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1: املقدمة

القرن احلادي والعشرين، ومن  للبشرية مجيعها يف  املهمة األساسية  البيئة  التصاحل مع  يعد 
الضروري أن حيتل هذا األمر صدارة األولوايت لدى اجلميع يف شىت احناء العامل، إذ جيب أن يتم 
عكس مسار التدمري والتدهور الذي حلق ابلطبيعة من خالل احلفاظ على التنوع البيولوجي بشىت 
السبل، فقد أثرت التدخالت البشرية سلبا وبشكل خطري على مخسة وسبعي يف املائة من مجيع 

األراضي، وفيما يقرب من نصف مجيع النظم اإليكولوجية الربية واملائية.

وترتبط الطبيعة ارتباطاً جوهرايً ابلبشرية، فالناس لديهم عالقة عميقة ابلنظم اإليكولوجية اليت 
يعيشون فيها، إذ توفر هذه األخرية جوهر بقائهم، من حبار وتربة خصبة، إىل مياه عذبة، ومناخ 

مستقر، وجيب أن نعي أبن استمرار فقدان األنواع، وتدهور املوائل يهدد بقاء البشرية1.

وميثل إنشاء املناطق احملمية أحد سبل محاية التنوع البيولوجي، فهو ميثل هنجاً عاملياً يدعم 
احلفاظ على الطبيعة، وهو متواجد يف مجيع دول العامل منذ القدم يف مناطق اليابسة واملناطق البحرية؛ 

لضمان استمرار تواجد التنوع احليوي الذي يدعم حياة اإلنسان.

وتشكل املناطق احملمية الىت تتم إدارهتا وتصميمها وحوكمتها بشكل جيد أداة فعالة للمحافظة 
على الطبيعة، وتوفر نطاقاً واسعاً من الفوائد البيئية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية والروحية.

1.اوثيقة توجيهية اسرتاتيجية التنوع البيولوجي لالحتاد االوريب حىت عام 2030، نوفمرب/ تشرين الثاين،2019،  ص6 اخر زايرة 
للموقع يف 10/9/2021

https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/birdlife_position_biodiversity_web_ar.pdf

قراءة في نظام المحميات الطبيعية رقم )2( لسنة 2014

ا.د سالفة طارق الشعالن *

*  ابحثة يف القانون البيئي الدويل.
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وكان اإلعالن العاملي للطبيعة الصادر عن مؤمتر نريويب 1982 أول إعالن يتناول محاية 
التعامل معها، ويشري إىل أمهية احلفاظ على قيمها اإليكولوجية وصوهنا،  الطبيعية، وكيفية  احلياة 
لذاهتا والنعكاسها على حياة اإلنسان أيضاً، وقد أشار يف ديباجته إىل نصوص هامة وملفته حول 

احرتام اإلنسان للطبيعة:

“كل شكل من اشكال احلياة فريد يف ذاته، ويستحق االحرتام بصرف النظر عن فائدته 
لإلنسان”، “حترتم الطبيعة وال جيوز تعطيل عملياهتا االساسية”2.

وتشري هذه النصوص يف مضموهنا إىل احرتام ومحاية كل شيء يف الطبيعة، مهما كان حجمه 
وقيمته ابلنسبة لإلنسان، فلكل كائن خلقه هللا دور يف هذه احلياة3، ودوره هذا يؤثر على استمرارية 
الدورة الطبيعية للحياة، ويؤدي فقدان أي خملوق مهما كان بنظران صغري أو اتفهاً، إىل حدوث خلل 
يف التوازن الطبيعي  وتعطيل العمليات األساسية يف دورة احلياة، وينعكس هذا على حياة اإلنسان، 

وصحته، وغذائه، ودوائه، وأمنه يف ظل طبيعة متوازنة.

وحذر امليثاق من تعريض القابلية الوراثية للبقاء على األرض للخطر، ودعا إىل توفري احلماية 
اخلاصة للمناطق ذات األمهية الفريدة، وصيانة الطبيعة من التدهور الناجم عن احلرب أو االنشطة 
العدائية األخرى4. وكان هذا اإلعالن مبنزلة اللبنة األساسية واألوىل التفاقية التنوع البيولوجي اليت مت 
تبنيها عام 1992،  اليت نظرت إىل البيئة من منظور احلفاظ على استدامتها لتتمكن من االستمرار 

بتأدية وظائفها.

