســیفەتی جیاک ــی تۆخــە. دیارتری قاوەی

ــە  ــە. قاچــی زەردە، دەنوکــی تۆخــە. قــاچ و بــۆن ســفر، مناقــی تــۆخ. ئایریــس ب خۆڵەمێشــی کاڵ

ــۆ زەردی کاڵ. ــی ب ــی خۆڵەمێش قاوەی

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

لــە جــۆری هەســتیارە )مەترســی لەســەرە( لــە بولگاریــا بــەاڵم لــەو شــوێنانە زۆر ئەبــن کــە خــۆڵ 

ــە  ــە زســتاندا ب ــی ناوەڕاســت و ل ــی ڕۆژهەاڵت ــەی ناوچەکان ــە زۆرب ــە ل ــی لێی و کوشــتارگەی ئاژەڵ

ــتکراوە  ــەن BBA لیس ــزراوە لەالی ــت. پارێ ــی ناوەڕاس ــی ڕۆژهەاڵت ــە ناوچەکان ــەوە ل ــۆل کۆدەبن پ

ــا.  ــی بولگاری ــادەی 278g یاســای تاوان ــی م ــە ڕێســا تەکنیکییەکان ــە ل ــە پاشــکۆی 2 و 3 جۆرێک ل

یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەر جــۆرە 

ــەو کارە.  ــی ئ ــۆ ئەنجامدان ــن ب ــی فەرمی ــچ مۆڵەتێک ــێ هی ــتی بەب ــەکان بەگش ــەک گەڕەک باڵندەی

هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی بــازەکان لــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 

ــراون. ــردن قەدەغەک ــردن و هەناردەک ــە بازرگانیک ــوریا ل ــی س ــی ژینگەی 77ی وەزارەت

)Milvus migrans(

جۆرەکانی هاوشێوە:

بــازی  کــۆالرەی ســوور، 

باشــوو پەڕلەپــێ، 

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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 Long-legged Buzzard / دووبــرا

وەسف:

درێــژی جەســتە: 61-50 ســم. درێــژی باڵەکانــی: 150-130 ســم.  لــە باڵنــدەی باشــوو گەورەتــرە. 

ڕەنگــی پەڕەکانــی کاڵــە زیاتــر ژەنگبــاوە. ڕەنگیــان جیــاوازە و ال قاوەیــی کاڵــەوە بــۆ قاوەیــی 

ــی کاڵ و  ــی کلکێک ــە بوون ــە ل ــان بریتی ــاوە. تایبەمتەندییەکانی ــان ژەنگب ــان ڕەنگی ــۆخ و زۆرترینی ت

ــە  ــپیباوە ل ــان س ــە هەندێکی ــە بەشــێوەیەکی بەرچــاو، ل ــەریان ڕەنگــی کاڵ ــۆخ. س ــگ ت ــان ڕەن ڕانی

پێگەیشــتووەکانیان، دەنوکیــان ڕەشــە و قاچیــان زەردە. تازەپێگەیشــتووەکانیان ڕەنگیــان تۆخــرتە 

ــە.  ــان تۆخ و کلکی

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

ــتکراوە  ــەن BBA لیس ــزراوە لەالی ــا. پارێ ــە بولگاری ــەرە( ل ــی لەس ــتیارە )مەترس ــۆری هەس ــە ج ل

ــا.  ــی بولگاری ــادەی 278g یاســای تاوان ــی م ــە ڕێســا تەکنیکییەکان ــە ل ــە پاشــکۆی 2 و 3 جۆرێک ل

یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەر جــۆرە 

ــەو کارە.  ــی ئ ــۆ ئەنجامدان ــن ب ــی فەرمی ــچ مۆڵەتێک ــێ هی ــتی بەب ــەکان بەگش ــەک گەڕەک باڵندەی

هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی بــازەکان لــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 

ــراون ــردن قەدەغەک ــردن و هەناردەک ــە بازرگانیک ــوریا ل ــی س ــی ژینگەی 77ی وەزارەت

)Buteo rufinus(

جۆرەکانی هاوشێوە:

باشوو

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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 Common Buzzard / باشــوو

وەسف:

باڵنــدە  باوتریــن  لــە  یەکێکــە  بــاڵ: 132-110 ســم.  درێــژی  درێــژی جەســتە: 58-46 ســم. 

گۆشــتخۆرەکان لــە باڵقــان. ڕەنگــی لەشــیان بەشــێوەیەکی بەرچــاو جیــاوازە: لــە ڕەنگــی ســپیەوە 

لــە هەندێکیــان بــۆ ڕەنگــی ڕەشــباو. بــەاڵم باوترینیــان ڕەنگــی قاوەییــە و بەشــی خــوارەوەی لەشــی 

هێڵــی کاڵــی لەســەرە و لەگــەڵ بوونــی هێڵێکــی پانــی کاڵ لەســەر ســنگی. ڕەنگــی کلکــی قاوەیــی 

ــە  ــۆخ ل ــی ت ــی پان ــی هێڵێک ــەڵ بوون ــەرە )4-6( و لەگ ــی لەس ــی تۆخ ــد هێڵێک ــوورباوە و چەن س

ــە.  ــەی تۆخ ــیە و کۆتاییەک ــان خۆڵەمێش ــی زەردە. دەنوکی ــی قاچ ــدا. ڕەنگ کۆتاییەکەی

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

ئــەم باڵندەیــە مەترســی لەناوچوونــی لەســەرنیە لــە بولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لیســتکراوە 

لــە پاشــکۆی 3 جۆرێکــە لــە ڕێســا تەکنیکییەکانــی مــادەی 278g یاســای تاوانــی بولگاریــا.

یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەر جــۆرە 

ــەو کارە.  ــی ئ ــۆ ئەنجامدان ــن ب ــی فەرمی ــچ مۆڵەتێک ــێ هی ــتی بەب ــەکان بەگش ــەک گەڕەک باڵندەی

هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی بــازەکان لــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 

ــە ســوریا ــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن قەدەغەکــراون ل 77ی وەزارەتــی ژینگەیــی ســوریا ل

)Buteo buteo(

جۆرەکانی هاوشێوە

دووبرا

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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 Sparrowhawk / چۆلەکەخــۆر

وەسف:

ســم؛  ســم. درێــژی بــاڵ: 65-58 ســم، 41-35  مــێ لــە نێــر گەورەتــرە درێــژی جەســتە:34-29 

ســم.  باڵندەیەکــی گۆشــتخۆری بچووکــە. هەڵۆیەکــی شــێوە جیــاوازە و کلکێکــی درێــژ و   67-80

باڵەکانــی پانــن. بەشــەکانی ســەرەوەی لەشــی خۆڵەمێشــی و بەشــی خــوارەوەی کاڵــن و هێڵــی 

وردی لەســەرە، لــە مێیەکانــدا زیاتــر دەردەکەوێــت. لــە وەرزی زۆربوونــدا نێــرەکان ڕەنگــی ســنگیان 

ــتووەکانیش  ــانیان. تازەپێگەیش ــەر ش ــپی لەس ــەی س ــی پەڵ ــەڵ بوون ــت و لەگ ــوور دەردەکەوێ س

ڕەنگــی پشــتیان قاوەیــی و بەشــی خوارەوەیــان هێڵــی پانــی لەســەرە )تازەپێگەیشــتووی واشــەی 

ــژن.  ــی درێ ــی و ڕان ــە. قاچەکان ــی زەردی کاڵ ــی ڕەنگ ــدارە(. قاچ ــوارەوەی خەت ــی خ ــام بەش ش

دەنوکــی خۆڵەمێشــی و کۆتاییەکــەی تۆخــە. و پەڵــەی ســپی لەســەر شــانەکان پالنکتــۆن پشــتێکی 

قاوەیــی هەیــە و قردێلــەی ئاســایی زیاتــر هەیــە لەســەر.

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

ئــەم باڵندەیــە مەترســی لەناوچوونــی لەســەرە لــە بولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لیســتکراوە 

ــا. ــی بولگاری ــای تاوان ــادەی 278g یاس ــی م ــا تەکنیکییەکان ــە ڕێس ــە ل ــکۆی 2 و3 جۆرێک ــە پاش ل

یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەر جــۆرە 

ــەو کارە.  ــی ئ ــۆ ئەنجامدان ــن ب ــی فەرمی ــچ مۆڵەتێک ــێ هی ــتی بەب ــەکان بەگش ــەک گەڕەک باڵندەی

هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی بــازەکان لــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 

ــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن قەدەغەکــراون لــە ســوریا. 77ی وەزارەتــی ژینگەیــی ســوریا ل

)Accipiter nisus(

جۆری هاوشێوە

واشەی شامی، بازی قزڵ، واشە

تازەپێگەیشتوو

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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Levant Sparrowhawk / واشــەی شــامی

وەسف:

درێــژی جەســتە: 37-30 ســم. درێــژی بــاڵ: 76-63 ســم. لــە چۆلەکەخــۆر دەچێت بــەاڵم دەتوانرێت 

جیابکرێتــەوە بــەوەی کۆتایــی ســەرباڵەکانی ڕێــن و ســیفەتێکی تایبەتــە بەم جــۆرە باڵندەیــە. نێرە 

ــتووەکانیان  ــە پێگەیش ــیە، مێی ــیان خۆڵەمێش ــەرەوەی لەش ــی س ــی بەش ــتووەکانیان ڕەنگ پێگەیش

و  خەتــدارە،  خوارەوەیــان  بەشــی  پێگەیشــتووەکانیان  شــینباوە.  خۆڵەمێشــی  ڕەنگیــان 

تازەپێگەیشــتووەکانیان رشیتــی نوقتەداریــان لەســەرە. قاچیــان زەردە. تازەپێگەیشــتووەکان و 

ــە. ــان هەی ــەر قورگی ــی ڕەش لەس ــان هێڵێک مێیەکانی

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ــزراوە  ــی ناوەڕاســت. پارێ ــە ڕۆژهەاڵت ــا و ل ــە بولگاری ــە جــۆری هەســتیارە )مەترســی لەســەرە( ل ل

 278g ــادەی ــی م ــا تەکنیکییەکان ــە ڕێس ــە ل ــکۆی 2 و 3 جۆرێک ــە پاش ــتکراوە ل ــەن BBA  لیس لەالی

یاســای تاوانــی بولگاریــا. یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات 

ــن  ــی فەرمی ــچ مۆڵەتێک ــێ هی ــتی بەب ــەکان بەگش ــەک گەڕەک ــۆرە باڵندەی ــەر ج ــی ه ــە بەرکەوتن ل

ــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە  بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارە. هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی بــازەکان ل

جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 77ی وەزارەتــی ژینگەیــی ســوریا لــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن 

ــراون. قەدەغەک

)Accipiter brevipes(

جۆری هاوشێوە:

چۆلەکەخۆر

تازەپێگەیشتوو

پێگەیشتووپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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Goshawk / بــازی قزڵ

وەسف:

درێــژی جەســتە: 56-49  ســم، 64-58  ســم. درێــژی بــاڵ: 105-93  ســم، 127-108  ســم. 

