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 الوسائل العالجية لحماية المحميات الطبيعية

Means of treatment for the protection of nature reserves 
 Assist. Lect. Firas Issa Mirza                             (1) فراس عيسى مرزةم.م. 
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 الملخص

ـصــــــــــائب للحفاظ على التنوع احليوي  واملوروث الطبيعي إنه احملميات الطبيعية متثل املنهج العلمي والعملي ال
لإلنسانية، كما اهنا تعمل على محاية النظام العام بعناصره الثالثة اذ يتضح دورها ابحملافظة على االمن العام من  
ـصــــدر هذا اخلطر افعال الطبيعة   خالل اختاذ التدابري الالزمة للحيلولة دون وقوع خطر على االفراد ســـــواء كان م

ـصــــــدر اخلطر على احملمية االنســـــــان، كالفيضـــــــاانت واالعاصـــــــري والزالزل وا لعواصـــــــف الرملية والرتابية، او كان م
كإشــــــعال احلرائق او العمليات االرهابية او التخلص من الفضــــــالت بطريقة غري صــــــحيحة، اما دورها ابحملافظة  
ـصــــــــحة العامة يظهر من حيث ان النبااتت متثل قاعدة العناصـــــــــر الطبية الفاعلة يف صـــــــــناعة الدواء واليت  على ال
اصـبح اسـتخدامها ضـروري لتفادي االاثر اجلانبية لألدوية املعتمدة من مـصادر كيميائية وان تدهور البيئة النباتية  
ينعكس ســـلبا على االنســـان، وكذلك متثل خط دفاع مهم امام خماطر ظاهرة التغيري املناخي واالحتباس احلراري 

ــيد ــبة ثنائي اكسـ ـصــاص الكربون وخفض نسـ الكربون يف اهلواء وتلطيف االجواء يف املناطق   كوهنا تســـاهم يف امت
ــراء واجوائها اهلادئة هلا اثر  ــكينة العامة فان احملميات الطبيعية يف مناطقها اخلضـــــــــــ املتامخة هلا، وفيما خيص الســـــــــــ
اجيايب على اسـتقرار الفرد وسـعادته، ابإلضـافة اىل ذلك فان هلا دور فعال يف حماربة التـصحر يف الرتبة وتعد ايضـا  

ــائـل واجراءات  م الذا  طبيعيـا  للكـائنـات احليـة ومركزا  لألحـاث العلميـة، ولـذلـك فـانـه البـد من منح االدارة وســـــــــــــ
ملمارســة ســلطتها الوقائية يف محاية احملميات الطبيعية، ويتجســد ذلك يف صــورة الضــبط االداري اخلاص، والذي 

التنوع البيولوجي والطبيعي يف هذه   لك محايةيهدف اىل وقاية احملميات الطبيعية من االضــــــــــــرار قبل وقوعها وكذ
 .املنطقة اليت تتميز خبصائص فريدة سواء يف كائناهتا احلية أو ظواهرها الطبيعية

 
 .--كلية القانون / جامعة اهل البيت   -1
 كلية العلوم االسالمية / جامعة كربالء -2
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Abstract 
The nature reserves are the proper scientific and practical method to 

preserve the biological diversity and natural heritage of humanity. It also works 

to protect the public order with its three components. Its role is to preserve public 

security by taking the necessary measures to prevent danger to individuals, 

whether the source of this danger is nature's actions. Such as floods, 

hurricanes, earthquakes, sand and dust storms, or the source of danger to the 

human reserve, such as arson, terrorist operations, or improper disposal of 

waste. Its role in public health conservation appears in terms of plants The basis 

of the medical elements active in the pharmaceutical industry, whose use is 

necessary to avoid the side effects of drugs approved from chemical sources 

and that the deterioration of the plant environment reflected negatively on the 

human and also represents an important line of defense against the risks of 

climate change and global warming as they contribute to the absorption of 

carbon and reduce the proportion of dioxide In the context of the general 

tranquility, nature reserves in their green areas and tranquil atmosphere have a 

positive impact on the stability and happiness of the individual. In addition, they 

have an effective role in fighting desertification In the soil and is also a natural 

sanctuary for living organisms and a center for scientific research. Therefore, 

the administration must be given the means and procedures to exercise its 

preventive authority in the protection of natural reserves. This is reflected in the 

form of special administrative control, which aims to protect nature reserves 

from damage before they occur, In this region, which has unique characteristics 

both in their living beings and their natural phenomena. 

 المقدمة

 أواًل: موضوع البحث: 

املـاضــــــــــــــي، نظرا  إن فكرة إـقامـة احملمـيات الطبيعـية هي فكرة ـقدميـة، إال أهنـا ازدادت إحلـاحـا  مـنذ ـبداـية القرن  
للخلل الواضـح الذي أصـاب العالقة بني اإلنسـان وبيئته، والناتج عن االسـتنزاف املسـتمر والكثيف وغري الرشـيد 
للموارد الطبيعية، وهو ما أدى لتدهور النظم البيئية يف كثري من مناطق العامل، وإىل انقراس العديد من الكائنات 

ابلتايل فإن اهلدف األســـــاســـــي إلقامة احملميات الطبيعية يف أي دولة من دول احلية، ســـــواء احليوانية أو النباتية، و 
 العامل، يتمثل يف أمهيته كنظام بيئي متكامل، ملا حتتويه من حياة وتنوع بيولوجي.

 ثانيًا: أهمية موضوع البحث: 

واحملافظة    إن محاية احملمية الطبيعية هتدف إىل صـــــــــــون املوارد احليةتكمن أمهية موضـــــــــــوع البحث من خالل 
ــات العلمية، فضـــــال عن ذلك  على صـــــحة التنوع الوراثي يف جمموعات الكائنات احلية وأجراء البحوث والدراســـ
ـصــــيب احملميات ابلضـــــرر،  ـصــــناعي والتقين يف مجيع اجملاالت، وما هلذا التطور من آاثر جانبية ت جند ان التقدم ال
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 28:  العدد

 
ــة حلما ــريعات وقوانني خاصــ ــروري وجود تشــ ــبح من الضــ ــبحت اجلزاءات  ،  يتهالذا اصــ ومن هذا املنطلق فقد أصــ

ــم به هذه  االدارية وغري االدارية يف ظل االجتاهات احلديثة األداة املثلى حلماية احملميات الطبيعية ابلنظر ملا تتســـــــ
 اجلزاءات من قوة رادعة من شأهنا كبح البواعث الدافعة للسلوك املخالف للقانون.

 ثالثًا: مشكلة البحث: 

دراسـة موضـوع الوسـائل العالجية حلماية احملميات الطبيعية، يف القـصور التشـريعي يف التجرمي  تكمن مشـكلة
، رغم اجلزاءات االدارية وغري االداريةوالعقاب، وقد أتت هذه الدراســــــــة لتعا  موضــــــــوع هذه احلماية بشــــــــقيها 

ليتهــا إال ابقرتاهنــا مبجموعــة من  أمهيتهــا يف جمــال محــايــة احملميــات الطبيعيــة، إذ إن هــذه احلمــايــة ال تتكــامــل فــاع
القواعد واإلجراءات اليت تبني كيفية تطبيقها وتكفل حتقيق مقاصـــــــدها وصـــــــوال  إىل احلقيقة وتوقيع العقاب على 

 مرتكيب جرائم االعتداء على احملميات الطبيعية.
 رابعًا: منهجية البحث: 

ــائل العالجية حلماية احملميات  ــتنا ملوضـــوع الوسـ الطبيعية على املنهج التحليلي، والذي من  ســـنعتمد يف دراسـ
وابخلصوص نظام احملميات الطبيعية  قانونية للقوانني العراقية وغريه من القوانني،نصوص الالخالله سنقوم بتحليل  

 لبيان هذه الوسائل. 2014( لسنة 139الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ) 2014( لسنة 2رقم )
 خامسًا: هيكلية البحث: 

يف هذه الدراســة الوســائل العالجية حلماية احملميات الطبيعية، وذلك من خالل ثالثة مباحث،   ســوف نبني
نتناول يف االول ماهية احملميات الطبيعية وهو مقسـم على مطلبني خـصص األول لبيان تعريف احملميات ومتييزها  