2.  املبدا)1( من امليثاق العاملي للطبيعة 1982 
3.  )) َوال تـَْبِغ اْلَفَساَد يف اأَلْرِض ((]القصص:77[، هذا ما يسمونه ابلتوازن البيئي بي اإلنسان وبي البيئة.

4.  االعالن العاملي للطبيعة ،اجلمعية العامة، اجللسة العامة 48 ، يف 28/تشرين االول/اكتوبر 1982، املباديء 1،2،3،4 . 
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2. اإلطار القانوين إلنشاء املناطق احملمية

الرتاث  على  للحفاظ  العمل  الشروع يف  فيه  مت  الذى  األول  العام  هو   1992 عام  كان 
للتوقيع  الباب  فُتح  جانريو،  دي  ريو  يف  ُعقدت  اليت  األرض  قمة  ففي  العامل،  حول  البيولوجي 
على اتفاقية حلماية التنوع البيولوجي، وهي االتفاقية اليت دخلت حيز التنفيذ عام 1993، واليت 
انضم اليها العراق يف 2009، وكان من ضمن آلياهتا للحفاظ على التنوع البيولوجي إنشاء مناطق 
حممية حول العامل، تُغطي حنو %15 من مساحة سطح كوكب األرض، لتمتد إىل ما ال يقل عن 

%17 حبلول عام 2020.

 وبذا اصبح إنشاء املناطق احملمية التزاماً عاماً على الدول االطراف يف االتفاقية، وهلذا النوع 
من االلتزامات ميزة خاصة يف القانون الدويل، إذ إهنا التزامات مرنة ترتك لكل دولة احلرية املطلقة 
يف تنفيذ التزاماهتا على وفق جدول زمين حتدده هي، فضاًل عن حتديد نوع املنطقة اليت ينبغي توفري 

احلماية هلا وحتديد نوع احلماية تبعاً لذلك.

وهي وسيلة فعالة حتقق عدة اهداف يف آن واحد، إذ اهنا جتسد التزامأ فعليأ ابحكام اتفاقية 
التنوع البيولوجي وهي تؤدي أيضاً دوراً كبرياً يف حتقيق التنمية املستدامة، واحلد من تغري املناخ، 

وفقدان الغطاء النبايت والتصحر.

 وقد عّرف االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية لعام 20085، املنطقة احملمية على 
أهنا “منطقة جغرافية حمددة بوضوح، جيري تصنيفها وختصيصها وإدارهتا لتحقيق حمافظة طويلة األمد 

للطبيعة. وتصاحبها خدمات تتعلق ابلنظام اإليكولوجي والقيم الثقافية”.

5.Dudley, N. )Editor(. 2008. Guidelines for Applying Protected Area Management 
Categories. Gland, Switzerland. IUCN ; 86pp
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3.فوائد إنشاء املناطق احملمية

يؤثر تراجع خدمات النظام البيئي على السكان اللذين يعيشون يف أوضاع هشة اقتصادايً 
النامية، يشكل  الدول  العاملي، ويف  املستوى  املستدامة على  التنمية  بنحو كبري6، ويقوض فرص 
عائقاً كبرياً أمام حتقيق أهداف التنمية املستدامة SDGs اليت وضعتها األمم املتحدة، كما هو 

حمدد يف أهداف ايشي للتنوع البيولوجي ) راجع امللحق رقم  ــ 1 ( 

ويساعد إنشاء املناطق احملمية على:

ا. احلفاظ على النظم اإليكولوجية احلساسة واألنواع املهددة، واإلبقاء على وظائف النظم 
اإليكولوجية األساسية.

 ب. توفر املمرات والروابط اخلاصة بتنقل احليواانت واجلينات، مبا يف ذلك بي منطقتي 
حمميتي بشكل رمسي أو أكثر؛ مما يتيح هلا فرصة اكرب للبقاء واالستمرار. وتشكل األساس لسبل 
العيش وزايدة النشاط االقتصادي والتالقح الثقايف ابلنسبة ملاليي األشخاص، وتساعد على إقامة 
روابط بي التنوع البيولوجي الزراعي واحليواانت الربية، مع توفري تكامل أوسع على مستوى األراضي/

املناظر املائية.

حلل  املفيدة  الرمسية،  احملمية  للمناطق  التشاركية  للتنمية  مهمة  دروساً  إنشاؤها  يقدم  ج. 
النزاعات بي املناطق املائية والسكان احملليي.