ــرە.  ــی درێژت ــرت و کلک ــی پان ــەاڵم باڵەکان ــت ب ــوو دەچێ ــە باش ــارە ل ــە قەب ــدە، ل ــارەی مامناوەن قەب

ــە و  ــان کاڵ پێگەیشــتووەکانیان ڕەنگــی بەشــی ســەرەوەی لەشــیان خۆڵەمێشــیە و بەشــی خوارەوەی

ــی  ــی و بەش ــیان قاوەی ــەرەوەی لەش ــی س ــتووەکانیان بەش ــدارن. تازەپێگەیش ــکیان خەت ــنگ و س س

خــوارەوەی لەشــیان قاوەیــی خەتــدارە. کلکیــان خۆڵەمێشــیە و 3-4 خەتــی قاوەیــی لەســەرە. دەنوکــی 

ــەڵ  ــە لەگ ــە. لەوانەی ــی گەورەی ــی زەردە، ڕان ــی قاچ ــیە. ڕەنگ ــەو خۆڵەمێش ــەوە مەیل ــە بن ــە و ل ڕەش

باڵنــدەی چۆلەکەخــۆر تێکــەڵ بکرێــت لــە کاتــی ناســینەوەی، بــەاڵم ئەمــان قەبارەیــان گەورەتــرە، وە 

هێڵێکــی ســپی پــان لەســەر چــاوی هەیــە، و ڕانەکانــی گــەورەن. مێیەکانیــان لــە نێرەکانیــان گەورەترن.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

لــە جــۆری هەســتیارە )مەترســی لەســەرە( لــە بولگاریا و لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت. پارێــزراوە لەالیەن 

BBA  لیســتکراوە لــە پاشــکۆی 2 و 3 جۆرێکــە لــە ڕێســا تەکنیکییەکانــی مــادەی 278g یاســای تاوانــی 

بولگاریــا. یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەر 

جــۆرە باڵندەیــەک گەڕەکــەکان بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی فەرمیــن بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارە. 

هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی بــازەکان لــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 

77ی وەزارەتــی ژینگەیــی ســوریا لــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن قەدەغەکــراون.

)Accipiter gentilis(

جۆری هاوشێوە:

چۆلەکەخۆر، واشەی شامی

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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 Common Kestrel / واشــە

وەسف:

درێــژی جەســتە: 37-31 ســم. درێــژی بــاڵ: 78-67 ســم. باڵندەیەکــی قەبــارە بچووکــە، باوتریــن 

ــژە،  ــی درێ ــت. کلک ــی ناوەڕاس ــا و ڕۆژهەاڵت ــی ئەوروپ ــوری ڕۆژهەاڵت ــە باش ــە ل ــۆری هەڵۆکان ج

باڵەکانــی باریکــن و کۆتاییەکانــی تــۆخ و تیــژن. پشــتی قاوەیــی و پەڵــەی تۆخــی لەســەرە. 

نێرەکانیــان کلکیــان درێــژە و ڕەنگــی خۆڵەمێشــیە و لەگــەڵ بوونــی هێڵێکــی ڕەش لــە کۆتاییەکەیــدا؛ 

لــە مێیــە و تازەپێگەیشــتووەکاندا کلکیــان خەتــی تۆخــی لەســەرە. بەشــی ژێــرەوەی لەشــی نێــرە و 

مێیــە کاڵــە و پەڵــەی تۆخیــان لەســەرە. چرنوکیــان ڕەشــە. دەنوکــی خۆڵەمێشــی تۆخــە، لێوارەکانی 

کەمێــک تۆخــن. قاچەکانــی زەردن. 

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە باڵندەیــە مەترســی لەســەرنیە لــە بولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA  لیســتکراوە لــە 

پاشــکۆی 3 جۆرێکــە لــە ڕێســا تەکنیکییەکانــی مــادەی 278g یاســای تاوانــی بولگاریــا. یاســاکانی 

پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەر جــۆرە باڵندەیــەک 

ــەو کارە. هەروەهــا وەک  ــۆ ئەنجامدانــی ئ گەڕەکــەکان بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی فەرمیــن ب

باقــی جۆرەکانــی بــازەکان لــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 77ی وەزارەتی 

ژینگەیــی ســوریا لــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن قەدەغەکــراون.

)Falco tinnunculus(

جۆری هاوشێوە

واشەی بچووک، چۆلەکەخۆر

تازەپێگەیشتوو و پێگەیشتووی

پێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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Lesser Kestrel / واشــەی بچووک
)Falco naumanni(

وەسف:

ــە  ــێوە ل ــە ش ــە  ب ــی بچووک ــم. باڵندەیەک ــاڵ: 72-63 س ــژی ب ــم. درێ ــتە: 33-27 س ــژی جەس درێ

واشــە دەچێــت بــەاڵم لــەو بچووکــرتە،  کلکــی درێــژ کۆتاییەکــەی سێگۆشــەییە، باڵەکانــی باریکــن و 

کۆتاییەکانــی تــۆخ و تیــژن. نێــرەکان کلکیان خۆڵەمێشــیە و لــە کۆتاییەکەیــدا هێڵێکی سێگۆشــەیی 

ڕەش هەیــە؛ لــە مێیــە و تازەپێگەیشــتووەکاندا هێڵــی کاڵ لەســەر کلکیــان هەیــە. بەشــی خــوارەوەی 

ــی  ــە. چرنوکەکان ــی هەی ــگاوی کاڵ ــی ژەن ــرەدا ڕەنگێک ــە نێ ــەو ل ــان کاڵ ــە ڕەنگی ــرە و مێی ــی نێ لەش

کاڵــن. دەنوکــی خۆڵەمێشــیە و لێوارەکانــی ڕەشــن. قاچەکانــی زەردن. 

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ــە بولگاریــا. پارێــزراوە لەالیــەن BBA  لیســتکراوە لــە  ئــەم جــۆرە باڵندەیــە مەترســی لەســەرنیە ل

پاشــکۆی 3 جۆرێکــە لــە ڕێســا تەکنیکییەکانــی مــادەی 278g یاســای تاوانــی بولگاریــا. یاســاکانی 

پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەر جــۆرە باڵندەیــەک 

ــەو کارە. هەروەهــا وەک  ــۆ ئەنجامدانــی ئ گەڕەکــەکان بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی فەرمیــن ب

باقــی جۆرەکانــی بــازەکان لــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 77ی وەزارەتی 

ژینگەیــی ســوریا لــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن قەدەغەکــراون.

جۆری هاوشێوە

واشە، واشەی شامی

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو و پێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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 Red-footed Falcon / هەڵۆی قاچ ســوور
)Falco vespertinus(

جۆری هاوشێوە:

لەیل، واشە

وەسف:

درێــژی جەســتە: 34-28 ســم. درێــژی بــاڵ: 76-65 ســم. هەڵۆیەکــی قەبــارە بچووکــە. نێرەکانیــان 

ڕەنگیــان خۆڵێمێشــیە و بەشــی خــوارەوە و پەڕەکانــی ڕان و قاچیــان ســووری تۆخن. لــە مێیەکاندا، 

ســنگ و ســکیان و ژێــر باڵەکانیــان ڕەنگیــان ژەنــگاوی کاڵــە، پەڕەکانــی فڕیــن لــە ژێــرەوە خاتــدارن و 

هەروەهــا ژێــر کلکیــان خەتــدارە. قــاچ و پەنجەکانیــان ڕەنگیــان پرتەقاڵــی ســوورباون.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ــە لیســتی ســووری  ــی ل ــا. وە بەپێ ــە بولگاری ــان لەســەرە ل ــیەکی زۆری ــە مەترس ــە ک ــەو جۆرانەی ل

ــزراوە  ــەرە. . پارێ ــیان لەس ــەک مەترس ــا ڕادەی ــت ت ــۆ پاراســتنی رسوش یەکێتــی نێودەوڵەتــی ب

ــە لیســتە تەکنیکییەکانــی  ــە پاشــکۆی 2 و 3 ی ســایتس لیســت کراوە.هەروەهــا ل لەالیــەن BBA ل

مــاددەی 278d  یاســای تاوانــی بولــگاری )زیندانــی هەتــا 5 ســاڵ و غەرامــە لــە 5000 بــۆ 20,000 

لیڤــا(. یاســاکانی پەیوەســت بەپاراســتنی ژینگــە لەواڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات 

لــە لێدانــی هــەر جــۆرە باڵندەیــەک گۆشــتخۆرەکان بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی فەرمــی بــۆ 

ئەنجامدانــی ئــەو کارە. وە لــە لیســتی ئــەو جۆرانەدایــە کــە مامەڵــە و بازرگانیکردنــی قەدەغەکــراوە 

بەپێــی یاســای ژمــارە 77 کــە لەالیــەن وەزارەتــی ژینگــەی ســوریاوە دەرکــراوە.

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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Eurasian Hobby / لەیــل

وەسف:

درێــژی جەســتە: 35-29 ســم. درێــژی بــاڵ: 84-70 ســم. هەڵۆیەکــی  قەبــارە بچووکــە. باڵەکانــی 

درێــژن و تیــژن. پەڕەکانــی ڕان و ژێــری کلکیــان پێگەیشــتووەکان ســوورن و ســکیان خەتــدارە.