امهيتها، ويف املبحث الثاين نبني  عما يشتبه  ا، إما املطلب الثاين فسيخصص لبيان تصنيف احملميات الطبيعية و 
ــمـهاجلزاءات االداريـة، و و   نبحـث فيـهاألول اجلزاءات املـاليـة، إمـا املطلـب الثـاين فيف  تنـاول  نعلى مطلبني    نقســــــــــــ

ـصـــــــه لبيان اجلزاءات غري االدارية، وهو بدوره مقســــــــم على  ـصـــــــ اجلزاءات غري املالية، أما املبحث الثالث فســــــــنخ
ـصــــــــ نا يف  مطلبني تناول ـصــــــــ مث خامتة البحث جلزاءات املدنية،  البيان   ناهاألول العقوابت اجلزائية، إما الثاين فقد خ

 ضمن أهم النتائج واملقرتحات اليت سنتوصل اليها.تاليت ت
 المحميات الطبيعية اهيةم: األول بحثمال

ــتبه  ا  احملميات الطبيعية أن نتعرس أوال  لتعريفها  اهيةيتطلب بيان م ، ومن مث نتعرف اثنيا   ومتييزها عما يشـــــــ
 اآلتيني: طلبنيعلى تصنيفها، وهذا ما سنتناوله تباعا  يف امل

 وتمييزها عما يشتبه بها  تعريف المحميات الطبيعية: األول مطلبال

نتعرف يف   فرعنيعلى  طلب، يقتضــــــي تقســــــيم هذا املللوقوف على تعريف احملميات الطبيعية بشــــــكل وافٍ 
عما يشبه  ا وفق    احملميات الطبيعية  ييزعلى تعريف احملميات الطبيعية ويف الفرع الثاين نتطرق إىل مت  رع االولالف

 االيت:
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 لطبيعيةتعريف احملميات االفرع األول: 
لقـد ـقدـمت تعريفـات فقهـية عـدـيدة للمحمـيات الطبيعـية جـاءت أغلبهـا متفقـة يف معـناهـا خمتلفـة يف ألفـاظهـا،  
فقـد عرف بعض الفقهـاء احملميـات الطبيعيـة دهنـا )منـاطق طبيعيـة من األرس أو البحر أو املســــــــــــــطحـات املـائيـة  

ــتغالل  ذات حـدود معينـة تتمتع ابحلمـايـة القـانونيـة للمحـافظـة على تنوعهـ  ا االحيـائي احليواين والنبـايت من األســــــــــــ
 .(3)اجلائر أو التغيريات الطبيعية املهلكة(

ــنيفها أو تنظيمها   صـــــــــــ وعرف جانب أخر من الفقهاء احملميات الطبيعية دهنا )منطقة حمددة جغرافيا  جيرى ت
 .(4) وإدارهتا لتحقيق أهداف حمددة تتعلق ابلصيانة(

ــا  دهنا   ــمه من كائنات حية نباتية أو  وقد عرفت أيضـ ــة أو مائية من إقليم الدولة تتميز مبا تضـ ــاحة ايبسـ )مسـ
ـصــدر بتحديدها قرار من الســـلطة   حيوانية، أو ظواهر طبيعية ذات قيمة علمية أو ثقافية أو مجالية أو ســـياحية ي

ـصــــة( ــا . كما عرفت(5)املخت ظ عليها ويوقف يف دهنا )مســـــاحات كبرية تضـــــم أنظمة بيئة طبيعية، يتم احلفا  ايضـــ
حدودها أي نشـــاط لإلنســـان ميكن أن يؤدي إىل تدهورها، وهي حتتل مســـاحات كبرية ومتنوعة، حيث تشـــمل  
كــافــة املنــاطق الطبيعيــة، ويتم فيهــا محــايــة مكوانت النظم البيئيــة كــافــة، خــاصــــــــــــــــة احليواانت والنبــااتت املهــددة  

مية الطبيعية دهنا )عبارة عن مســـــــــاحة من اليابســـــــــة أو احمل. وقد ذهب بعض الباحثني يف تعريف (6)نقراس(ابال
ـصـــف بتميزها مبعايري أو أســــس عدة من أمهها معايري طبيعية واجتماعية   املياه أو كليهما، ذات حدود معينة، وتت
واقتصادية حتمت اإلعالن عنها كمحمية طبيعية، ومتيزت هذه املنطقة ابألمهية الثقافية أو العلمية أو السياحية،  

د اإلعالن عنها يتم توفري احلماية القانونية الالزمة للمحافظة على تنوعها البيولوجي وتنميتها املســــــتدامة من  وعن
 .(7) قبل السلطة املختصة بذلك(

ويســــــــــــتخلص من التعاريف املتقدمة أن احملميات الطبيعية هي مســــــــــــاحة حمددة من إقليم الدولة األرضــــــــــــي  
صـــــــــــــــائص و ةواملـائيـ   ة)الـيابســـــــــــــــ   ـات فرـيدة من نوعهـا من الـناحـية الطبيعـية أو الثقـافـية أو العلمـية أو (، تتميز خب

 السياحية، تعمل الدولة على تنظيمها واحملافظة عليها، وذلك من أجل احلفاظ على التوازن البيئي يف اجملتمع.
قد تعددت  هذا فيما يتعلق ابجلانب الفقهي لتعريف احملميات الطبيعية، إما فيما يتعلق ابجلانب التشــريعي ف

التعريفات الواردة بشــــــــأهنا فنجد أن معظم الدول قد اعتمدت يف تشــــــــريعاهتا اخلاصــــــــة حماية احملميات الطبيعية  
ـصـــــــــون الطبيعة) ــياغة القانونية، فقد عرف هذا األحتاد IUCNتعريف األحتاد الدويل ل ـصـــــــ ( مع األختالف يف ال

ـصــــــة ـصــــــ حلماية التنوع احليوي واملوارد الطبيعية الثقافية   احملميات الطبيعية دهنا )مســـــــاحة من األرس أو البحر خم

 
،  2003دار النهضة العربية، القاهرة،    ،1تنمية املوارد الطبيعية(، ط  -امحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة )مكافحة التلوث    د.  -3

 .142ص
القانونية حلماية البيئة من التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، خالد مصطفى فهمي، اجلوانب    د.  -4

 .476، ص2011 ،دار الفكر العريب، اإلسكندرية
 .171،ص2007 ري حامد اجلمال، احلماية القانونية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، د. -5
 .15ص ، 2010 ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،1ط ،لدولية للبيئةاحلماية ا ،سالفة طارق الشعالن -6
ورقة مقدمة للحلقة القومية حول دور احملميات الطبيعية يف احملافظة   ،دور احملميات يف احلفاظ على التنوع االحيائي   ، أمحد وريكات  -7

 .7ص ،1999 ،سوراي ،على التنوع االحيائي
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 28:  العدد

 
ــائل الفاعلة( ــائل قانونية أو غريها من الوســــ ــطة وســــ ــرع العراقي هذا (8) املرتبطة به وتدار بواســــ . وقد أقتبس املشــــ

ـصـــــــياغة يف قانون محاية وحتســــــــني البيئة العراقي رقم ) إذ  2009( لســــــــنة 27التعريف مع بعض األختالفات ابل
ــادر الطبيعية واحليوية  عرف احملمي ـصــــ ـصــــــص حلماية امل ة الطبيعية دهنا عبارة عن )مســـــــاحة من األرس أو املاء خت

ــنة  2وقد أورد نظام احملميات الطبيعية رقم ).  والثقافية من الزوال( ـصــال   ا  تعريف  2014( لسـ للمحمية الطبيعية   مف
ــاحلـية أو اـلداخليـ  ــاحـة من األرس أو من املـياه)الســــــــــــ ة( حتتوي على كـائـنات حـية نـباتـية أو إذ عرفهـا دهنـا )مســــــــــــ

حيوانية أو ميزات طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو ســــياحية أو مجالية توضــــع حتت احلماية القانونية حلماية  
 .(9)ثرواهتا البيئية والستدامة تنميتها(

لعراقي قد تب  ســــتعراس تعاريف احملميات الطبيعية يف التشــــريع العراقي يســــتخلص أن املشــــرع ااومن خالل 
ــتغالل األمـثل للموارد  ـــياـنة الطبيعـة وحتقيق األســــــــــــ املفهوم احلـدـيث لنظم محـاـية احملمـيات الطبيعـية من حـيث صــــــــــــ
الطبيعية على ســطح األرس، إذ يتحقق هذا املفهوم من خالل محاية النظم البيئية املوجودة اليت  ا يســتمر بقاء  

اثر احليواين والنبايت، والتأكد من عدم أســــــتغالل اإلنســــــان للنظم  األنســــــان، ومحاية التنوع اجليين الضــــــروري للتك
. ولكن ما يؤشر على املشرع العراقي أنه وجه جل اهتمامه على النطاق احملدد من اليابسة  ا  جائر   ستغالال  إالبيئية  

النطـاق اجلوي الـذي يف أو امليـاه من حيـث احلمـايـة، ومل يركز اهتمـامـه على احليز اجلوي الـذي يعلومهـا، وكـذلـك  
 ظله جتيء بعض أصناف الطيور النادرة إىل هذه احملميات، ومن مث العودة إىل أماكنها األصلية.