د. حتقق االستخدام املستدام للموارد الربية وصيانة التنوع البيولوجي الزراعي؛ ويؤدي هذا 
إىل حتقيق التنمية املستدامة للجماعات اليت تعيش يف املناطق احملمية اليت غالباً تكون من اجملتمعات 

الفقرية احملدودة الدخل.

6.  اكثر من ميسوري احلال اللذين ابمكاهنم تغيري حمل اقامتهم بسهولة، او توفري غري املتاحة لغريهم البدائل ابي مثن 
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ه. يتم من خالل انشاء املناطق احملمية، احلفاظ على معارف وتقاليد اجملتمعات األصيلة 
اليت تعيش فيها، واليت صمدت أمام اختبار الزمن، ويعد هذا طريق غري مباشر لصون الرتاث غري 

املادي للشعوب. 

و. ُتصمم املناطق احملمية يف العادة للحفاظ على املوارد املهمة لسبل العيش خالل فرتات 
الكوارث  من  القسوة وغريها  الطقس شديد  احلروب، وحاالت  أثناء  مثاًل يف  واحلاجة،  اإلجهاد 
الطبيعية.وتدافع اتفاقية التنوع البيولوجي عن هنج النظام اإليكولوجي ابعتباره إطار العمل الرئيس 
لتنفيذ االتفاقية. الذي ميثل اسرتاتيجية اإلدارة املتكاملة لألراضي، واملياه واملوارد احلية  اليت تعزز 

احلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة وعادلة7.

والدولية،  الوطنية  السياحة  يف  اهلام  ودورها  احملمية  املناطق  النشاء  االقتصادية  الفوائد  ز. 
وتوفري فرص عمل لساكنيها، واثر ذلك على التنمية املستدامة يف البالد، اذ يؤدي توسيع نطاق 
املناطق احملمية يف العامل إىل 30٪ حنو زايدة االيرادات السنوية العاملية مبا يرتاوح بي) 46 مليار 

دوالر -  454 مليار دوالر( سنوايً حبلول عام20508.

ح: متثل وسيلة فعالة للحد من أخطار التصحر خصوصا يف العراق الذي تعاين %93 من 
مناطقه خطر التصحر9.

7.  االتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي، احلوار املعمق بشأن اجملاالت املواضيعية وغريها من القضااي الشاملة ادارة النظام االيكولوجي 
وخدماته واملناطق احملمية، االجتماع السابع، مونرتايل، 31 اكتوبر/ تشرين االول- 4 نوفمرب / تشرين الثاين 2011، ص12.

8. Anthony Waldron and others, Protecting 30% of the planet for nature: costs, 
benefits and economic implications Working paper analysing the economic 
implications of the proposed 30% target for areal protection in the draft post-2020 
Global Biodiversity Framework, Cambridge Universitiy,2020.p.3

9.   االسرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واخلطة والتنفيذية،)-2015 2020(، وزارة البيئة، ص27.
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3. التنظيم القانوين حلماية احملميات الطبيعية يف العراق

عام  يف  العراق  احتالل  وبعد  قبل  الطبيعية  احملميات  حلماية  القانوين  التنظيم  تناول  سيتم 
 2003

ا. التنظيم القانوين للمحميات قبل 2003

مل يضع العراق قبل احتالله يف 2003 أي تشريع خمصص حتديدا حلماية احملميات الطبيعية، 
وكانت احلماية تستند بشكل عام إىل قانون محاية وحتسي البيئة امللغي، رقم )3( لسنة 1997، 

الذي أنشئ كسابقه )قانون رقم 76 لسنة 1986(، جملسا حلماية البيئة.

البيئية  ليقوم برسم السياسة  البيئة،  وأعاد قانون رقم 3 لسنة1997 تشكيل جملس محاية 
للدولة، ونص على ارتباطه مبجلس الوزراء الذي يتوىل مصادقة اخلطة اليت يضعها اجمللس10، واكتفى 

القانون ابإلشارة إىل احملميات الطبيعية يف املادة 11 الفقرة 19 منه ابلنص:

“العمل على محاية الطبيعة وانشاء احملميات البيئية ابلتنسيق مع اجلهات ذات العالقة”. 
لكن على الرغم منذ ذلك كانت توجد بعض احملميات الطبيعية يف غرب ومشال البالد وإن مل تكن 

متاحة للجمهور يف ظل النظام السابق.