پشــتی خۆڵەمێشــی تۆخــە. کاڵوەی ســەری و الجانــی ڕەشــە. تازەپێگەیشــتووەکان ڕەنگــی ســوور 

ــە  ــان زەردە. ل ــە و پەڕەکانــی سەرپشــتیان تۆخــن. ڕەنگــی قاچی ــرەوەی لەشــیان نی ــە بەشــی ژێ ل

تازەپێگەیشــتووەکاندا لێوارەکانــی کلکیــان کاڵــن.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ــتکراوە  ــەن BBA لیس ــزراوە لەالی ــا. .پارێ ــە بولگاری ــەرە( ل ــی لەس ــتیارە )مەترس ــۆری هەس ــە ج ل

ــا.  ــی بولگاری ــادەی 278g یاســای تاوان ــی م ــە ڕێســا تەکنیکییەکان ــە ل ــە پاشــکۆی 2 و 3 جۆرێک ل

یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەر جــۆرە 

ــەو کارە.  ــی ئ ــۆ ئەنجامدان ــن ب ــی فەرمی ــچ مۆڵەتێک ــێ هی ــتی بەب ــەکان بەگش ــەک گەڕەک باڵندەی

هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی بــازەکان لــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە جۆرانــەی کــە بەپێــی یاســای 

ــراون. ــردن قەدەغەک ــردن و هەناردەک ــە بازرگانیک ــوریا ل ــی س ــی ژینگەی 77ی وەزارەت

)Falco subbuteo(

جۆرەکانی هاوشێوە:

هەڵۆی ئیلیۆنۆرا، هەڵۆی قاچ سوور

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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Eleonora’s Falcon / هەڵــۆی ئیلیۆنــۆرا

وەسف:

درێــژی جەســتە: 42-36 ســم. درێــژی بــاڵ: 104-87 ســم. کەمێــک گەورەتــرە لــە کۆتــر. هەڵۆیەکــی 

ــیان  ــە لەش ــۆخ ک ــی ت ــە:  ڕەنگ ــی هەی ــۆر ڕەنگ ــژن. دوو ج ــی درێ ــی و کلک ــە و باڵەکان ــەش باریک ل

قاوەییــە ژێــرەوەی پەڕەکانــی فڕینیــان کاڵــن. هەرچــی ڕەنــگ کاڵەکانیشــە لــە باڵنــدەی لەیــل ئەچن 

ــدارە،  ــگاوی خەت ــان ژەن ــی خوارەوەی ــە و بەش ــی تۆخ ــیان خۆڵەمێش ــەرەوەی لەش ــی س ــە بەش ک

ــان  ــی ڕەنگی ــان تۆخــە. قاچەکان ــان ڕەنگی ــر باڵەکانی ــە و ژێ ــی هەی ــەک الجان ــۆرا ی ــۆی ئیلیۆن هەڵ

ــیە. ــی خۆڵەمێش ــتووەکان ڕەنگ ــی تازەپێگەیش زەردە. دەنوک

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

مەترســی لەناوچوونــی لەســەرە لــە بولگاریــا. پارێــزراوە لەالیــەن BBA  لیســتکراوە لــە پاشــکۆی 3 

جۆرێکــە لــە ڕێســا تەکنیکییەکانــی مــادەی 278d یاســای تاوانــی بولگاریــا. یاســاکانی پاراســتنی 

ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی هــەر جــۆرە باڵندەیــەک گەڕەکــەکان 

بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی فەرمیــن بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارە. هەروەهــا وەک باقــی 

ــی  ــای 77ی وەزارەت ــی یاس ــە بەپێ ــەی ک ــۆرە جۆران ــەو ج ــتەکەدا ئ ــە لیس ــازەکان ل ــی ب جۆرەکان

ــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن قەدەغەکــراون ژینگەیــی ســوریا ل

)Falco eleonorae(

جۆرەکانی هاوشێوە:

لەیل

پێگەیشتوو )جۆری تۆخ(

پێگەیشتوو )جۆری زەرد(

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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Peregrine Falcon / شــەهێنی بەحری

وەسف:

ــم.  س ــم، 104-113 س ــاڵ: 89-100 ــژی ب ــم. درێ س ــم، 46-51  س ــتە: 38-45  ــژی جەس درێ

ــژن. بەشــەکانی ســەرەوەی  ــی تی ــان و کۆتاییەکان ــی پ ــە و باڵ ــارەی لەشــی گەورەی هەڵۆیەکــە قەب

لەشــی و تەنیشــتەکانی  پانەکانی نیشــان دا. بەشــەکانی ســەرەوە خۆڵەمێشیە؛ بەشــی خوارەوەی 

کاڵــە )لــە پێگەیشــتووەکاندا ســپیە و هێلــدارە؛ لــە تازەپێگەیشــتووەکاندا زەرد و خەتــدارە(. ســەری 

ڕەشــە و لەگــەڵ الجانێکــی پــان و دیــار. تازەپێگەیشــتووەکان بەشــی ســەرەوەی لەشــیان قاوەییــە، 

قاچیــان زەردی ســەوزباو یــان خۆڵەمێشــیە. قاچــی پێگەیشــتووەکان زەردە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

  BBA ئــەم جــۆرە باڵندەیــە مەترســی لەناوچوونــی لەســەرە لــە بولگاریــا. پارێــزراوە لەالیــەن

لیســتکراوە لــە پاشــکۆی 2 و3 جۆرێکــە لــە ڕێســا تەکنیکییەکانــی مــادەی 278g یاســای تاوانــی 

بولگاریــا. یاســاکانی پاراســتنی ژینگــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕێگــری دەکات لــە بەرکەوتنــی 

هــەر جــۆرە باڵندەیــەک گەڕەکــەکان بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی فەرمیــن بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو 

ــە لیســتەکەدا ئــەو جــۆرە جۆرانــەی کــە بەپێــی  ــازەکان ل کارە. هەروەهــا وەک باقــی جۆرەکانــی ب

ــراون. ــە بازرگانیکــردن و هەناردەکــردن قەدەغەک ــی ســوریا ل ــی ژینگەی یاســای 77ی وەزارەت

)Falco peregrinus(

جۆرەکانی هاوشێوە:

باڵەبان، لەیل، هەڵۆی ئیلیۆنۆرا
پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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Saker Falcon / باڵەبــان

وەسف:

درێــژی جەســتە: 55-47 ســم. درێــژی بــاڵ: 129-105 ســم. گەورەتریــن هەڵۆیــە لــە بولگاریا. بەشــەکانی 

ســەرەوەی لەشــی و باڵەکانــی قاوەییــن، ســنگی و ســکی کاڵــن و پەڵــەی تۆخیــان لەســەرە، پەڕەکانــی 

ــی  ــەڵ هێڵێک ــە و لەگ ــەریان کاڵ ــن. س ــی کاڵ ــی فڕین ــن و پەڕەکان ــی تۆخ ــر باڵەکان ــن. ژێ ــی تۆخ ڕان

ســپی لەســەرو چــاوی و الجانێکــی تــۆخ. تازەپێگەیشــتووەکانیان پەڕەکانیــان تۆخــرت و پەڵــەی زیاتــر 

لەســەر بەشــی ژێــرەوەی لەشــیان. کلکــی خۆڵەمێشــی قاوەییبــاوە و لەگــەڵ بوونــی پەڵــەی هێلکەیــی 

ــی  ــەن. دەنوک ــی تێپەڕناک ــە کلک ــەی ل ــات کۆتاییەک ــی دائەخ ــە باڵەکان ــی. ک ــی پەڕەکان ــە کۆتای کاڵ ل

خۆڵەمێشــی شــینباوە و کۆتاییەکــەی قاوەیــی تــۆخ یــان ڕەشــە. لــە پێگەیشــتووەکاندا قاچیــان زەردە، 

لــە تازەپێگەیشــتووەکاندا قاچیــان خۆڵەمێشــیە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ــی  ــت. وە بەپێ ــی ناوەڕاس ــا و ڕۆژهەاڵت ــە بولگاری ــەرە ل ــان لەس ــیەکی زۆری ــە مەترس ــە ک ــەو جۆرانەی ل

لــە لیســتی ســووری یەکێتــی نێودەوڵەتــی بــۆ پاراســتنی رسوشــت تــا ڕادەیــەک مەترســیان لەســەرە. 

پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 2 و 3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە 

ــە  ــە ل ــاڵ و غەرام ــا 5 س ــی هەت ــگاری )زیندان ــی بول ــای تاوان ــاددەی 278d  یاس ــی م تەکنیکییەکان

5000 بــۆ 20,000 لیڤــا(. یاســاکانی پەیوەســت بەپاراســتنی ژینگــە لەواڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــچ مۆڵەتێکــی  ــێ هی ــەک گۆشــتخۆرەکان بەگشــتی بەب ــی هــەر جــۆرە باڵندەی ــە لێدان ڕێگــری دەکات ل

)Falco cherrug(

ــە لیســتی  ــەو کارە. وە ل ــی ئ ــۆ ئەنجامدان فەرمــی ب

ئــەو جۆرانەدایــە کــە مامەڵــە و بازرگانیکردنــی 

قەدەغەکــراوە بەپێــی یاســای ژمــارە 77 کــە لەالیــەن 

ــراوە. ــوریاوە دەرک ــەی س ــی ژینگ وەزارەت

جۆرەکانی هاوشێوەی:

لەیل، هەڵۆی خوری

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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 Lanner Falcon / هەڵــۆی خــوری

وەسف:

درێــژی جەســتە: 50-43 ســم. درێــژی بــاڵ: 105-95 ســم. قەبــارەی بچووکــرت باریکــرتە لــە 

باڵنــدەی باڵەبــان کــە زۆر هاوشــێوەن. بەشــەکانی ســەرەوەی لەشــیان خۆڵەمێشــی قاوەییبــاون. 

قاچەکانیــان ڕەنگیــان زەردە لــە پێگەیشــتووەکان، خۆڵەمێشــی شــینباوە لــە تازەپێگەیشــتووەکاندا.

ســیفاتی جیاکــەرەوە لــە هەڵــۆی باڵەبــان بریتیــە لــەوەی پەڕەکانــی ســەر قاچــی پەڵــەی کەمــرتە، 

لەگــەڵ ئــەوەی پەڵــەکان تاکــن و بەیــەک ناگــەن، تاجــی ســەریان ڕەنگــی ژەنگبــاوە و باڵەکانیــان لــە 

کاتــی داخســتنیان لــە کلکیــان تێپەڕدەبــن.