 الفرع الثاين: متييز احملميات الطبيعية عما يشتبه هبا
ـصــــــــص للمحافظة على املوارد البيئية املتجد نه إ دة  احملميات الطبيعية تعد منطقة جغرافية حمددة املســـــــــاحة خُت

ــرف عليها من قبل هيئة معينة، وتتميز هذه املناطق دهنا قد حتتوي على  ــتغالهلا، وُيشـــ وتطبيق النظم اجليدة الســـ
ـصــور ــانية والتلوث بشـــىت ال ــتلزم محايتها من التعدايت اإلنسـ ، (10)نبااتت أو حيواانت مهددة ابالنقراس، سا يسـ

لى سـبيل املثال تتشـابه مع الغاابت اململوكة للدولة يف أن وقد تتشـابه احملميات الطبيعية مع غريها من املناطق فع
ـصـــوصــــية معينة إال  كالمها أراضــــي حتوي على جمموعة من النبااتت واليت ارأتت الدولة أن متلك هذه املناطق خل
إهنــا ختتلف عن احملميــات الطبيعيــة يف أن احملميــات الطبيعيــة تكون حمميــة مبوجــب القوانني أو األنظمــة وتفرس 

ت على كـل من يتعـدى على تـلك احملمـيات، أمـا الغـاابت اململوكـة لـلدوـلة: هي القـائمـة على أراٍس سلوكـة عقواب
. واليت ال يشـــــرتط أن تكون حممية  (11) للدولة أو على األراضـــــي املوقوفة وقفا  غري صـــــحيح اليت تدار من الدولة
صــــــــــــــت القوانني أو األنظمة على غري ذلك، خبالف ذلك فتتميز الغاابت اخلاصــــــــــــــة واليت عرفها قانون   إال إذا ن

هي )غاابت سلوكة من األشـــــخاص الطبيعية أو املعنوية من غري دوائر الدولة والقطاع العام(، أي   :الغاابت ابهنا
ــاـبه مع احملمـيات الطبيعـية، ابحتوائهـا على جمموعـة من النـبااتت واحليواانت، إال أهنـا ختتلف من انحـية   أهنـا تتشــــــــــــ
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الدولة محاية خاصــة على احملميات الطبيعة، بعقوابت اكثر صــرامة سا هو علية احلال يف محاية  احلماية اذ تفرس 
. وكـذـلك ميكن متييز احملمـيات الطبيعيـة عن الغـاابت  (12)  الغـاابت اخلـاصـــــــــــــــة واليت تكون سلوكـة لألفراد العـاديني

ـصــورة طبيعية : )الغاابت الطبيعية: هي غاابت ان الطبيعية اليت عرفها قانون الغاابت د ملناطق اجلبلية اليت تنشـــأ ب
وهلا إدارة خاصـــــــــة حلماية الرتبة من التعرية واالجنراف(. واليت تتشـــــــــابه مع احملميات الطبيعية يف أن كالمها حيوي 

من انحية اهلدف والغرس إذ أن الغرس من أنشــــاء الغاابت   ن على جمموعة من االحياء النباتية، إال أهنما يتميزا
التعري واالجنراف، خبالف احملميـات الطبيعيـة والـذي يكون الغرس من  حلمـايـة تربـة املنـاطق اجلبليـة  الطبيعيـة هي  

 من محــايتهــا كبرية جــدا  منهــا محــايــة النبــااتت واحليواانت واحلفــاظ على التنوع االحيــائي وحفا التوازن الطبيعي
(13). 

ا ابلغـاابت احملميـة واليت عرفهـا ابهنـا  وأيضـــــــــــــــا أشـــــــــــــــار قـانون الغـاابت إىل مرادف للمحميـات الطبيعيـة بنعتهـ 
)الغاابت احملمية أو احملظورة: هي مســـاحات الغاابت أو األراضـــي اململوكة للدولة الواقعة داخل الغاابت وتكون 
ـصــــخور أو املواقع  ـصــــة لألغراس البيئية للمحافظة على بعض أنواع األشـــــجار واحليواانت الربية والطيور وال ـصــــ خم

 .(14) (األثرية أو السياحية
ــبـه الكبرية بينهمـا، اذ  كـذلـك ميكن متييز احملميـات الطبيعيـة عن اآلاثر والرتاث، على الرغم من أوجـه الشــــــــــــ
عرف قانون اآلاثر والرتاث، اآلاثر دهنا)األموال املنقولة وغري املنقولة اليت بناها أو صـنعها أو  تها أو انتجها أو 

مئيت ســــــــنة وكذلك اهلياكل البشــــــــرية واحليوانية   200عمرها عن  كتبها أو ر ها أو صــــــــورها اإلنســــــــان وال يقل 
ــاتيـــة( إذ ختتلف عن احملميـــات الطبيعيـــة يف أن اآلاثر غـــالبـــا  مـــا تكون من اجلمـــاد أي املنحواتت واالبنيـــة  والنبـ

صــــــــــــــر(15)وغريهـا  ، أمـا احملمـيات الطبيعيـة فهي مـناطق لألحيـاء احليوانيـة والنبـاتـية، وكـذـلك ختتلف من انحيـة العن
سـنة خبالف احملميات الطبيعية اليت ال حتدد بفرتة زمنية بل    200الزمين اذ يشـرتط يف األثر أن ال يقل عمره عن  

إبمكان الدولة مىت ما توافرت شـــــروط إقامة حمميات طبيعية على رقعة جغرافية معينة أضـــــفت علية احلماية. أما  
ــابه بينه وبني اآلاثر، من حيث ــياغة هوية اجلماعة إال أن الرتاث حيمل مدلوال    الرتاث وعلى الرغم من التشـــــــ صـــــــ

واســعا  بوصــفها معربا  عن جمموع القيم والعادات والتقاليد واملمارســات واألعمال اليت تســود يف بلد ما من بلدان 
ة  العــامل، فمثال  الرتاث العراقي نعين بــه كــل العــادات والتقــاليــد واملهن واليت هي املميز الــذي مييز العراق عن بقيــ 

، وكــذلــك عرف قــانون اآلاثر املواد الرتاثيــة ابهنــا)األموال املنقولــة واألموال اليت يقــل عمرهــا عن  (16)  دول العــامل
مئيت ســــنة وهلا قيمة اترخيية او وطنية او قومية او دينية او فنية، يعلن عنها بقرار من الوزير( اذ ان اهلدف   200

ــود يف جمتمع ما، والغرس من محاية الرتاث هو حلماية   القيم والعادات واملورواثت القيمية وحىت الثقافية اليت تســـــــ
 .(17) خبالف احملميات الطبيعية اليت كما اسلفنا ابهنا حتمي الكائنات احلية واملواقع اإلاثرية املهددة ابلزوال
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 28:  العدد

 
ـصـناعية اليت أبدعها ا ـصـناعية والذي يعين به املكوانت ال ـصـطلح البيئة ال ـصـوغ البعض م إلنســان من أجل  وي

هتيئة البيئة لتتناســــــــب مع احلياة اجملتمعية اليت يعيش فيها اإلنســــــــان مثل الســــــــدود على األهنار، فتلك العناصــــــــر  
ــتقبليةكافة، وعلى الرغم  ـصــناعية ليســـت ملك إىل جيل بعينه ولكنها ملك لألجيال احلالية واملسـ املكونة للبيئة ال