ب. التنظيم القانوين للمحميات بعد 2003

مت تبين نظام احملميات الطبيعية رقم)2( لسنة 2014 استناداً إىل البند أواًل من املادة)38( 
من قانون محاية وحتسي البيئة رقم )27( لسنة 200911. ومل يصدر هذا النظام  بصورة  “قانون” 
رغم امهية وخطورة اتثري مضمونه على اجملتمع، واالنعكاس االقتصادي واالجتماعي حلماية فعالة 

10.  نص املادة 3 من قانون محاية وحنسي البيئة رقم 3 لسنة 1997.
11.  فضال عن املادة 80 من الدستور والبنود )خامس عشر( و)سادس عشر(و) العشرين( من املادة )4( من قانون وزارة البيئة 

رقم 37 لسنة 2008.
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للقيم اليت يتضمنها، والسيما اننا يف وضع ال جتد فيه القواني احرتاما كافيا، فما ابلك ابالنظمة 
والتعليمات.

ويقصد ابألنظمة )األنظمة التشريعية( التشريع الذي يصدره جملس الوزراء تنفيذا لقانون، إذ 
نص البند )اثلثا( من م/80 من الدستور العراقي النافذ على ممارسة جملس الوزراء صالحية إصدار 

األنظمة بدف تنفيذ القواني.

للمصطلحات  تعاريف  منها  األوىل  املادة  مادة، تضمنت   )13( النظام من  ويتكون هذا 
والتعابري الواردة فيه، وقد عرفت الفقرة أواًل منها احملمية الطبيعية، ابهنا مساحة من األرض أو من 
املياه )الساحلية او الداخلية( حتتوي على كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ميزات طبيعية ذات قيمة 
ثقافية أو علمية أو سياحية أو مجالية توضع حتت احلماية القانونية حلماية ثرواهتا البيئية والستدامة 

تنميتها.

ويبدو من خالل التعريف أعاله، أن العراق قد أخذ ابملعىن الواسع للبيئة ليشمل النبااتت 
الذي أخذت  التعريف،  فعل املشرع يف اعتماد هذا  الثقافية واجلمالية، وحسناً  واحليواانت والقيم 

مبضمونه العديد من دول اجلوار.

إىل 	  اإلشارة  تنقصه  فالتعريف  الوطين،  للمتنزه  اثنياً(   - املاده)1  تضمنته  الذي  التعريف  أما 
إعطاء أساس يف هذا النوع من احملميات لفرص علمية وتعليمية واستجمامية للزوار اليت ينبغي 
أن تكون متوافقة بيئياً وثقافياً، مع األخذ ابحلسبان احتياجات الشعوب األصيلة. ومن انحية 
فهل  متنزهات وطنية،  إعالهنا  يقرر  الذي  الوزراء هو  أن جملس  إىل  أشار  النص  فإن  اخرى 
يتدخل جملس الوزراء يف إعالن هذا النوع من احملميات الطبيعية فقط، أم هو الذي يقوم ابعالن 

األنواع األخرى أيضاً؟ 
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أشار النظام يف املادة)-1 اثلثاً( إىل األراضي الرطبة، وعرفها، ومل تتضح اجلدوى من تعريفها 	 
اتفاقية رامسار حلماية األراضي الرطبة لعام 1971 اليت عرفت األراضي  هنا يف ظل وجود 
املشمولة حبماية االتفاقية، وكان يكفي هنا اإلشارة إىل نص املادة )1( من “االتفاقية بشأن 
األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور1971”، أو كما تسمى 
اتفاقية رامسار 1971، اليت رغم أن العراق طرفا فيها، إال أنه مل يطالب حبقوقه وفقاً لنصوصها  

من دول اجلوار.

أما املادة ) -1 حادي عشر( فقد عرفت الرتاث الطبيعي فأشارت إىل أن “تلك التشكيالت 	 
اليت هلا قيمة عاملية استثنائية...”. بينما ال يشرتط يف الرتاث الطبيعي أن تكون له قيمة عاملية، 
استثنائية  قيمة  ذا  طبيعياً  ترااثً  ما ويصبح  الكثري لشعب  استثنائية ويعين  قيمة  له  فقد تكون 
ابلنسبة هلم على الصعيد الوطين فقط، ويعلن حممية وطنية أيضاً، وهذا ال يفقده قيمته، فال 
يشرتط يف الرتاث الطبيعي ان تكون له قيمة عاملية دائماً، وال ميكن ان يفقد قيمته ان مل يعرتف 
به عامليا، إذ إن لكل شعب قيمه وحضارته وتراثه الوطين اليت تستحق االحرتام بصرف النظر 

عن عامليتها.