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

لــەو جۆرانەیــە کــە مەترســیەکی زۆریــان لەســەرە لــە بولگاریــا و ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت. وە بەپێــی 

ــیان  ــەک مەترس ــا ڕادەی ــت ت ــتنی رسوش ــۆ پاراس ــی ب ــی نێودەوڵەت ــووری یەکێت ــتی س ــە لیس ل

لەســەرە. پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 2 و 3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لە لیســتە 

تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278d  یاســای تاوانــی بولــگاری )زیندانــی هەتــا 5 ســاڵ و غەرامــە لــە 

5000 بــۆ 20,000 لیڤــا(. یاســاکانی پەیوەســت بەپاراســتنی ژینگــە لەواڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 

ڕێگــری دەکات لــە لێدانــی هــەر جــۆرە باڵندەیــەک گۆشــتخۆرەکان بەگشــتی بەبــێ هیــچ مۆڵەتێکــی 

فەرمــی بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارە. وە لــە لیســتی ئــەو جۆرانەدایــە کــە مامەڵــە و بازرگانیکردنــی 

قەدەغەکــراوە بەپێــی یاســای ژمــارە 77 کــە لەالیــەن وەزارەتــی ژینگــەی ســوریاوە دەرکــراوە.

جۆرەکانی هاوشێوەی:

بازی پەڕلەپێ، مارخۆر

)Falco biarmicus(

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە گۆشتخۆرەکانی کە بەڕۆژ دەبینرێن
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ڕێبەری باڵندەکان

کونەپەپووەکان
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  Eagle Owl / کوندەی شــاخدار

وەسف:

درێــژی جەســتە: 73-59 ســم. درێــژی بــاڵ: 170-138 ســم. گەورەتریــن کونەپەپــووە لــە بولگاریــا 

ــدا  ــە الکان ــار ب ــەوە زۆر ج ــە دیارەکان ــەورە و گوێچک ــەرێکی گ ــە س ــت ب ــی ناوەڕاس ــە ڕۆژهەاڵت و ل

الدەدات دەنارسێتــەوە. ســەر و ملــی هێڵــی ڕەشــی پانیــان لەســەرە. بەشــەکانی تــری لەشــی بــە 

خەتــی تــۆخ داپــۆرشاوە. گوێچکەکانــی ڕەشــن و لێوارەکانــی زەردن. بەشــەکانی ســەرەوەی لەشــی 

ڕەنگــی ژەنگبــاوە وبــە هێــڵ و خەتــی تــۆخ داپــۆرشاوە. بەشــی خــوارەوەی لەشــی ڕەنگــی ژەنگیــە  

لەگــەڵ خەتــی ڕەش. دەنــوک و چرنوکەکانــی ڕەشــن. 

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

ــەن  ــزراوە لەالی ــت.  .پارێ ــی ناوەڕاس ــە ڕۆژهەاڵت ــا ل ــا و هەروەه ــە بولگاری ــتیار ل ــۆری هەس ــە ج ل

BBA لــە پاشــکۆی 2 و 3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 

ــی  ــە و بازرگانیکردن ــە مامەڵ ــە ک ــەو جۆرانەدای ــتی ئ ــە لیس ــگاری. وە ل ــی بول ــای تاوان 278g  یاس

قەدەغەکــراوە بەپێــی یاســای ژمــارە 77 کــە لەالیــەن وەزارەتــی ژینگــەی ســوریاوە دەرکــراوە.

جۆرەکانی هاوشێوەی:

کوندەپشیلە

)Bubo bubo(

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

کوونەپەپووەکان
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Barn Owl / کوندەســپی

وەسف:

درێــژی جەســتە: 39-33 ســم. درێــژی بــاڵ: 95-80 ســم. کونەپەپویەکی قەبــارە مامناوەندە. لەشــی 

باریــک و ڕێکــە. ســەرێکی گــەورە و ڕوویەکــی خــڕی شــێوە دڵــی بەشــێوەیەکی هەیــە. بەشــەکانی 

ســەرەوەی لەشــی خۆڵەمێشــیە و لەگــەڵ بوونــی پەڵــەی ژەنگبــاو کــە بــە پەڵــەی شــێوە دڵۆپــی 

ڕەش و ســپی داپــۆرشاوە. بەشــەکانی خــوارەوەی لەشــی ژەنگبــاوە و لەگــەڵ ســەرەوەی جەســتە 

Tyto alba guttata( یــان ســپی  ڕەساســین بوونــی پەڵــەی تــۆخ )لــە ژێرجــۆری ژەنگبــاو 

)لەژێرجــۆری Tyto alba alba( ڕوویەکــی کاڵــی هەیــە و پەڕەکانــی لێوارەکانــی ڕەنگیــان ژەنگبــاوە. 

دەنوکــی خۆڵەمێشــی یــان خۆڵەمێشــی زەردبــاوە. چرنوکەکانــی قاوەیــی تۆخــن. 

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

لــە جــۆری هەســتیار لــە بولگاریــا. پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 2 و 3 ی ســایتس لیســت 

ــە  ــگاری. وە ل ــی بول ــای تاوان ــاددەی 278g  یاس ــی م ــتە تەکنیکییەکان ــە لیس ــا ل ــراوە. هەروەه ک

لیســتی ئــەو جۆرانەدایــە کــە مامەڵــە و بازرگانیکردنــی قەدەغەکــراوە بەپێــی یاســای ژمــارە 77 کــە 

لەالیــەن وەزارەتــی ژینگــەی ســوریاوە دەرکــراوە.

)Tyto alba alba; Tyto alba guttata(

جۆرەکانی هاوشێوە:

هیچ جۆرێکیان لەم ناچن

ژێرجۆری سپی 
ژێرجۆری ژەنگاوی

کوونەپەپووەکان
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ڕێبەری باڵندەکان

باڵندەکانی ڕاوکردن
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European Turtle Dove / قومــری

وەسف: 

ــن  ــەو قاوەیی ــی مەیل ــی خۆڵەمێش ــم. پەڕەکان ــاڵ: 55-47 س ــژی ب ــم. درێ ــتە: 27 س ــژی جەس درێ

و ســنگی ڕەنگــی ژەنــگاوی و لەگــەڵ بوونــی پەڵــەی ســپی لەســەر ســکی و باڵــی بەڵــەم تۆزێــک 

تۆخــرت. باڵەکانــی باریکــن و لێوارەکانــی خۆڵەمێشــی تۆخــن و ســەر باڵەکانــی قاوەییــن و پەڵــەی 

ــە کاتــی فڕینــدا دەبیرنێــت. کلکــی  ڕەشــی لەســەرە و لەگــەڵ بوونــی هێڵێکــی خۆڵەمێشــی کــە ل

سێگۆشــەییە و لێوارەکانــی ســپیە و لــە کاتــی نیشــتنەوە بەدیدەکرێــت. تۆپەڵێــک پەڵــەی بچووکــی 

ــە  ــت ل ــەڵ دەبیرنێ ــدا و بەکۆم ــە فڕین ــران ل ــەن. خێ ــی ه ــەر المل ــپی لەس ــی س ــەڵ هێڵ ڕەش لەگ

کاتــی کۆچکردنــدا لــە ناوەڕاســت و باشــوری ئەوروپــا و تورکیــا و باکــورو ڕۆژئــاوای ســوریا و ئــەو 

ــەی  ــەو ناوچان ــا و ئ ــوەری ئەفریق ــی کیش ــە ڕۆژهەاڵت ــەردەبەن ل ــدا بەس ــتانی تێ ــەی زس ناوچان

پێیــدا تێپــەڕ دەبــن لــە میــر و نیمچــە دورگــەی عــەرەب. 

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەرە لــە ئەوروپــا و زۆربــەی واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــە کیشــوەری  ــات ل ــدا بەســەر دەب ــوان کــە زســتانی تێ ــە ناوچەکانــی نێ ــە کاتــی تێپەڕبوونــی ب ل

ــی  ــووری یەکێت ــتی س ــە لیس ــا، ل ــە ئەوروپ ــن ل ــدا زۆر دەب ــە تێی ــەی ک ــەو ناوچان ــا و ئ ئەفریق

)Streptopelia turtur

ــەرە. ــان لەس ــی لەناوچوونی ــت و مەترس ــتنی رسوش ــۆ پاراس ــە ب نێودەوڵەتی

جۆرەکانی هاوشێوە:

کۆترەشینکە، کوکوختی، گاپل

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندەکانی ڕاوکردن



60

 Common Quail / هەوێــردە

وەسف:

ــن و  ــە بچووک ــەی ڕاون ک ــۆرە باڵندان ــەو خ ــم. ل ــاڵ: 33 س ــژی ب ــم. درێ ــتە: 17 س ــژی جەس درێ

ــۆڵە  ــە ڕیش ــدا ل ــی فڕین ــە کات ــارەی ل ــن. قەب ــەوەی ببیرنێ ــرتێت وەک ل ــر دەبیس ــان زیات دەنگی

ــاوەن، وە  ــک و چەم ــی باری ــن، باڵەکان ــی کاڵ ــی خۆڵەمێش ــوارەوەی لەش ــەکانی خ ــت. بەش دەچێ

لــە کاتــی فڕینــدا ڕێکــن و شــەقەیان خێرایــە، لەگــەڵ بوونــی هێڵــی دیــار لەســەر پشــتی. لەســەر 

ــە. ــی هەی ــەر مل ــپی لەس ــی س ــان هێڵێک ــەن. نێرەکانی ــار ه ــپی دی ــی س ــەری خەت س

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

لــە جــۆرە بەرباڵوەکانــە لــە باشــوری ئەوروپــا و تورکیــا و زۆربــەی واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 

لەکاتــی تێپەڕبوونــی لــە نێــوان کیشــوەری ئەفریقــا کــە زســتان ڕووی تێدەکــەن و شــوێنی 

ــا. ــە ئەوروپ ــان ل زۆربوونی

جۆرەکانی هاوشێوە:

سوێسکەی ملی، سوێسکەی خۆڵەمێشی، سوێسکە،  هەوێردەی قاوەیی

)Coturnix coturnix(

پێگەیشتوو

باڵندەکانی ڕاوکردن
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Chukar Partridge / کــەو

وەسف:

ــی  ــینباون، کلک ــی ش ــی خۆڵەمێش ــم. پەڕەکان ــاڵ: 36-30 س ــژی ب ــم. درێ ــتە: 33 س ــژی جەس درێ

ــک و ســک  ــدا. ژێرکل ــی فڕین ــە کات ــە ل ــی ســووری ژەنگاوی کــورت و شــێوە چوارگۆشــەیە لێوارەکان

ڕەنگیــان پرتەقاڵــی ســوورباوە. ســەری رشیتێکــی ڕەشــی لەســەرە و دەوری چــاوی داوە و خەتێکی 

ســپی  باریــک لەســەروو چاویــەوە هەیــە، ملــی ســپیە و دەنوکێکــی باریکــی ســوری هەیــە. باڵــەکان 

ڕەنگێکــی خۆڵەمێشــی هەیــە و هێڵــی ڕەش و ســپییان لەســەرە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

لــە جــۆرە بەرباڵوەکانــە لــە باشــوری ئەوروپــا و تورکیــا و هەروەهــا لــە زۆربــەی واڵتانــی 

ــەی  ــەو باڵندان ــە ل ــی. یەکێک ــە شــاخاوییەکان بەتایبەت ــە ناوچ ــوور ل ــتی باک ــی ناوەڕاس ڕۆژهەاڵت

ــێدار و نیمچــە  ــە ناوچــە نیمچــە ش ــی ل ــی ناوەڕاســت بەتایبەت ــە ڕۆژهەاڵت ــت ل ــە زۆر ڕاودەکرێ ک

ووشــکە شــاخاوییەکان. ژمارەیــان بەشــێوەیەکی بەرچــاو کەمیکــردووە بەهــۆی ڕاوکردنــی خــراپ 

و ڕێکنەخــراو.

جۆرەکانی هاوشێوە:

کەوی عەرەبی، سوێسکەی ملی، سوێسکە

)Alectoris chukar(

باڵندەکانی ڕاوکردن

پێگەیشتوو
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ڕێبەری باڵندەکان

باڵندە خوێنەرەکان
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Eurasian Skylark / چوڕەی ئاســمانی

وەسف:

درێــژی جەســتە: 18-16 ســم. درێــژی بــاڵ: 36-30 ســم. پەڕەکانــی خۆڵەمێشــی قاوەییبــاون، ژێــر 

باڵەکانــی ڕەنگــی مەیلــەو خۆڵەمێشــیە، پەڕەکانــی فڕینــی لێوارەکانــی ســپین، کلکی تەنیشــتەکانی 

ــەی  ــنگی پەڵ ــوڕە. س ــدەی کاڵوک ــەوەی باڵن ــە وەک ئ ــەری زۆر دیارنی ــەر س ــەس س ــپین. پۆپن س

لەســەرە و ســکی ســپیە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

 ئــەم جــۆرە لــە بولگاریــا مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوڕاســت 

وەرزی زســتاندا دەبیرنێــت یــان لــە کاتــی تێپەڕبوونیــدا لــە نێــوان ئــەو ناوچانــەی کــە زســتانی 

ــە لیســتی  ــا.  وە ل ــە ئەوروپ ــن ل ــدا زۆردەب ــەی تێی ــەو ناوچان ــا و ئ ــە ئەفریق ــەن ل تێدابەســەر دەب

ئــەو جۆرانەدایــە کــە مامەڵــە و بازرگانیکردنــی قەدەغەکــراوە بەپێــی یاســای ژمــارە 77 کــە لەالیــەن 

وەزارەتــی ژینگــەی ســوریاوە دەرکــراوە.

جۆرەکانی هاوشێوە:

کاڵوکوڕە

)Alauda arvensis(

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان



64

Crested Lark - کاڵوکــوڕە

وەسف:

درێــژی جەســتە: 19-17 ســم. درێــژی بــاڵ: 35-30 ســم. پەڕەکانــی قاوەیــی مەیلــەو خۆڵەمێشــی، 

ــەی  ــی دیک ــە جۆرەکان ــن. ل ــی قاوەیی ــوورباوە لێوارەکان ــی س ــتەکەی قاوەی ــۆخ و ناوەڕاس ــی ت کلک

چــوڕی بــە بوونــی پۆپنەیەکــی دیــار جیادەکرێتــەوە  لەســەر ســەری.

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

ــی  ــوو واڵتان ــە هەم ــاڵوە ل ــا و بەرب ــە بولگاری ــە ل ــەر نی ــی لەس ــی لەناوچوون ــۆرە مەترس ــەم ج ئ

ــراوە.  ــت ک ــایتس لیس ــکۆی 2 و 3 ی س ــە پاش ــەن BBA ل ــزراوە لەالی ــت. پارێ ــی ناوەڕاس ڕۆژهەاڵت

ــتی  ــە لیس ــگاری. وە ل ــی بول ــای تاوان ــاددەی 278g  یاس ــی م ــتە تەکنیکییەکان ــە لیس ــا ل هەروەه

ئــەو جۆرانەدایــە کــە مامەڵــە و بازرگانیکردنــی قەدەغەکــراوە بەپێــی یاســای ژمــارە 77 کــە لەالیــەن 

ــراوە. ــوریاوە دەرک ــەی س ــی ژینگ وەزارەت

جۆرەکانی هاوشێوە:

چوڕەی ئاسامنی

)Galerida cristata(

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان



65

Eurasian Blackcap / چۆلەکە پەرچەی ســەر ڕەش

وەسف:

درێــژی جەســتە: 15-14 ســم. درێــژی بــاڵ: 24-22 ســم. پەڕەکانــی لەشــی و کلکــی خۆڵەمێشــی 

قاوەییــن، لەشــی خــوارەوە و ســک ڕەنگیــان ســپیباوە. جیاکردنەوەیــان لــە جۆرەکانــی تــری 

ــە مێیەکانــدا قاوەییــە. ــە نێرەکانــدا ڕەشــە و ل ــە ڕێگــەی ســەریانەوە دەکرێــت، ل چۆلەکەپەرچــە ل

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ــت  ــی ناوەڕاس ــی ڕۆژهەاڵت ــەی واڵتان ــە زۆرب ــە ل ــەر نی ــی لەس ــی لەناوچوون ــۆرە مەترس ــەم ج ئ

بەتایبەتــی لوبنــان و خۆرئــاوای ســوریا دەبیرنێــت. وە لــە لیســتی ئــەو جۆرانەدایــە کــە مامەڵــە و 

بازرگانیکردنــی قەدەغەکــراوە بەپێــی یاســای ژمــارە 77 کــە لەالیــەن وەزارەتــی ژینگــەی ســوریاوە 

دەرکــراوە.

جۆرەکانی هاوشێوە:

چۆلەکەپەرچەکان

)Sylvia atricapilla(

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو و پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان



66

 European Robin / خەنــاو

وەسف:

درێــژی جەســتە: 14-12 ســم. درێــژی بــاڵ: 22-20 ســم. باڵندەیەکــی بچــووک پشــتەوەی قاوەیــی 

و ســنگێکی ژەنــگاوی ســوور هەیــە. ســکی ســپیە. تازەپێگەیشــتووەکان ڕەنگیــان مەیلــەو قاوەییــە 

و ســەر و پشــتیان خاڵــدارن..

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ــی  ــە واڵتان ــتاندا ڕوودەکات ــە زس ــا ل ــە بولگاری ــە ل ــەر نی ــی لەس ــی لەناوچوون ــۆرە مەترس ــەم ج ئ

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت. پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 3 ی ســایتس لیســت کــراوە. 

هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی بولــگاری.

جۆرەکانی هاوشێوە:

عەندەلیب، عەندەلیبی خاڵدار

)Erithacus rubecula(

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان



67

Common Nightingale / عەندەلیبــی خاڵــدار

وەسف:

درێــژی جەســتە: 16-15 ســم. درێــژی بــاڵ: 26-23 ســم. پەڕەکانــی قاوەییــن ڕەنگــی ســکی کاڵــە. 

کلکــی ســووری ژەنگیــە. چــاوی تۆخــە و بــە ئەڵقایەکــی کاڵ دەورەدراوە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لــە بولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لە پاشــکۆی 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی 

ــی  ــراوە بەپێ ــی قەدەغەک ــە و بازرگانیکردن ــە مامەڵ ــە ک ــەو جۆرانەدای ــتی ئ ــە لیس ــگاری. وە ل بول

یاســای ژمــارە 77 کــە لەالیــەن وەزارەتــی ژینگــەی ســوریاوە دەرکــراوە.

جۆرەکانی هاوشێوە:

خەناو، عەندەلیب

)Luscinia megarhynchos(

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان



68

 Eurasian Golden Oriole / زەردە شــامی

وەسف:

ــە ڕەنگــی  ــرە ڕەنگــی زەردی تۆخــە و مێی ــاڵ: 47-44 ســم. نێ ــژی ب درێــژی جەســتە: 24 ســم. درێ

ــی  ــان ڕەنگ ــن، کلکی ــی تۆخ ــی زەیتوون ــی قاوەی ــپیە، باڵەکان ــەو س ــکی زەرد و مەیل ــە و س زەیتونی

ڕەشــە و لێوارەکانــی زەردە و بــە شــەوەیەکی گشــتی کورتــە. دەنوکــی درێــژە و پەمەیــی یــان 

ــینباوە. ــی ش ــی خۆڵەمێش ــە، قاچەکان پرتەقاڵی

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە لــە ئێســتادا مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە  وە لــە هەمــوو واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی 

ناوەڕاســت بــەدی دەکرێــت و بەتایبەتــی لــە لوبنــان و خۆرئــاوای ســوریا. بەشــێوەیەکی بەرچــاو 

ڕاودەکرێــن لــەو شــوێنانەی کــە هــەن لــە واڵتانــی خۆرهــەاڵت.

جۆرەکانی هاوشێوە:

هاوشێوەی نیە

)Oriolus oriolus(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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Song Thrush / ڕەشیشــەی باخی

وەسف:

درێــژی جەســتە: 23-20 ســم. درێــژی بــاڵ: 36-33 ســم. پەڕەکانــی قاوەییــن لــە بەشــەکانی 

ســەرەوەی لەشــی، ڕەنگــی ســکی کاڵــە و پەڵــەی تــۆخ لەســەر ســنگیان هەیــە. لەوانەیــە لەگــەڵ 

باڵنــدەی ڕەشیشــەی گــەورە تێکەڵبکرێــت )کــە گەورەتــرە و بەشــی ســەرەوەی لەشــی خۆڵەمێشــىە 

و ژێــر باڵەکانــی ســپیە(، لــە کاتێکــدا ژێــر باڵــی ڕەشیشــەی باخــی ژەنگبــاوە. قاچەکانــی پەمەییــە.  