ميات الطبيعية إال اهنا ختتلف عنها يف أن احملميات الطبيعية حتوي من أوجه التشـــــــــــابه يف بعض اجلزئيات مع احمل
ــائها مثل النبااتت واحليواانت وغريها من األحياء النادرة واليت يتوقف   ــان يف انشـ ــر طبيعية مل يتدخل االنسـ عناصـ

 .(18) دور االنسان يف احملافظة عليها فقط
 وأهميتها المطلب الثاني: تصنيف المحميات الطبيعية 

للمحميات الطبيعية أمهية فائقة على خمتلف األصــــــــــعدة وامليادين، ملا هلا من أثر ابلغ يف محاية الطبيعة بكل  
ــنيفهامكوانهتا، لذا أصـــــــــــبح لزاما علينا أن نوضـــــــــــح  ـصــــــــ ابلفرع األول، ويف الفرع الثاين نتوىل بيان أمهيتها وفق   ت

 التفصيل االيت:
 بيعيةالفرع األول: تصنيف احملميات الط

تتنوع احملميـات الطبيعيـة من حيـث النظم البيئيـة واهلـدف املراد منهـا، فقـد تكون املنطقـة حمميـة بكـاملهـا، أو  
ــر احلمـايـة على بعض مكوانت النظم البيئيـة، كحمـايـة نوع من احليواانت املهـددة ابال صــــــــــــ نقراس، أو محـايـة  تقت

مية توفر آلية حلفا التنوع احليوي، فقد أنشـــــــــــأت  بعض التشـــــــــــكيالت الطبغرافية وغريها، ونظرا  ألن املناطق احمل
وتبعا  لذلك   ،معظم الدول مناطق حممية، وأرتفع عدد احملميات الطبيعية يف العامل كما زادت املســــــــــاحات احملمية

ـصــنف احملميات الطبيعية إىل عدة أصـــناف حســـب املوقع اجلغرايف أو من حيث الطبيعة واهلدف من   ــاإت ها،  ئنشـ
 له ابلبحث يف فقرتني مستقلتني:وهذا ما سنتناو 

 أواًل: تصنيف احملميات الطبيعية من حيث املوقع اجلغراف 
ـصـــــــــنف احملميات الطبيعية من حيث املوقع اجلغرايف أو املكاين إىل صــــــــــنفني ومها احملميات الربية واحملميات  ت

 :(19) املائية واحملميات الربمائية، عليه سيتم حثها ابآليت
الربيـة: هي جمموعـة من احملميـات الطبيعيـة الواقعـة يف نطـاق اليـابســـــــــــــــة واليت تتمّيز مبحـافظتهـا  احملميـات   -1

ا عن تدّخالت اإلنسـان أو أتثّرها  ا. وتتمّيز بصـفات طبيعية خاصة ومعامل  على وضـعها الطبيعي بعيد 
اثيــة أو اجليولوجيــة أو  بيئيــة أو جيولوجيــة أو غريهــا من املعــامل ذات القيمــة العلميــة أو التــارخييــة أو الرت 

  اجلمالية.
ــمـل النطـاقـات املـائيـة البحريـة ومكوانهتـا الفطريـة والبيئيـة وقـد   احملميـات املـائيـة: وهي -2 احملميـات اليت تشــــــــــــ

 تشغل ضمنا  جانبا  من اليابس املتاخم لشاطت النطاق املائي.

 
 .7ص ،مصدر سابق ،د. علي زين الدين -18
، 1996ليبيا،    ،صليحة علي صداقي، النظام القانوين حلماية البيئة البحرية من التلوث يف البحر املتوسط، دار النهضة العربية  د.  -19

 .5ص ،مصدر سابقعلي زين الدين،  د.وينظر ايضا    .204ص 
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من    ا  املائي، حيث تشـــــــغل جزء: وهي احملميات الطبيعية اليت تقع يف النطاق اليابس و احملميات الربمائية -3
ـصـــــــــفات اندرة من حيث املعامل البيئية أو اجليولوجية أو الرتاثية،  اليابســــــــــة وجزء   أخر من املاء، وتتميز ب

 ومثال هذا النوع من احملميات هو حمميات األهوار الواقعة يف جنوب العراق.
 هائنشاإاثنياً: تصنيف احملميات الطبيعية من حيث الطبيعة واهلدف من 

ـصــــــنيفات احملميات الطبيعية وفقا  لطبيعة كل منها واهلدف املراد من إنشـــــــائها، وعلى هذا صـــــــنفت  تتعدد ت
 املناطق املتمتعة حماية خاصة تبعا  لطبيعتها اخلاصة واهلدف املراد منها إىل عدة أصناف منها:

 احملميات الطبيعية ذات الطابع العلمي )أحباث علمية(:  .1
ـصــــص لألغراس العلمية احملضـــــة، للحفاظ   ـصــــنف من احملميات دهنا مســـــاحة من األرس خت ـصــــد  ذا ال ويق

ســــتمرار العمليات البيئية اليت ميكن أن تتم دون أي تدخل أو مؤثر ســــليب من خارج هذه األنظمة البيئية،  اعلى 
إدارهتا ابألتفاق مع اجلهات اليت   لذلك غالبا  ما تكون هذه احملميات مغلقة ابلنسـبة للجمهور والسـائحني، وتتم

ــاد البيئـية املطلوـبة، ـلذا ـفأن هـذه احملمـيات ذات قيمـة علمـية حـتة. وهـذا النوع من   تقوم على تســــــــــــــجـيل اإلرصــــــــــــ
 .(20) احملميات عادة ما يتم محايته عندما يتم اكتشاف تنوع أحيائي اندر أو أاثر جديدة

 يط احليوي: احملميات الطبيعية ذات الكائنات احلية أو احمل  .2
وهي منط من احملمـيات أقرتحـه برانمج اإلنســــــــــــــان واحمليط احليوي الـتابع ملنظمـة األمم املتحـدة للرتبـية والعلوم 
والثقافة )اليونســكو( للمحافظة على عناصــر التجمعات اإلحيائية من نبااتت وحيواانت وتراكيب جيولوجية يف 

ظــــة على التبــــاين البيئي والوراثي املتميز، ودون املســـــــــــــــــاس  إطــــار النظــــام البيئي الطبيعي، مع األهتمــــام ابحملــــاف
ســـــــــــــتخدامات التقليدية لألرس)رعي، زراعة بســـــــــــــيطة، أحتطاب(، وهي بذلك جتمع بني أغراس احملميات ابإل

الطبيعيـــة ذات الطـــابع العلمي وحمميـــات املعزل الطبيعي وحمميـــات احليـــاة التقليـــديـــة، كمـــا أن هـــذا النوع من  
ــة املتغريات البيئـية اليت تطرأ نتيجـة حلـدوث التغريات الطبيعـية، أو احملمـيات يتيح إمكـان ـية إجراء البحوث ـلدراســــــــــــ

 .(21) تلك الناجتة عن األنشطة التقليدية لسكان احملمية أو حوهلا
 املتنزهات الوطنية )القومية(:  .3

احلفالت واملخيمات وكذلك وهي احملميات اليت يتاح فيها سارســـة أنشـــطة متنوعة كالســـياحة والرتفيه وإقامة  
زهات دتســـــاع  نزه ومكوانته الطبيعية، وتتميز هذه املتنأنشـــــطة التعليم والتثقيف البيئي، ومبا ال يضـــــر بعناصـــــر املت

وهذا اجلبل يشـــــــكل اكرب مظهر جيومورفولوجي يف املنطقة  كما يف حممية جبل ســـــــنجار يف العراق،    مســـــــاحتها.
 .(22)كم يف سوراي  30كم يف العراق، وميتد إىل   50املنبسطة احمليطة به، ويبلغ طوله 

 حممية الرتاث الطبيعي العاملي: .4
أنشــت هذا النوع من احملميات تطبيقا  لألتفاقية الدولية حلماية الرتاث الثقايف والطبيعي املوقعة يف ابريس عام 

ــانية  ، وذلك ملا تتمتع به منطقة احملمية من احتوائها على مواقع هلا أمهية عاملية1971 ، كرتاث مشـــــــــرتك لإلنســـــــ

 
 ، 2000  ،العدد التاسع  ،احملميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يف مصر، جملة أسيوط للدراسات البيئية  ،إبراهيم   د. حممد إبراهيم حممد  -20

 .1ص
 .8ص-7، ص2004 ،بغداد  رسالة ماجستري، ،احلماية الدولية للتنوع البيولوجي ، صالح خريي العاين -21
 .3ص ،مصدر سابق ،د. حممد ابراهيم  -22
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 28:  العدد

 
على  وحتتوي هـذه احملمـية جـدير ابألهتمـام واحلمـاـية والعـناـية، لوجود آاثر ثـقافـية أو مـناجم طبيعـية أو كالمهـا مـعا .