تقوم 	  اليت  احملمية”،  الطبيعية  للمواقع  الوطنية  ( تشكلت  “اللجنة  املادة )-2أوال  ومبوجب 
بتقدمي اقرتاح إلدراج احملميات املرشحة ضمن القائمة الوطنية ملناطق احملميات الطبيعية. بينما 
اشارت الفقرة ب من املادة)3( إىل تسلم ودراسة  الرتشيحات املقدمة من اجلهات احلكومية 
أو من سكان املنطقة احملمية والتوصية يف شأهنا؛ وهذا يعين أن اللجنة الوطنية للمواقع احملمية 
هي املعنية بتسلم ودراسة الرتشيحات، أما من له احلق بتقدمي الرتشيحات فهي من خالل نص 

املادة اجلهات احلكومية أو سكان املنطقة احملمية.
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لكن مل توضح املادة املشار إليها من هي اجلهات احلكومية املقصودة واليت متتلك هذا احلق، 
وإن عدان إىل نص املادة )2( اليت اعطت حق ترشيح املناطق احملمية إىل “اللجنة الوطنية للمواقع 

الطبيعية احملمية”، جند أن تعدد األطراف يف هذه اللجنة يضعنا أمام احتمالي:

 إما عدم تقدمي ترشيحات لتعدد اجلهات املسؤولة عن ذلك واختالف ميدان عملها، وإما 
تقدمي الرتشيحات ألداء مهمة الرتشيح وحسب، دون متابعة العمل العالن احملمية، بينما يعد هذا 
العمل ختصصياً بيئياً علمياً قانونياً  صرف، وللجهات األخرى أن تكون استشارية وميكن أن تقدم 
تعليقها أو اعرتاضاهتا بقدر تعلق األمر با، إذ إن الرتشيح هو البداية لعمل متخصص ومتابعة حثيثة 
تستغرق مخس سنوات إلعالن حممية طبيعية على القائمة اخلضراء لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة، 
والسيما أن لدينا اليوم مواقع مرشحة منذ سنوات دون إجناز حقيقي12، على الرغم من املساعدة 
“مشروع  يف  ساهم  الذي  الطبيعة  حلماية  الدويل  االحتاد  بضمنها  الدولية  اجلهات  تقدمها  اليت 

اخلطوات املبدئية لتشكيل شبكة املناطق احملمية الوطنية يف العراق يف 2017”13.

أما اجلهة األخرى اليت من حقها أن تقدم الرتشيحات للمناطق احملمية فهم “سكان املنطقة 
على  احملمية  للمناطق  ترشيحات  الالزم ألعداد  الوعي  املناطق  هذه  لدى سكان  فهل  احملمية”، 

املستوى الوطين؟
12. منها حممية كصيبة اليت تقع يف يف قضاء املدائن يف أطراف العاصمة بغداد، على مساحة )157( دومن، ومت عملها حلفظ 

األنواع واألصناف العراقية من خطر االنقراض. وتتضمن احملمية أشجار ونبااتت عراقية، ابإلضافة إىل غزال الرمي.
وحممية النجف اليت وتعد من أكرب حمميات العراق ابشرت وزارة الزراعة أبنشائها عام 2013, غريب حمافظة النجف مبساحة 
3000 دومن حلماية الطيور واحليواانت النادرة والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض. وحتتوي احملمية على 30 نعامة و50 غزال 

من نوع الرمي العراقي و16.000 نوع من األشجار والنبااتت، فضاًل عن إنشاء حبرية يف احملمية مبساحة 7 دومن جلذب الطيور 
املهاجرة وخلق بيئة مناسبة هلا للتكاثر.

ابالضافة اىل حممية هور الدملج يف الديوانية واليت وضع احلجر االساس هلا يف عام 2020 بعد حماوالت ملديرية البيئة استمرت ملا 
يقارب عشر سنوات العالهنا حممية وطنية، لكن ال زال الدخول اىل املنطقة حمفوفا ابملخاطر.اذ يتم استثمار هذه املواقع الغنية 

ابلثروة السمكية بعقود اجيار طويلة االمد وابسعار رمزية حلساب اشخاص متنفذين يف الدولة. 
مع مالحظة ان كل املواقع  املشار اليها اعاله مل تعلن حمميات بعد.