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە و لــە وەرزی زســتاندا لــە زۆربــەی واڵتانــی 

ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت هــەن، کــە بەشــێوەیەکی زۆر ڕاودەکرێــن لــەو ناوچەیــە. پارێــزراوە 

ــی  ــتە تەکنیکییەکان ــە لیس ــا ل ــراوە. هەروەه ــت ک ــایتس لیس ــکۆی 3 ی س ــە پاش ــەن BBA ل لەالی

ــگاری.    ــی بول ــای تاوان ــاددەی 278g  یاس م

جۆرەکانی هاوشێوە:

مێیەو تازە پێگەیشتووی مریشکە ڕەشە، ڕەشیشەی گەورە

 

)Turdus philomelos(

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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 Mistle Thrush / ڕەشیشــەی گەورە

وەسف:

درێــژی جەســتە: 26-27 ســم. درێــژی بــاڵ: 45 ســم. گەورەتریــن جــۆری ڕەشیشــەیە لــە ناوچەکە و 

کــە بــە قنجــی ئەوەســتێت. پەڕەکانــی خۆڵەمێشــی مەیلــەو قاوەییــن لە بەشــی ســەرەوەی لەشــی، 

پەمەیــی کاڵــن لــە ســکدا و لەگــەڵ بوونــی خاڵــی چــڕ و بچــووک لەســەر ســنگی. لەوانەیــە لەگــەڵ 

ــر  ــی و ژێ ــی قاوەی ــەرەوەی لەش ــی س ــرتە و بەش ــە بچووک ــت )ک ــەڵ بکرێ ــی تێک ــەی باخ ڕەشیش

باڵەکانــی ژەنگبــاوە(، لــە کاتێکــدا ژێــر باڵــی ڕەشیشــەی گــەورە ڕەنگــی ســپیە. کلــک و تەنیشــت و 

کۆتاییەکانــی ســپین. قاچەکانــی قاوەیــی کاڵــن.

چۆنێتی پاراسن و باری یاساىی

ــا  ــا و تورکی ــە خــوارووی ئەوروپ ــە و ل ــە ئێســتادا مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نی ــەم جــۆرە ل ئ

ــاوای  ــوری خۆرئ ــان و باک ــەت لوبن ــت بەتایب ــت دەبیرنێ ــی ناوەڕاس ــی ڕۆژهەاڵت ــوو واڵتان و هەم

ســوریا. بەشــێوەیەکی بەرچــاو ڕووبــەڕووی ڕاوکــردن دەبێتــەوە لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت.

جۆرەکانی هاوشێوە:

ڕەشیشەی باخ

)Turdus viscivorus(

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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Blackbird / مریشــکە ڕەشە

وەسف:

درێــژی جەســتە: 29-23 ســم. درێــژی بــاڵ: 38-34 ســم. نێــرە هەمــوو لەشــی ڕەشــە و دەنوکــی و 

ــی  ــەکان و تازەپێگەیشــتووەکان ڕەنگــی پەڕەکان ــاون. مێی ئەڵقــەی دەوری چــاوی زەردی پرتەقاڵیب

لەشــیان قاوەیــی تۆخــە..

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی 

بولــگاری.   

جۆرەکانی هاوشێوە:

ڕەشیشەی باخ

)Turdus merula(

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو و پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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 Common Chaffinch / ســەیرەی لێڕواران

وەسف:

درێــژی جەســتە: 16-14 ســم. درێــژی باڵ: 28-25 ســم. نێرەکان مل و ســەری شــینی خۆڵەمێشــیە. 

ڕوومــەت و ســنگ و ســک ڕەنگیــان ســووری قاوەییبــاوە، باڵەکانــی ڕەشــن و خەتــی ســپی لەســەرە. 

مێیــەکان هەمــان ڕەنگــی پەڕیــان هەیــە بــەاڵم زیاتــر مەیلــەو خۆڵەمێشــی قاوەییبــاوی کاڵە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی 

بولــگاری.   

جۆرەکانی هاوشێوە:

سەیرەی سەر ڕەش، سەیرەی پاشەڵ سپی

)Fringilla coelebs(

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو و پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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Common Linnet / ســەیرەی ســنگ سوور

وەسف:

درێــژی جەســتە: 14-12 ســم. درێــژی بــاڵ: 25-21 ســم. نێرەکانیــان  ڕەنگــی ناوچــەوان وســنگیان 

ســوور و ســەریان خۆڵەمێشــىە. پشــتی قاوەییــە لــە نێــرەدا و خەتــدارە لــە مێیەکانــدا. دەنوکیــان 

خۆڵەمێشــی تۆخــە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی 

بولگاری.   

جۆرەکانی هاوشێوە:

بوکەسوورە

)Carduelis cannabina(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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Goldfinch / بوکەســوورە

وەسف:

درێــژی جەســتە: 13-12 ســم. درێــژی بــاڵ: 25-21 ســم.  یەکێکــە لــە ڕەنگاوڕەنگرتیــن باڵندەکانــی 

ناوچەکــە. دەنوکــی شــێوە سێگۆشــەیە، باڵندەکــە دەموچاوێکــی ســووری هەیــە و ڕوومەتەکانــی 

ســپین و تاجێکــی ڕەشــی هەیــە. ڕەنگــی پشــتی قاوییــە؛  باڵــەکان ڕەشــن لەگــەڵ خەتــی زەرد کــە 

لــە  کاتــی فڕینــدا بــە ڕوونــی دەبیرنێــن. پاشــەڵی ســپیە، کلکــی ڕەشــە و پەڵــەی ســپی لەســەرە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی 

بولــگاری. گرتنیــان بــە مەبەســتی فرۆشــتنیان لــە بــازاڕەکان وەک باڵنــدەی نــاو قەفــەس و زینــە لــە 

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت زۆر بــاوە.

)Carduelis carduelis(

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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Greenfinch / ســەیرەی سەوز

وەسف:

درێــژی جەســتە: 16-14 ســم. درێــژی بــاڵ: 27-25 ســم. پەڕەکانــی ڕەنگیــان ســەوزی تۆخــە لەگەڵ 

خەتــی زەرد لەســەر باڵــەکان و ڕەنگــی زەرد لەســەر الکانــی ســەرەوەی کلکــی. مێینــەکان هەمــان 

ڕەنگیــان هەیــە، بــەاڵم زیاتــر کاڵــن..

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی 

بولگاری.   

جۆرەکانی هاوشێوە:

سەیرەی زەرد ، سەیرەی سنگ سوور

)Carduelis chloris(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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 Siskin / ســەیرەی زەرد

وەسف:

ــەریان  ــی س ــان و تاج ــرەکان ڕووی ــم. نێ ــاڵ: 23-20 س ــژی ب ــم. درێ ــتە: 12-11 س ــژی جەس درێ

ڕەشــە؛ باڵەکانــی ڕەشــن و لەگــەڵ بوونــی پــەڕی زەرد لەســەری. کلکــی گــورزەی خەتــداری ڕەشــی 

لەســەرە و تەنیشــتەکانی زەردی لیمۆیــن. ژێــر ســک و تەنیشــتەکانی لەشــی و پشــتی خەتــدارن. 

مێیەکانیــش هەمــان ڕەنگیــان هەیــە بــەاڵم کاڵــرتن..

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی 

بولگاری.   

جۆرەکانی هاوشێوە:

سەیرەی ئەوروپی، سەیرەی سەوز، سەیرەی سوری

)Carduelis spinus(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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Serin / ســەیرەی ئەوروپی

وەسف:

درێــژی جەســتە: 12-11 ســم. درێــژی بــاڵ: 20-18 ســم. نێرەکانیــان ســنگ و ســەر و  پاشــەڵیان 

زەردی لیمۆییــە، ڕوومەتەکانــی ڕەنگیــان تۆخــە. پشــتی زەردی ســەوزباوە و خەتی ڕەشــی لەســەرە. 

ــرتن؛  ــەاڵم کاڵ ــە ب ــان هەی ــەکان هەمــان ڕەنگی ــی ڕەشــی لەســەرە. مێی التەنیشــتەکانی کاڵ و خەت

پەڵــەی ڕەش لەســەر ســنگ و ســکی هەیــە..

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی 

بولگاری.   

جۆرەکانی هاوشێوە:

سەیرەی زەرد، سەیرەی سوری

)Serinus serinus(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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 Syrian Serin / ســەیرەی ســوری

وەسف:

ــە و ڕوو  ــی  کاڵ ــی خۆڵەمێش ــرە ڕەنگ ــم. نێ ــاڵ: 21-18 س ــژی ب ــم. درێ ــتە: 13-12 س ــژی جەس درێ

ــی کاڵ  ــی خەت ــەڵ بوون ــەوزباوە و لەگ ــی س ــتی خۆڵەمێش ــن. پش ــنگی زەردی لیمۆیی ــەڵ س لەگ

لەســەری. کلکــی درێــژە و تەنیشــتەکانی زەردن و کۆتاییەکانــی تۆخــن، لەســەر باڵەکانــی هێلــی 

ــی  ــر خۆڵەمێش ــەاڵم زیات ــێوەن ب ــان ش ــان هەم ــەکان پەڕەکانی ــە. مێی ــی هەی ــی زەردی زەیتون پان

ــکیان  ــنگ و س ــەریان؛ س ــۆخ لەس ــی ت ــی خەت ــەڵ بوون ــر و لەگ ــە زیات ــەو قاوەیی ــی و مەیل زەیتون

ــە. ــەرە. هەی ــان لەس ــی کاڵی ــی ڕەش رشیت

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە باڵندەیــە نشــینگەکەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتە )لوبنــان، ســوریا، ئــوردن و فەڵەســتین( و 

بەپێــی هەڵســەنگاندنەکانی یەکێتــی نێودەوڵەتــی بــۆ پاراســتنی رسوشــت مەترســی لەناوچوونــی 

ــی  ــراوە بەپێ ــی قەدەغەک ــە و بازرگانیکردن ــە مامەڵ ــە ک ــەو جۆرانەدای ــتی ئ ــە لیس ــەرە. وە ل لەس

یاســای ژمــارە 77 کــە لەالیــەن وەزارەتــی ژینگــەی ســوریاوە دەرکــراوە.