ـصــــــــور قدمية كقلعة  معامل أو مواقع أثرية هلا أمهية عاملية وليســـــــــت الوطنية منها فحســـــــــب لوجود آاثر تعود إىل ع
ــمن برانمج موقع الرتاث العاملي، أربيل، وهذه املواقع أو امل ــكو ليتم إدراجها ضـ ــح من قبل منظمة اليونسـ عامل ترشـ

وهي قد تكون طبيعية نباتية كالغاابت أو صـــــخرية كاجلبل أو قد تكون من صـــــنع اإلنســـــان مثل قلعة أشـــــور يف 
ــامراء األثرية ـصــنف من  قد أدخلت احملميات الطبيعية )األهوار( يف جنوب . و املوصـــل وملوية سـ العراق يف هذا ال

ـــناف احملمـيات الطبيعـية، وحالـيا العمـل جيري على إدخال املواقع األثرية املوجودة يف حمافظـة اببل إىل قائمـة   أصــــــــــــ
 .(23)املواقع العاملية املرشحة للدخول ابلرتاث العاملي اليت ترعاها منظمة اليونسكو

 احملميات االنسانية:   .5
ـصـــص حلماية ــتخدم مواردها   وهي احملميات اليت خت ــيا  فيها، وتســ ــاســ ــان جزءا  أســ مناطق طبيعية يكون اإلنســ

ــماح   ــأنه تدهور املوارد فيها،  دف الســ بطريقة تقليدية دون تغيري جذري يف منط احلياة، ودون أي خطر من شــ
ــياحية  دمهيتها الثقافية والعلمية والهلذه اجملتمعات ابلتعايش ابنســـــــــــــجام مع هذه البيئة، وتتميز هذه املناطق   ســـــــــــ

ـصــناعات اليدوية. ــجيع ال ومن أمثلة هذا النوع هو احملميات يف جنوب العراق من حيث  واجلمالية ويتم فيها تشـ
 .(24) سارسة األشخاص إنشاء البيوت ومواد املنزل املصنوعة من القصب والربدي

 احملمية الوقائية: .6
طبيعية أو بشــــــــرية وانقرضــــــــت فيها   وهي منطقة حمددة كانت غنية ابحلياة الفطرية لكنها تعرضــــــــت ألخطار

 احلياة بصورة جزئية أو كلية، وتفرس عليها احلماية إلعادة أتهيلها.
 احملميات ذات االستعماالت املتعددة:  .7

وهي املناطق اليت تنشـأ حلماية الثروات الطبيعية املتنوعة واملوجودة مع ثروات أسـاسـية أخرى اليت يسـتخدمها 
التنمية االقتـصادية واالجتماعية ويؤدي االسـتخدام املتعدد لألرس إىل محاية تلك اإلنسـان كثروة قومية ألغراس  

اليت  ،املوارد اجلوهرية وتنميتها واســــــتغالهلا دســــــلوب مســــــتمر ويؤدي االســــــتخدام إىل محاية تلك املوارد اجلوهرية
 .(25)خيشى إهدارها أو تبديدها، بل ويساعد على تنميتها واستغالهلا دسلوب مستمر

ــنة  2ا ومن اجلدير ابلذكر أن نظام احملميات الطبيعية رقم )هذ قد بني أن احملميات الطبيعية يف   2014( لســ
العراق ميكن أن تكون حمميـــات حكوميـــة كمـــا ميكن أن تكون حمميـــات غري حكوميـــة، وقـــد بني أن احملميـــات 

ــعـ   االطبيعيـة قـد تكون وطنيـة هتم جزء أو   ا  من الوطن، كمـا ميكن أن تكون حمميـات إقليميـة ختص إقليمـ   ا  واســــــــــــ
حمـافظـة معيـنة، كـذـلك ميكن أن تكون احملمـيات الطبيعـية عـابرة للحـدود، أي حممـيات طبيعـية حـدودـية مشــــــــــــــرتكـة  

 مع الدول احملاذية للعراق، واليت تكون حمميات مائية أو جبلية أو صحراوية أو غريها.
 ميات الطبيعيةالفرع الثاين: أمهية احمل

ــيقســــــــــــــم هـذا الفرع على فقرتني، نتـناول يف الفقرة األوىل مـنه أمهـية احملمـيات الطبيعـية، ويف الفقرة الـثانـية   ســــــــــــ
 نتعرف على شروط إقامة احملميات الطبيعية.

 
 .17ص ،مصدر سابق ،الغامديعبد الرمحن حممد علي  -23
 . 818،ص2005 ، اإلسكندرية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،حممد عبد املوىل، البيئة والتلوث -24
 .3، ص2010 ،القاهرة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،مقدمة يف علم البيئة ،حممد إ اعيل عمر د. -25
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 أواًل: أمهية احملميات الطبيعية
ــأنه املســــــــاس ابلبيئة  يضــــــــفي القانون على احملميات الطبيعية محاية خاصــــــــة فيحظر القيام دي عمل من   شــــــ

الطبيعية أو مبســـــتواها اجلمايل، أو األضـــــرار ابلكائنات احلية احليوانية أو النباتية املوجودة يف إطارها. وعلى ذلك 
تنبع أمهية احملميات الطبيعية من جين فوائدها املتعددة بكوهنا حافظة للبيئة ودعامة حياة األنســــــان ورفاهيته وهلا 

ــنة  37أخرى. وقد بني قانون وزارة البيئة رقم )  أمهية ابلغة يف ميادين إىل أن من أهم األهداف اليت   2008( لسـ
والعمل على محاية الطبيعة واملواقع الطبيعية املســجلة    هتادار اتســعى أليها وزارة البيئة هو إقامة احملميات الطبيعية و 

 .(26) وطنيا  ابلتنسيق مع الوزارات واجلهات املعنية
أمهيـة احملميـات الطبيعيـة من الـدور الـذي تلعبـه يف احلـد من النشـــــــــــــــاط اخلـاص لألفراد واجلمـاعـات يف وتربز  

ــريعي،  ـدف محـاـية التنوع البيولوجي والطبيعي يف هـذه املنطقـة، واليت تتميز   منطقـة معيـنة مبقتضــــــــــــــى نص تشــــــــــــ
ـصــائص فريدة ســـواء يف كائناهتا احلية أو ظواهرها الطبيعية، أو تبدو هلا قيم ة خاصـــة ســـواء من الناحية العلمية  خب

أو الســــياحية أو الثقافية أو اجلمالية. وتظهر أمهية احملميات الطبيعية من أهنا تعد ضــــمانة حلماية الكائنات احلية  
املهددة ابالنقراس، ســــواء كانت حيواانت أو نبااتت واليت هلا دور ملحوظ يف احملافظة على التوازن البيئي، كما  

ــوئية  أن نظام احملميا ــعة الضــــ ــدة األشــــ ــار كميات كبرية من الرطوبة، وخيفف من شــــ ــاهم يف أنتشــــ ت الطبيعية يســــ
ـصـــدات  ـصـــحراوية والقاحلة، كما يعمل كم والضــــوضــــاء ويعمل على احلد من حركة الكثبان الرملية يف املناطق ال

ت الطبيعية األمن للرايح، وهي مأوى للكثري من الطيور اليت تتغذى على بعض احلشـــرات الضـــارة، وتوفر احملميا
صـــــــــــــاص كميات كبرية من   صـــــــــــــيدالنية، وتعمل على أمت صـــــــــــــناعات التحويلية وال الغذائي، وتنتج املواد األولية لل
الغازات واألخبرة العالقة ابهلواء واليت تؤدي إىل التلوث. وأتســـــــيســـــــا  على ما تقدم تظهر أمهية احملميات الطبيعية  