13. https://www.iucn.org/ar/news/west-asia/201711/
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يف احلقيقة لو كان لدى سكان هذه املناطق الوعي الالزم لذلك، لكان ابإلمكان السري 
ابجتاه انشاء احملميات خبطى أوسع بكثري، إذ إن الواقع الذي نعيشه ينقل لنا صورة مرتدية عن الوعي 

اجملتمعي بذه القضااي.

وفقاً  احملمية،  للمناطق  الرتشيح  بشأن  توصي  أن  أيضاً  احلكومية  اجلهات غري   ومن حق 
للمادة )3 _ ب( فمن هي اجلهات غري احلكومية املقصودة؟ وعلى الرغم من مرور سبع سنوات 
على نفاذ هذا القانون مل تظهر لنا املمارسة الوطنية ما املقصود ابجلهات غري احلكومية املشار إليها 

يف هذه املادة.

تعمل على  احملميات  لشؤون  هيئة مستقلة  أو  إنشاء جملس  يفرتض  ما سبق  وملعاجلة كل 
احملمية  إلعالن  الشروط  استيفاء  من  التأكد  بعد  احملمية  إبعالن  القرار  واختاذ  والتقييم  الدراسة 
الطبيعية وطنياً متهيداً الستيفاء الشروط الالزمة إلعالهنا حممية مدرجة على القائمة اخلضراء لالحتاد 
الدويل حلماية الطبيعة، وذلك ابستمرار غياب وزارة البيئة املعين األول مبوضوع احملميات الطبيعية 

والثقافية. 

املادة )-3ج( أشارت إىل أن احملميات تصنف على حمميات وطنية أو اقليمية أو عابرة للحدود 	 
أو حكومية او غري حكومية. جتدر اإلشارة إىل عدم وجود اساس هلذا التصنيف؛ ألن كل ما 
يتعلق ابلبيئة يف اي مكان يف العامل هو عابر للحدود، هذا من انحية. ومن انحية أخرى ما هي 
احملميات احلكومية وغري احلكومية املشار اليها، إذا كان يقصد با احملميات اخلاصة، فال أبس، 
األجدر  ان  القانون.أي  لنفس  والعامة حمميات وطنية ختضعان  اخلاصة  احملميات  تبقى  لكن 
تصنيف احملميات اىل وطنية و دولية والدولية تشمل االقليمية بكل اتكيد، وهذا يكفي إذ إن 

كليهما عابر للحدود.
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أشارت املادة ) -3 د ( إىل “وضع اخلطط الالزمة إلدارة احملميات الطبيعية واخلطط العلمية 	 
يف كيفية تنمية املوارد احلية يف احملمية”.. وهنا البد من اإلشارة اىل أن لكل حممية طبيعية، 
وفقا للقيم احملمية فيها، خطة إدارة خاصة با تليب متطبات احلفظ والصون ومواجهة الكوارث 
العلمية يف كيفية تنمية موارد  واملتطلبات املستهدفة يف خطة االدارة اخلاصة با. اما اخلطط 
احملمية فال بد من اإلشارة إىل أن احملمية ليست مشروعاً اقتصادايً صرفاً؛ اهلدف منه هو تنمية 
املوارد احلية، فباإلضافة إىل تنمية املوارد احلية فإن اهلدف األساسي هو احلفظ واالستدامة، 

وهتيئة الظروف الالزمة لتجنب فقدان الكائنات املعرضة للخطر.

تضمنت املادة )-3 و( “ إعداد برامج للتوعية البيئية… ومنع التجاوز على املناطق احملمية 	 
من خالل وسائل التوعية واإلعالم املتاحة”، وجتدر اإلشارة  أبنه ال ميكن منع التجاوز على 
املناطق احملمية بنشر الوعي فقط، الذي مل حيدث شيئا منه يف الواقع، إذ ال بد من عقوابت 
رادعة إدارية )حتددها إدارة احملمية وفقا للقواني املرعية(، أو جزائية إذا كان االعتداء يشكل 

جرمية تتطلب عقوبة ما.