جۆرەکانی هاوشێوە:

سەیرەی ئەوروپی، سەیرەی سەوز، سەیرەی زەرد

)Serinus syriacus(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو  بە زستان

پێگەیشتوو  بە هاوین

باڵندە خوێنەرەکان
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 Bullfinch / ســەیرەی پاشــەڵ سپی

وەسف:

ــک و  ــاڵ و کل ــی و ب ــتی خۆڵەمێش ــم.  پش ــاڵ: 26-22 س ــژی ب ــم. درێ ــتە: 17-15 س ــژی جەس درێ

ســەری ڕەنگیــان ڕەشــە. بەشــی خــوارەوەی لەشــی نێــرەکان ســورە، لــە مێیەکانــدا مەیلــەو 

خۆڵەمێشــیە. هەردووکیــان ڕەنگــی پاشــەڵیان ســپیە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ــی  ــی ڕۆژهەالت ــە واڵتان ــرت ل ــا، کەم ــە لەبولگاری ــەر نی ــی لەس ــی لەناوچوون ــۆرە مەترس ــەم ج ئ

ناوەڕاســت هــەن. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە 

ــگاری.    ــی بول ــای تاوان ــاددەی 278g  یاس ــی م ــتە تەکنیکییەکان لیس

جۆرەکانی هاوشێوە:

سەیرەی دەنوک گەورە، سەیرەی دەنوک خاچی

)Pyrrhula pyrrhula(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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Hawfinch / ســەیرەی دەنوک گەورە

وەسف:

درێــژی جەســتە: 18-16 ســم. درێــژی بــاڵ: 33-29 ســم. دەنوکــی گــەورە و بەهێــزە، قورگــی ڕەشــە. 

ــی  ــدا هێڵێک ــە کۆتاییەکەی ــی ل ــە. کلک ــی تۆخ ــتیان قاوەی ــە، پش ــان ژەنگاویی ــکی ڕەنگی ــەر و س س

ســپی لەســەرە؛ لەســەر باڵەکانــی پەڵــەی ســپی هــەن.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی 

بولگاری.   

جۆرەکانی هاوشێوە:

سەیرەی پاشەڵ سپی، سەیرەی دەنوک خاچ

)Coccothraustes coccothraustes(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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Common Crossbill / ســەیرەی دەنوک خاچ

وەسف: 

درێــژی جەســتە: 17-15 ســم. درێــژی بــاڵ: 30-27 ســم. نــاوی باڵنــدە لــە شــێوەی دەنوکەکەیــەوە 

ــەری  ــەوەی ب ــۆ کردن ــت ب ــەکاری دەهێنێ ــەریەک ب ــەت ەس ــدا چوون ــە کۆتاییەکەی ــە ل ــووە ک هات

ــی تۆخــن. مێیەکانیــش  ــان قاوەی ــان ســوورە و باڵەکانی ــرە پێگەیشــتووەکانیان ڕەنگی ــوەکان. نێ می

ڕێنگیــان ســەوزی زەردبــاون، تازەپێگەیشــتووەکانیش ڕەنگیــان خۆڵەمێشــی و لەشــیان خەتــدارە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت دەگمەنــە. 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە  BBA لــە پاشــکۆی  .پارێــزراوە لەالیــەن 

تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی بولــگاری.   

جۆرەکانی هاوشێوە:

سەیرەی دەنوک گەورە، سەیرەی پاشەڵ سپی 

)Loxia curvirostra(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

تازەپێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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Ortolan Bunting / ســوڕەی زەیتونی

وەسف: 

درێــژی جەســتە: 16-15 ســم. درێــژی بــاڵ: 26-22 ســم. نێــرە ســنگ و ســەرێکی خۆڵەمێشــی هەیە 

لەگــەڵ الجــان و قورگێکــی زەرد. ســکی ڕەنگــی پرتەقاڵییــە بــە ڕوونــی لــە ســنگی خۆڵەمێشــی جیــا 

بۆتــەوە. مێینــە و تازەپێگەیشــتووەکان لــە نێــرەکان دەچــن بــەاڵم ســنگە خۆڵەمێشــیەکەیان زۆر بــە 

زەقــی جیــا نەبۆتــەوە لــە ســکە ڕەنــگ پرتەقاڵیەکەیــان.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

ــای  ــاددەی 278g  یاس ــی م ــتە تەکنیکییەکان ــە لیس ــا ل ــراوە. هەروەه ــت ک ــایتس لیس 2 و 3 ی س

تاوانــی بولــگاری.   

 

جۆرەکانی هاوشێوە:

سوڕەی سەرشین، سوڕەی ئەوروپی، سوڕەی ماسکدار

)Emberiza hortulana(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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 Yellowhammer / ســوڕەی ئەوروپی

وەسف:

درێــژی جەســتە: 17-15 ســم. درێــژی بــاڵ: 29-23 ســم. نێرەکانیــان ســەر و قــورگ ســکیان ڕەنگیان 

زەردە، پاشــەڵیان ژەنــگاوی و پشــتیان مەیلــە و قاوەیــی و خەتــی تۆخــی لەســەرە. التەنیشــتەکانی 

و ســنگی خەتــی تۆخیــان لەســەرە. مێیــەکان ڕەنگیــان ســەوزی زەردبــاوە و ســکیان کاڵــە و قورگیان 

کاڵن.. زەردی 

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی  ــە زســتان ل ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. ل

ناوەڕاســت دەبیرنێــن. .پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەها 

لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی بولــگاری.   

جۆرەکانی هاوشێوە:

سوڕەی ماسکدار، سوڕەی زەیتونی

)Emberiza citrinella(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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Black-headed Bunting / زەردی وەلــی

وەسف:

ــرە ســەرێکی ڕەش و پشــت و شــانی  ــاڵ: 30-26 ســم. نێ ــژی ب درێــژی جەســتە: 17-15 ســم. درێ

ڕەنگیــان ژەنگاویــە و خەتیــان لەســەر نیــە.  بەشــی خــوارەوەی لەشــیان ڕەنگــی زەردە. مێیــەکان و 

تازەپێگەیشــتووەکان هاوشــێوەی نێرەکانــن بــەاڵم کاڵــرتن و ڕەنگــی ســەریان خۆڵەمێشــیە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی 

بولــگاری.

جۆرەکانی هاوشێوە:

سوڕەی ئەوروپی، سوڕەی زەالن، سوڕەی ماسکدار

)Emberiza melanocephala(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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Rock Bunting / ســوڕەی بەردەاڵن

وەسف:

ــە خۆڵەمێشــیە  ــان ب ــاڵ: 26-22 ســم. مــل و ســەر ڕەنگی ــژی ب ــژی جەســتە: 16-15 ســم. درێ درێ

لەگــەڵ بوونــی هێلــی ڕەشــی دیــار لەســەریان. بەشــەکانی خــوارەوەی لەشــیان قاوەیــی ســوورباوە 

و قورگــی خۆڵەمێشــیە. لــە مێیەکانــدا ڕەنگیــان کاڵــرتە ســنگ و ســکیان خەتــدارن. پشــتیان ژەنگیــە 

و خەتــی تۆخــی لەســەرە.

چۆنێتی پاراسن و باری یاسایی

ئــەم جــۆرە مەترســی لەناوچوونــی لەســەر نیــە لەبولگاریــا. پارێــزراوە لەالیــەن BBA لــە پاشــکۆی 

3 ی ســایتس لیســت کــراوە. هەروەهــا لــە لیســتە تەکنیکییەکانــی مــاددەی 278g  یاســای تاوانــی 

بولــگاری.

جۆرەکانی هاوشێوە:

سوڕەی ماسکدار، سوڕەی زەیتونی

)Emberiza cia(

پێگەیشتوو

پێگەیشتوو

باڵندە خوێنەرەکان
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ڕێبەری ناسینەوەی باڵندەکان

هێلکەکانی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن
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هێلکــەی باڵندەی ڕۆژ

وێنەکێشــانی هێلکــەی جــۆری باڵنــدە نیشــان دەدات کــە لــە بولگاریــا و واڵتانــی دراوســێدا زاوزێ 

ــە،  ــەکان نی ــتەقینەی هێلک ــارەی ڕاس ــەوە قەب ــی ناوەڕاســت ئ ــی ڕۆژهەاڵت ــکان و واڵتان ــەن بال دەک

بــەاڵم ڕێــژەی بێــن تێبینــی کــراوە.

ــەی  ــەڵ پێوان ــی(، لەگ ــژی و پان ــک )درێ ــژی میلێ ــە درێ ــاوازەکان ب ــۆرە جی ــەی ج ــارەی هێلک قەب

ــۆ  ــە ب ــد ملیمەترێکدای ــەودای چەن ــە م ــەکان ل ــاوازی پێوان ــە جی ــەر میهرەبان ــۆ ه ــدی ب مامناوەن

ــر! ــۆری گەورەت ــۆ ج ــانتیمەتر ب ــە س ــر ل ــۆ زیات ــەکان ب ــۆرە بچووک ج
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سیســارکی میسری

سیسارکی ڕەش

سیســارکە کەچەلە

سیســارکە میسری

هێلکەکانی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن
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بازی کلک ســپی

بازی ئاڵتونی

هێلکەکانی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن
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 شاباز

بــازی خااڵوی بچووک

هێلکەکانی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن
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مار خۆر

بازی پەڕلەپێ

هێلکەکانی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن
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کۆالرەی ڕەش

هێلکەکانی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن
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دووبرا

باشوو

هێلکەکانی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن
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چۆلەکەخۆر

هێلکەکانی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن
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بازی قزڵ

واشەی شامی

هێلکەکانی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن
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واشە

هەڵۆی قاچ ســور

لەیل

هێلکەکانی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن
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شەهێنی بەحری

باڵەبان

هەڵۆی خوری

هێلکەکانی باڵندە گۆشتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن
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پێڕســتی ئەلفوبێــی جۆری باڵندە

پێڕســت لەگــەڵ نــاوی زانســتی و گشــتی بەپێــی پــەڕەی وەســف و ڕوونکردنــەوە وە بــۆ الپەڕەکانــی 

روونکردنــەوەی هێلکــە، ئەگــەر هــەر بــۆ ئاســانکردنی توێژینــەوە، ئیندێکســەکە دابەشــکرا بەســەر 

بەشــەکاندا: پێڕســت لــە جۆرەکانــی باڵنــدە، باڵنــدەی ڕۆژ و بۆنــەکان، پێرســت

ڕاوکردنی باڵندەکان، ئیندێکس لە جۆری باڵندەی گۆرانی.