صــــــــــــادية والعلمية وكذلك من ، وهذا ما ســــــــــــنبينه يف (27)خالل حمافظتها على التنوع البيولوجي  من الناحية االقت
 ثالث نقاط مستقلة وكاآليت:

 األمهية االقتصادية:   .1
صـــــــــــــــاديـة من خالل مـا حتويـه من خمزون اســــــــــــــرتاتيجي للتنوع   تربز أمهيـة احملميـات الطبيعيـة من النـاحيـة االقت
االحيائي للدولة وخاصـــة النبااتت واحليواانت املهددة ابالنقراس، إذ تعمل احملميات الطبيعية على توفري احلماية  

ج عنـــه من انقراس لبعض احليواانت والنبـــااتت الالزمـــة هلـــذه األنواع املهـــددة ابالنقراس من التلوث، ومـــا ينت
النادرة، وكذلك احلد من األنشــــــــــــطة اإلنســــــــــــانية اليت هتدد تلك األنواع، عرب توفريها ظروفا  أكثر مالئمة لتكاثر 
أنواعها املتعددة. كما تعد احملميات الطبيعية بنكا  جينيا  حلماية املخزون الوراثي عرب دورها املهم يف احملافظة على 

ألصـــــول الوراثية وصـــــون األحياء والنبااتت واحليواانت ذات األمهية العالجية من خالل إدارة البيئة على أســـــس ا
ســــــــــليمة وعدم تشــــــــــويهها نتيجة للتقدم التكنولوجي. كما هتدف إىل محاية اجلينات الوراثية من خطر االنداثر، 

ــياحة ال ــياحة البيئية من خالل جذ ا للســـــــ داخلية واخلارجية، نظرا  ملا تتمتع به من  وكل هذا جعلها قاعدة للســـــــ
مناظر خالبة، وهذا بدوره يؤدي إىل زايدة الدخل الوطين للبلد. عرب إجياد فرص عمل يف قطاع الســــــــــــــياحة ويف 
ــناعات احمللية واحلرف اليدوية واملنتجات الزراعية احمللية، ومن مث تولد  ـصـــــ ــيانة املوارد البيئية، وكذلك تطوير ال صــــــ

 
 .4ص ،سابق مصدر  ،حممد ا اعيل -26
 .89، ص2014زايد، اإلنسان واألمن البيئي، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات،  خليفة عبد املقصود د. -27
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 28:  العدد

 
قناعة القيادة الســـــــياســـــــية يف البلد دمهية احلفاظ على الطبيعة وتوفري املوارد املالية الالزمة للمحافظة  هذه األمهية 

 .(28) عليها
 األمهية العلمية:   .2

ــة   ــمح إبجراء وتقدمي أحاث علمية متنوعة لدراســـــــــ تتمثل األمهية العلمية للمحميات الطبيعية من كوهنا تســـــــــ
رب دراســة النظم البيئية ووســائل صــيانتها، وتغري أمناط اســتخدام هذه املناطق،  الرتاكيب اجليولوجية اليت حتويها، ع

ــخم من املعلومات  ــيد ضــــ ــات والبحوث تعمل على توفري رصــــ ــيانة معا ، وكل هذه الدراســــ ـصـــ مبا حيقق التنمية وال
ذه األمهية اليت والنتائج واألفكار لألسـتعانة  ا يف تطوير شـبكة املعلومات حول احملميات الطبيعية وتطويرها، وه

تتمتع  ا احملميات الطبيعية جعلتها مركز جذب ملختلف الباحثني وطالب العلم، عرب تســــــــــــهيل إجراء البحوث 
ـصـــــــــوير حول ســــــــــلوك احليواانت املوجودة يف  والتجارب العلمية والطبية املختلقة، كعمليات املراقبة والرصــــــــــد والت

ت من خالل عمليــات املســــــــــــــح واملراقبــة اليت التعرف على داخــل احملميــة وطرق اكثــارهــا، وكــذلــك محــايــة النبــاات
التغيريات الطبيعـية على أمـتداد مراحـل حـياهتـا. كمـا تنبع األمهـية العلمـية للمحمـيات الطبيعـية من فواـئدهـا الرتبوـية  
ذا والتعليمية عرب تطويرها ســلوكيات اإلنســان وأنشــطته داخل نطاق احملمية ومن مث ترقية أحوال اجملتمع ليدرك ه

 .(29) ها وعن استمراريتها وتنميتهائاجملتمع فوائدها ويدافع عن بقا
 أمهيتها ف احملافظة على التنوع البيولوجي: .3

هتدف احملميات الطبيعية إىل صـــــــــيانة البيئة ابلدرجة األســـــــــاس، عرب محايتها من التلوث وجتفيف األراضـــــــــي 
ناء املدن واملناطق السكنية، واحملميات الطبيعية حتافا  الرطبة وتدمري الشعب املرجانية، وإقامة الطرق والسدود وب

ــنيفات الوراثية املوجودة جلميع األنواع النباتية واحليوانية  ـصـــــــ ــة أو –على التنوع البيولوجي الذي هو الت يف اليابســــــــ
ي أي نوع من  وموارده الوراثية والنظم االيكولوجية اليت تنتمي هلذه األنواع، لذا فأن احملميات الطبيعية حتم  -املاء

وحيث أن النظم البيئية حتتوي هذه األنواع من الفقدان والضــياع واللذان يعدان من ألد أعداء التنوع البيولوجي. 
على مكوانت حية وأخرى غري حية وترتبط بعضها مع بعضها اآلخر يف تفاعل مستمر سا يضمن الطاقة ودورة  

ين الرتبة ونقل املواد الغذائية األســـاســـية. وان الســـبيل الوحيد سا يســـهم يف عملية تكو  ،املواد عرب هذه املكوانت
ــيص مناطق حلماية األنواع اليت يهددها االنقراس ومناطق   ـصــ ــيطرة على األنواع احليوانية والنباتية يرتكز يف خت للســـ
ـصــــــلت فكرة إنشـــــــاء احملميات الطبيعي  ة  للحماية متعددة األنواع حســـــــب الوظائف اليت تناط  ا، وبذلك فقد ات

. وتؤدي احملميات الطبيعية دورا  مؤثرا  يف بصــون احلياة الربية والبيئة الفطرية واجلذب الســياحي وغريها من األمهية
احلفــاظ على البيئــة من التــدهور الــذي حيــدث للتنوع البيولوجي ومن هنــا تنطلق أمهيــة احملميــة الطبيعيــة لكوهنــا 

ن دورها رائدا  فهي وجدت للحفاظ على مكوانت النظم  أســــــــســــــــت حلماية هذا التنوع البيولوجي وموارده، فكا
الطبيعية للبيئة، وتعد احملميات الطبيعية مناطق حيوية مهمة تؤدي دورا  كبريا  يف احلفاظ على التنوع احليوي بكل 
ة  مـا حتتوـيه من كـائـنات حـية، وكـذـلك هلـا دور كبري يف احملـافظـة على التنوع البيولوجي ومبـا حتتوـيه من كـائـنات حيـ 

ومحـايتهـا من خطر االنقراس، وأيضــــــــــــــا تســــــــــــــهم يف بقـاء الكـائـنات احملمـية كنمـاذج حـية سـاثـلة ألنواع الكـائـنات  
ــليم، وكذلك مراقبة احملتوى احليوي بشــــــــــكل طبيعي ويف بيئتها   ــكل ســــــــ املوجودة يف الطبيعة واحملافظة عليها بشــــــــ

 
 .5ص ،مصدر سابق ،د. حممد إبراهيم حممد إبراهيم  -28
 .9ص ،مصدر سابق صالح خريي العاين،  -29
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ا بدوره على التنوع الوراثي اجليين لكافة  األصـــلية، سا يعطينا معلومات حقيقة عن ســـلوك تلك احليواانت وحياف
 .(30)الكائنات احلية

 اثنياً: شروط إقامة احملميات الطبيعية
حرصــــت التشــــريعات الوطنية على محاية األحياء الربية والبحرية من جتاوزات اإلنســــان اليت وصــــلت يف كثري 
ــلحته وإن مل يعلم وجه النفع فيها، وألجل حتقيق  ـصــــــ ــخرة مل من األحيان إىل حد إابدة أنواع منها، رغم أهنا مســـــــ