من اجلدير ابلذكر أن فقرات املادة )3( ابتداًء من )د( اىل الفقرة )ع( تقع ضمن مسؤولية 	 
إدارة كل حممية منفردة، وال حاجة لذكرها يف التعليمات، فإدارة احملمية بدورها تضعة خطة 
اإلدارة وتسلمها إىل السلطة املختصة للمراجعة والتقييم وإجراء التصحيحات الالزمة للموافقة 
على خطة االدارة اليت تتضمن رؤية مستقبلية إلدارة احملمية والتعامل مع األخطار اليت هتددها 
املتوقعة واحلالة لفرتة التقل عن 3 سنوات، وعادة تقدم خطة ادارة احملمية رؤية مستقبلية خلمس 

سنوات... وهذا خيتلف من حممية ألخرى.

أما املادة )4( من التعليمات فهي تشري إىل قيام وزارة البيئة بناء على توصية اللجنة الوطنية  	 
ومبوافقة جملس الوزراء بتحديد مناطق احملميات الطبيعية وفق املعايري الدولية أو ترشيحها لضمها 
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اىل القائمة الوطنية للمحميات. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن وزارة البيئة قد مت الغاؤها يف 
عام 2015، وال ميكن للجنة الوطنية للمحميات الطبيعية  اليت ال متلك اختاذ القرار ودورها 
ال يتعدى تقدمي الرتشيحات والتوصيات، مؤخراً مت االنتباه اىل هذه املشكلة واستعادة الوزارة 
دورها يف محاية وتنمية واحلفاظ على استدامة البيئة يف العراق، ومنحها القيمة واالهتمام الذي 
القرار  اختاذ  /2021 مت  املاضي  والدويل، وخالل شهر آب  الوطين  املستوى  تستحقه على 
إبعادهتا إىل العمل وفصلها عن وزارة الصحة وختويل الوكيل الفين ابلصالحيات اإلدارية واملالية 

والفنية لوزارة البيئة 14.

املادة )8(، تضمنت هذه املادة بكل فقراهتا مقومات ومتطلبات انشاء احملميات الطبيعية كما 	 
جيب أن تكون يف خطة اإلدارة. بينما ميكن وضع هذه األمور يف ادلة إرشادية تصدر عن 
اجلهات املعنية، لالستدالل با عند إنشاء احملميات الطبيعة، ألن هذه املتطلبات قد تتغري من 
حممية إىل أخرى وال ميكن أن توضع يف اطار جامد يغطي كل انواع احملميات على اختالف 

انواعها. 

ابستثناء الفقرة )ك( من املادة )8( أواًل، اليت تنص على “تشجيع فرص االستثمار شرط 
توافر عناصر االستدامة يف استخدام موارد احملمية الطبيعية ومبا ال يؤثر ابي حال من االحوال على 
االحياء املوجودة يف احملمية، واهلدف الذي انشأت من اجله احملمية،  ويتم اقرار برانمج االستثمار 

من اللجنة الوطنية”.

ينبغي القول إن االستثمار جيب أن يتم تقييده بقيود صارمة ينص عليها القانون، وتبقى حتت 
التدقيق واملراجعة يف كل حممية، إذ ليس من السهل اعالن منطقة حممية او جزء منها لالستثمار، 

14. https://moen.gov.iq/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8
%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8
A/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A
8%D8%A7%D8%B1?newsid=2534
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خصوصا يف ظل عدم وجود تنظيم قانوين على مستوى القانون الدويل أو الوطين يعاجل االستثمار 
يف املناطق احملمية ابستثناء بعض املبادي العامة اليت تدعو اىل عدم التسبب ابلضرر.

كذلك فإن املادة)9( حددت هذه املادة األفعال احملظورة داخل احملمية الطبيعية، لكن مل حتدد 	 
النتائج املرتتبة على خرقها، إذ مل حتدد العقوابتو)اليت ينبغي ان تكون رادعة لتمنع تكرار الفعل 
الذي رتب ضرر او الذي قد يسبب ضرراً مستقباًل(. ومما حيسب هلذه املواد أهنا تنظر اىل 
جرائم احملميات الطبيعية وتشمل ابملنع الضرر احملتمل أيضاً فلم تكتف ابألخذ بنظر االعتبار 

الضرر املتحقق فقط.