پێڕســتی باڵندە گۆشــتخۆرەکانی بە ڕۆژ چاالکن و کونەپەپووەکان

کۆالرەکان: کۆالرەی ڕەش                  )هێلکە: ال92(

سیسارکەکان: سیسارکە کەچەڵە               ال29 )هێلکە: ال88(، سیسارکی میسری    
                ال31 )هێلکە: ال88(، سیسارکی ڕەش                        ال30 )هێلکە: ال88(

باشووەکان: دووبرا                 ال40 )هێلکە: ال93(، باشوو 
         ال41 )هێلکە: ال93(.

بازەکان: شاباز                   ال33 )هێلکە: ال90(، بازی خااڵوی بچووک                      
ال35 )هێلکە: ال90(، بازی پەڕلەپێ                   ال38 )هێلکە: ال91(، بازی کلک سپی

                      ال32 )هێلکە: ال89(، مارخۆر                     ال37 )هێلکە: ال91(، بازی 
ئاڵتوونی                      ال34 )هێلکە: ال89(، بازی بۆنێڵی                  ال36.

هەڵۆکان: هەڵۆی خوری                   ال52 )هێلکە: ال97(- باڵەبان                 ال51 
)هێلکە: ال97(- لەیل                  ال48 )هێلکە: ال96(- هەڵۆی بەحری                   ال50 

)هێلکە: ال97(- هەڵۆی ئیلیۆنۆرا                  ال49 - هەڵۆی قاچ سوور                    
ال47 )هێلکە: ال96(- واشە                     ال45 )هێلکە: ال96(-

واشەی بچووک                    ال-46 بازی قزڵ                    ال44 )هێلکە: ال95(، واشەی 
شامی                     ال43 )هێلکە: ال95( چۆلەکەخۆر                 ال42 )هێلکە: ال94(.

کونەپەپووەکان: کوندەی شاخدار              ال55، کوندەسپی            ال56.

)                   (
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کەو

پێڕســتی باڵندەکانی ڕاوکردن

پێڕســتی باڵندە خوێنەرەکان

هەوێردەقومری ال: 60ال: 59
ال: 61.

ڕەشیشەکان: ڕەشیشەی باخی

بوکەسوورەکان: سەیرەی ئەوروپی

چۆلەکەپەرچەکان: چۆلەکەپەرچەی سەر ڕەش

سوڕەکان: سوڕەی زەیتوونی

چوڕەکان: کاڵوکوڕە

ڕەشیشەی گەورە

سەیرەی سوری
سەیرەی زەرد

بوکەسوورە
سەیرەی سنگ سوور

سەیرەی دەنوک گەورە

زەردە شامی

عەندەلیبی خاڵدار

سوڕەی ئەوروپی
زەردی وەلی سوڕەی بەردەاڵن

چوڕەی ئاسمانی

خەناو

سەیرەی دەنوک خاچ
سەیرەی پاشەڵ سپی

سەیرەی سەوز

مریشکە ڕەشە

ال: 69

ال: 71.ال: 70

ال: 77
ال: 75ال: 76ال: 78

ال: 72ال: 74
ال: 73

ال: 79

ال: 82
ال: 83

ال: 63.ال: 64

ال: 85.ال: 85

ال: 65
ال: 67.ال: 66ال: 68

ال: 80
ال: 81.

سەیرەی لێڕواران
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ســەرچاوە بەکارهاتووەکان:
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بەستەرە بەسوودەکان
• www.arkive.org  

• www.birdlife.org  

• www.cms.int  

• www.iucn.org  

• www.iucnredlist.org  

• www.moew.government.bg  

• www.natureiraq.org  



102

تێبینی
ــەکان  ــە کێوی ــە ئاژەڵ ــردن ب ــی بازرگانیک ــی ڕێنامییەکان ــەر  جێبەجێکردن ــر لەس ــاری زیات ــتکەوتنی زانی ــۆ دەس ب

ــت:  ــوارەوە ببیرنێ ــایتانەی خ ــەم وێبس ــوود ل ــت س دەتوانرێ

ــەو  ــەڵ ئ ــکراون، لەگ ــەدا باس ــەم کتێب ــەی ل ــەو  باڵندان ــەر ئ ــتبکەوێت  لەس ــرت دەس ــاری زیات ــت زانی ــەر دەتەوێ ئەگ

ــتدا  ــی ناوەڕاس ــە  ڕۆژهەاڵت ــە ل ــەی ک ــا ئەوان ــەن و هەروەه ــە دەک ــا هێلک ــی بولگاری ــە واڵت ــە ل ــر ک ــەی ت ــۆرە باڵندان ج

هــەن، دەتوانیــت لــە ڕێگــەی دابەزندنــی بەرنامــەی بــۆ مۆبایلەکــەت  بەخۆڕایــی کــە ڕێبــەری باڵنــدە و تۆمارکردنــی 

ــی  ــا لەڕێ ــی هەروەه ــەر  SmartBirds  .NATURA 2000 ناوچەکان ــاری لەس ــا زانی ــووە و هەروەه ــی لەخۆگرت ئەلیکرتۆن

ــە  ــە ک ــەی تێدای ــەو جــۆرە باڵندان ــی ناوەڕاســت کــە هەمــوو ئ ــی ڕۆژهەاڵت ــەری باڵندەکان ــی بەرنامــەی  ڕێب دابەزاندن

ــەن. ــت ه ــی ناوەڕاس ــە ڕۆهەاڵت ــتی ل ــێوەیەکی رسوش بەش

 SmartBirds بەرنامــەی لەالیــەن کۆمەڵــەی بولــگاری بــۆ پاراســتنی باڵنــدە دروســتکراوە و هەروەهــا بەرنامــەی ڕێبەری 

ــتی  ــەی زانس ــدە و  کۆمەڵ ــتنی باڵن ــۆ پاراس ــی ب ــراوی نێودەوڵەت ــەن ڕێکخ ــت لەالی ــی ناوەڕاس ــی ڕۆژهەاڵت باڵندەکان

باڵنــدە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و  واڵتانــی قەوقــاز و ئاســیای ناوەڕاســت دروســتکراوە. 

 پــارەی بــۆ تەرخانکــراوە LIFE هــەر ســێ پرۆژەکــە لەالیــەن پــرۆژەی کۆمەڵــەی بولــگاری بــۆ پاراســتنی باڵنــدە هاوەڵــی 

نیشــتامنی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتیــە بــۆ پاراســتنی باڵنــدە لــە واڵتــی بولگاریــا و لــە ســاڵی 1988 دامــەزراوە و  کۆنرتیــن 

و گەورەتریــن ڕێکخــراوی پاراســتنی رسوشــتە لــە بولگاریــا.







هەمامەنگیەکــی  باڵنــدە  پاراســتنی  بــۆ  نێودەوڵەتــی  ڕێکخــراوی 
جیهانیــە لــە نێــوان ڕێکخراوەکانــی پاراســتنی سروشــت )ڕێکخــراوە 
ناحکومیەکان( کە هەوڵ بۆ پاراستنی  باڵندەکان و ئەو ژینگەیەی 
ــی، وە  ــدەوەری جیهان ــن و لەگــەڵ هەمەچەشــنەی زین ــدا دەژی تێی
کارکــردن لەگــەڵ خەڵکــی بــۆ بەکارهێنانــی ســەرچاوە سروشــتیەکان 
ــە  ــر ل ــە ســاڵی 1922 دامــەزراوە و زیات بەشــێوەیەکی بــەردەوام، ل
100 ڕێکخــراو هاوەڵیەتــی لەسەرتاســەری جیهــان- یەکێــک بــۆ هــەر 
واڵتێــک یــان هەرێمێــک- ژمارەیــان لــە زیادبووندایــە و زیاتــر ال 2،6 

ملیــۆن ئەندامــی هەیــە و زیاتــر لــە 10 میلــۆن الیەنگــری هەیــە.
ــدە باوەڕمــان  ــۆ پاراســتنی باڵن ــی ب ــە ڕێکخــراوی نێودەوڵەت ئێمــە ل
وایــە کــە دانیشــتوانی ناوخــۆ، ئەوانــەی کــە کار لەســەر پاراســتنی 
بــەاڵم  بــە خۆیــان،  تایبــەت  لــەو شــوێنانەی  ئەکــەن  سروشــت 
پەیوەندیــان هەیــە لەســەر ئاســتی ناوخۆیــی و نێودەوڵەتــی لــە 
ڕێــگای هاوەڵیمــان لەگەڵیــان، ئەوانــە کلیلــی بــەردەوام بوونــی 
ژیانــن لەســەر  ئــەم هەســارەیە،  وە ئــەم شــێوازە بێهاوتایــەی 
ناوخۆیــی و جیهانیــە کاریگەریەکــی گــەورە و پاراســتنی درێژخایەنــی 

دەبێــت لەپێنــاو بەرژەوەنــدی سروشــت و خەڵــک.
بەشــەوەیەکی  باڵنــدە   پاراســتنی  بــۆ  نێودەوڵەتــی  ڕێکخــراوی 
بەرفــراوان بــەوە ناســراوە کــە پێشــەنگی جیهانیــە بــۆ پاراســتنی 
باڵنــدە،  کــە توانیومانــە لــە ڕێــگای زانســتی وورد و بــەردەوام لــە 
ڕێــی توێژینــەوە زانســتیەکان لــە مەیــدان و ژینگــە گرنگــەکان لەڕێــی 
باڵنــدە  پاراســتنی  ســەرکەوتووەکانی  پرۆگرامــە  جێبەجێکردنــی 
بــەردەوام  و  کــرداری  چارەســەری  کارەکانمــان  وە  و سروشــت، 
پێشــکەش دەکات کــە ســوود بــە سروشــت دەگەیەنێــت و بــە 

خەڵکیــش بــە شــێوەیەکی بەرفــراوان.
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