ة داخل إقليمها. وعادة ما حتدد الدول ذلك ابدرت دول كثرية إىل إقامة مساحات ومناطق ايبسة أو مائية حممي
ــنيفهـا على أهنـا حممـية طبيعـية من حـيث تقـدمي وصــــــــــــــف هلـا من طبيعـة الطقس والرتـبة اليت  صــــــــــــ املنطقـة اليت يتم ت
تغطيها، واألحياء اليت تتواجد  ا ســواء من الغطاء النبايت أو احليواين، وتتحدد أمهية املنطقة من خالل الوصــف  

تم إدراجه على أنه حممية طبيعية أو الل وبعد تقييم األمهية واليت يتضـــــــــح معها أســـــــــاليب  املقدم هلا وهل ما ســـــــــي
تقدمي احلماية هلا يتم وضـــــع خيارات اإلدارة أي كيفية العمل على إدارة هذه املنطقة احملمية، وحتديد األســـــاليب 

املنطقة الطبيعية مع وضـــع موازنة ســـتثمارها يف هذه  إاليت تقدم حلماية هذه املنطقة، وحتديد املشـــاريع اليت ســـيتم  
هلذه املشــــــــاريع، لتبدأ أخر خطوة وهي وضــــــــع خطة العمل، ومن ســــــــيقوم ابلتنفيذ وما هو اجلدول الزمين احملدد 

 .(31) للبدء يف العمل حىت األنتهاء منه
وهنالك بعض الشــــــــــــروط واملواصــــــــــــفات اليت ينبغي أن تتوافر يف املنطقة ليتم إدراجها ضــــــــــــمن قائمة مناطق  

حملميات الطبيعية، وعند توافر هذه الشــــــــــروط واملواصــــــــــفات يف منطقة معينة أعطى نظام احملميات الطبيعية رقم  ا
 بلجنة خاصة يف وزارة البيئة تقييم هذه املنطقة بوصفها حممية طبيعية أم ال. 2014( لسنة 2)

ــتقلتني، نتعرف يف النقطة األوىل ع ــيتم تناول هذه الفقرة وفق نقطتني مســـــ ــوعية  عليه ســـــ لى الشـــــــروط املوضـــــ
إلقامة احملميات الطبيعية، ويف النقطة الثانية نتناول الشـــــروط الشـــــكلية إلقامة احملميات الطبيعية، وذلك أعتمادا   

 يف صلبه. 2014( لسنة 2على الشروط اليت حددها نظام احملميات العراقي رقم )
 الشروط املوضوعية إلقامة احملميات الطبيعية  -1

لة من الشـــــــروط املوضـــــــوعية ألختيار منطقة معينة كمحمية طبيعية ومن أهم هذه الشـــــــروط  يتطلب توافر مج
 -:(32)هي
 توفر نظام بيئي متميز يف املنطقة )جمموعات نباتية وحيوانية مستوطنة(. -أ

نــــدرتــــه أو نوع معرس   -ب ــواء بقيمتــــه أو  وجود نوع متميز من احليواانت أو النبــــااتت يف املنطقــــة ســــــــــــ
لألنقراس، كتوفر نوع أو أكثر من األنواع النـادرة أو املهـددة خبطر األنقراس. وقـد بني نظـام احملميـات الطبيعيـة  

املقصــود ابألنواع املهددة دهنا مجيع األنواع النباتية أو احليوانية اليت كانت وافرة العدد يف   2014( لســنة  2رقم )
ـصـــــت أعدادها نتيجة للنشــــــاطات البشــــــر  ية من زراعة وقطع ورعي وصــــــيد غري مقنن وتلوث البيئة  املاضــــــي وتناق

 .(33) وختريب للموائل

 
 .15ص  ،مصدر سابق ،عبد الرمحن حممد علي الغامدي -30
 .83ص ،د. فراس ايوز عبد القادر، مصدر سابق -31
 .61ص ، 2006،مصر ،كلية القانون  -جامعة القاهرة  ،أطروحة دكتوراه ،احلماية اجلنائية للمحميات الطبيعية ،خالد علي العراقي -32
 .62ص ،املصدر السابق ،خالد علي العراقي -33
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 28:  العدد

 
وجود ينـابيع أو منـاطق جيولوجيـة اندرة الوجود، أي وجود تنوع جيولوجي من حيـث التبـاين يف أنواع   -ج

ســطح  الصــخور واملعادن واملتحجرات والرتبة واإلشــكال األرضــية والعمليات الطبيعية اليت تســاهم يف رســم صــورة  
 األرس.
صــــــــــــــــد ابلتنوع    -د التميز بغ  واضــــــــــــــح مبكوانت التنوع البيولوجي الطبيعي ألمنــاط احليــاة يف املنطقــة، ويق

ـصــــــادر مبا فيها النظم البيئية األرضـــــــية والبحرية  البيولوجي تباين الكائنات العضـــــــوية احلية املســـــــتمدة من مجيع امل
منها، وذلك يتضــــــــــــمن التنوع داخل كل نوع وبني األنواع والنظم   ا  واإلحياء املائية واملركبات البيئية اليت تعد جزء

 .(34) البيئية
صـــــــــــــــادر    -ه توفر عـدد مهم من األنواع املنفردة املتوطنـة ملكوانت التنوع البيولوجي، وهي مـا يعرب عنهـا ابمل

انت املدجنة أو األصــــــــــــــناف الوراثية كالنبااتت واحليواانت الربية ذات القرابة وراثيا  مع النبااتت املزروعة أو احليوا
ـصـــــادية واليت ميكن اســــــتثمارها يف التحســــــني الوراثي للنبااتت املزروعة أو  النباتية أو احليواانت ذات الفائدة األقت

 احليواانت املدجنة.
ـــنة 2متيز وتفرد املواـئل، وـقد حـدد نظـام احملمـيات الطبيعـية رقم )  -و صــــــــــــــود ابملواـئل دهنـا    2014( لســــــــــــ املق

ــع لتأثريات العوامل  ــة الفطرية منها واليت ختضـــــــــ املواقع الطبيعية اليت تعيش فيها اإلحياء النباتية واحليوانية وخاصـــــــــ
 املناخية والرتبة والنظم البيئية الطبيعية اليت تؤمن الغذاء واملأوى.

ـصــــــــور   -ز  اجليولوجيةأمهية التأريخ اجليولوجي خاصـــــــــة املتحجرات اليت متثل ســـــــــجل احلياة وتطورها عرب الع
(35). 

 شكل أرضي سيز يكون ذا قيمة علمية وأترخيية أو مجالية. -ح
 غ  أجتماعي ثقايف مرتبط بطبيعية املنطقة. -ط

 الشروط الشكلية إلقامة احملميات الطبيعية  -2
ها،  بعد توفر الشــــــروط املوضــــــوعية اخلاصــــــة ابملنطقة اليت تتميز ابلتنوع االحيائي أو الثقايف أو األثري أو غري 

ــنيف منطقة معينة كمحمية طبيعية. وقد بني   ـصـ ــكلية واليت من خالهلا يتم ت ــروط الشــ يتطلب توافر مجلة من الشــ
هذه الشــــــروط واليت تبتدئ بتقدمي ترشــــــيحات من قبل اجلهات   2014( لســــــنة  2نظام احملميات الطبيعية رقم )

ــبح منطقة  احلكومية أو غري احلكومية أو من قبل ســـــــــكان منطقة حميطة أو جماورة   ـصــــــ ملنطقة يعتقد أهنا مؤهلة لت
حممية، ويتم تقدمي هذه الرتشــــــــيحات إىل جلنة مشــــــــكلة يف وزارة البيئة تســــــــمى )اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية  

، إذ تســـتلم هذه الرتشـــيحات وتعمل على دراســـتها ومطابقتها للشـــروط املوضـــوعية إلقامة احملميات (36) احملمية(
وصــــــــية إبدراج املنطقة كمحمية طبيعية أو عدم إدراجها، وتكون توصــــــــياهتا وقراراهتا خاضــــــــعة الطبيعية متهيدا  للت