أشارت املادة )11( إىل تطبيق األحكام العقابية املنصوص عليها يف قانون محاية وحتسي البيئة 	 
رقم )27( لسنة 2009، اليت اكتفت ابحلبس أو الغرامة كعقوبة لكل االنتهاكات اليت حتدث 
للبيئة، فكيف ميكن أن تتساوى املسؤولية عن قطع شجرة يف حممية مثاًل، أمام القاء السم يف 
حبرية وهالك كل الكائنات املهددة ابالنقراض اليت تعيش فيها، وال يبدو أن هذا النص عادال 

يف ظل األمهية اليت تتمتع با هذه املناطق.

التوصيات

من خالل مراجعة نصوص هذه التعليمات ال بد من اإلشارة إىل أن العراق بلد متنوع جداً 
من حيث النظم البيئية واملناخ والتقاليد والثقافات، ويفرتض أن يتم احلفاظ على املزااي اليت يوفرها 
هذا التنوع، وجيب ان حتيط التشريعات البيئية القائمة بكل املشاكل اليت يعاين منها، وأن يكون 
قادراً على التعامل معها، واحلد من أضرارها. ولكن الواقع ايخذ منحى آخر بسبب الضعف الذي 
يعانيه البلد يف  رسم سياسة واقعية وممكنة التنفيذ  إلدارة اخلطط االسرتاتيجية للحفاظ على التنوع 

األحيائي وإدارة املياه يف سياق تغري املناخ املتوقع.
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فضاًل عن ضعف الوعي العام أبمهية التنوع البيولوجي، وعدم تفعيل القواني اخلاصة ابلصيد 
املتعلقة  املشكالت  حل  عدم  عن  فضاًل  املخالفي،  حبق  الرادعة  االجراءات  اختاذ  وعدم  اجلائر 

ابجلفاف وندرة املياه.

وبناء على ما تقدم من مراجعة لنصوص هذه التعليمات نوصي ابآليت:

تفعيل االتفاقيات الدولية املعنية إبدارة التنوع البيولوجي والربوتوكوالت امللحقة با واليت 	 
تعىن ابلتقاسم العادل واملنصف للموارد اجلينية وللموارد البيولوجية.

العمل على استعادة حقوق العراق املائية املكتسبة  ابعتبارها حًقا ال ميكن التفريط به 	 
حتت أي ظرف.

إيالء اهتمام خاص ابملناطق احملمية واملناطق الرطبة، وجيب املضي يف وضع سياسة بيئية 	 
سليمة، وإنشاء قاعدة بياانت تتضمن معلومات عن كل الكائنات املوجوده يف البالد 

من النبااتت واحليواانت  وحتديد األنواع املهددة ابالنقراض وفقا للواقع الفعلي.

ملعاجلة 	  خطط  ووضع  القائمة  التشريعات  وانفاذ  الطبيعية  البيئة  استعادة  على  العمل 
أسباب فقدان التنوع البيولوجي. 

رصد التمويل الالزم لتلبية احتياجات حفظ التنوع البيولوجي ابعتباره قضية ذات اولوية 	 
الستمرارية احلياة واحلفاظ على نوعيتها.

تشريع بيئي  شامل ومتكامل حيمي البيئة بكل مكوانهتا وقيمها ابعتبارها ثروة وطنية 	 
الميكن التفريط با، على الرغم من صعوبة هذه املهمة إذ إن وضع القواني البيئية قضية  
والزرعة  والطاقة  واالقتصاد  اإلنساين  تتعلق  ابالمن  امور  فهي متس  ومعقدة،  شائكة 
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واملناخ وسياسة الدولة، هذا فضاًل عن اجلانب العلمي، إال أهنا قضية ذات أولوية يف 
القواني  ينبغي مراعاة كل هذه األمور عند وضع  الوطنية؛ لذلك  التشريعات  اغلب  
البيئية ، واالهتمام بكل التفاصيل للحد من تدهور النظم البيئية الطبيعية، واجلفاف، 

والتصحر والتغري املناخي.

املؤسسات 	  والتنسيق بي  العراق،  البيئة يف  اخلاصة حبماية  القواني  انفاذ   إىل جانب 
الوطنية املسؤولة عن الرتاث الثقايف والطبيعي، واحلد من تعدد اجلهات املختصة اليت ال 
متتلك سوى تقدمي االقرتاحات، ألن الوضع القائم حيتاج إىل تنظيم مؤسسي قادر على 

اختاذ القرار املناسب دون إبطاء.

جدول رقم )1(
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