ــادقة جملس محاية البيئة املشـــــــكل مبوجب قانون محاية وحتســـــــني البيئة رقم ) ـصــــ ــنة  27مل ، ويف حال  2009( لســـــ
ـصــــــادقة جملس محاية البيئة لتوصـــــــيات وقرارات اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية احملمية ت قوم وزارة البيئة ومبوافقة م

 
دار   ،التشريعات البيئية"  احلماية اإلجرائية للبيئة "املشكالت املتعلقة ابلضبطية القضائية واإلثبات يف نطاق  ،د. أمني مصطفى حممد  -34

 .30ص ،2001اجلامعة اجلديدة للنشر، القاهرة، 
 .45ص ، 2004د. ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  -35
 .24ص  ،2002طباعة، القاهرة، د. حممد حسني عبد القوي، احلماية اجلنائية للبيئة اهلوائية، دار النسر الذهيب لل -36



  

 لوسائل العالجية حلماية احملميات الطبيعية ا

135 

ــاحـات من املـناطق الطبيعـية يف العراق على أهنـا مـناطق حممـيات طبيعـية وفق املعـايري  جملس الوزراء بتحـدـيد مســــــــــــ
ـصــــائص اليت تتمتع  ا هذه املواقع، أو ترشـــــيح هذه املناطق لضـــــمها إىل القائمة الوطنية للمحميات   الدولية واخل

 .(37) الطبيعية
 اإلدارية الجزاءاتالمبحث الثاني: 

توصـــــــــــــف اجلزاءات اإلدارية دهنا احد أســـــــــــــاليب الضـــــــــــــبط االداري حلماية احملميات الطبيعية، وتتميز هذه 
اجلزاءات عن اجلزاءات غري اإلدارية بســرعة تطبيقها سا يؤدي اىل تفادي اتســاع نطاق اإلضــرار ابحملميات، ومن  

ــبط  ــعة لردع مرتكب املخالفة  مث فإهنا تعمل على تدعيم دور الضــــــــ ــلطة واســــــــ االداري يف محاية احملمية مبنحه ســــــــ
 وتوقيع اجلزاء املناسب له.

ـصــــــة على مرتكب  ـصــــــ وتعرف اجلزاءات اإلدارية دهنا عبارة عن قرارات إدارية توقعها الســـــــلطة اإلدارية املتخ
 .(38)املخالفة املتعلقة ابحملمية الطبيعية استنادا  لنص دون الرجوع للقضاء

 من هذا املفهوم للجزاء االداري، ميكن القول دهنا تتميز ببعض اخلصائص، وهي كآاليت:و 
 ان هلذا اجلزاء طبيعة خاصة نظرا  النعقاد اختصاص توقيعه جلهة إدارية كالوزير، أو احملافا، دون القضاء. .1
 ابألشخاص اخلاضعني له.كما ال يتوقف توقيع اجلزاء االداري على وجود عالقة تربط اإلدارة  .2
يعد هذا اجلزاء خطرا  على حرية اإلفراد وأمواهلم ونشـــــاطاهتم، ألهنا جزاءات عامة أســـــوة ابلعقوابت اجلزائية  .3

 .(39)اليت تطبق عند ارتكاب االفعال االجرامية
ـصــوص نظام احملميات الطبيعية رقم ) ــتقراء ن ــنة  2وابسـ ( 11، نالحا أن املشـــرع يف املادة )(40)2014( لسـ

ـصـــــت على "تطبق اإلحكام العقابية   منه قد أحال تطبيق االحكام العقابية اىل قانون محاية وحتســــــني البيئة، اذ ن
 على املخالفني ألحكام هذا النظام". 2009( لسنة 27املنصوص عليها يف قانون محاية وحتسني البيئة رقم )

ــيمها اىل جزاءات إدارية القول ان اجلزاءات اإلدارية للمحميات متنوعة   سا تقدم ميكنو  ومتعددة ميكن تقســـ
 مالية وجزاءات إدارية غري مالية، وتبعا  لذلك سنعمل على تقسيمها اىل مطلبني، وكما أييت:

 المالية األول: الجزاءات المطلب

ــور  ــر، وتعد من أهم صـــــ هي اجلزاء الذي يطال الذمة املالية ملرتكب املخالفة املتعلقة ابحملمية بشـــــــكل مباشـــــ
ــبط االداري حلمـايـة احملميـات الطبيعيـة ومواجهـة أي خرق  ــلطـات الضــــــــــــ اجلزاءات االداريـة الـذي تلجـأ إليـه ســــــــــــ

 .(41)للقوانني
ـصـــــــادرة االدارية، وســــــــوف نوضــــــــح كل منهما وفق   وتقســــــــم اجلزاءات االدارية املالية، إىل الغرامة االدارية وامل

 -التفصيل االيت:

 
 .33ص  ،1985د. نور الدين هنداوي، احلماية اجلنائية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -37
 .27، ص2010د. انصر حسني العجمي، اجلزاءات االدارية العامة يف القانوين الكوييت واملقارن، دار النهضة العربية، القاهرة،  -38
د. موسى مصطفى شحاتة، اجلزاءات االدارية يف مواجهة املنشآت املصنفة الضارة ابلبيئة ورقابة القضاء االداري يف فرنسا عليها،   -39

 . 14-13، ص2004ة، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديد
 .3/2014/ 24( يف 4316املنشور يف الوقائع العراقية ابلعدد ) -40
 .497، ص2009د. عيد حممد مناحي العازمي، احلماية اإلدارية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -41
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 28:  العدد

 
 اإلدارية الفرع األول: الغرامة

الغرامـة االداريـة دهنـا عبـارة عن مبلغ من النقود تفرضـــــــــــــــه جهـة اإلدارة على مرتكـب املخـالفـة املتعلقـة  تتمثـل  
 .(42)ابحملمية الطبيعية والذي يلتزم بسداده عوضا  عن تعرضه للمتابعة اجلزائية جراء الفعل املخالف

اري وخول هيئات الضـبط اإلداري وقد نص قانون محاية وحتسـني البيئة النافذ على الغرامة اإلدارية كجزاء إد
  سـلطة فرضـها يف إطار حدين أد  وأقصـى اتركا  هلا سـلطة األخذ ابملقدار األنسـب بني احلدين، اذ نصـت املادة

/اثنيـا ( منـه على مـا أييت: )... للوزير أو من خيولـه سن ال تقـل وظيفتـه عن مـدير عـام فرس غرامـة ال تقـل  33)
( عشـــــــــرة مليون دينار تكرر شـــــــــهراي  حىت إزالة  10000000 تزيد على )( مليون دينار، وال1000000عن )

 .(43)املخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات والبياانت الصادرة مبوجبه(
وميكنـنا القول يف ضــــــــــــــوء مـا جـاء أعاله اـنه على الرغم من اخـذ املشــــــــــــــرع ابلغرامـة اإلدارـية كـأحـد اجلزاءات 
اإلدارية حلماية احملمية وهو بال شـــــك مســـــلك اجيايب، إال إننا جند ان الشـــــكل الذي اتبعه املشـــــرع يف هذه املادة  
ــبط اإلداري يف اختيار املقدار املالئم   ــلطة الضــــــ ــيق من ســــــ ــأنه ان يضــــــ بتحديد مقدار الغرامة بني حدين من شــــــ

ــرع ا ــبط  للمخالفة املتعلقة ابحملميات الطبيعية لذا كان حراي  ابملشـ ــلطة الضـ ــيع من سـ ــبية للتوسـ ألخذ ابلغرامة النسـ
 مع االضرار اليت حلقت ابحملمية. ا  اإلداري يف تطبيق هذا األسلوب العالجي، كي يكون مناسب

 الفرع الثاين: املصادرة اإلدارية
، وبذلك فاملصـادرة  (44)يقصـد ابملصـادرة نقل ملكية مال معني من صـاحبه جربا  اىل ملك الدولة دون مقابل
، وإذا كان األصـل يف (45)جزاء عيين ينـصب على الشـيء حمل املخالفة أكثر من اجتاهها  و الشـخص املخالف

املـصادرة أهنا جزاء عقايب، فأن ذلك ال مينع من تقريرها كجزاء إداري مايل فاملـصادرة اليت يقررها الوزير هي وبال 
 .(46)ررها كجزاء إداريشك مصادرة إدارية، ميكن لإلدارة طبقا  لنص القانون ان تق

ابلنسـبة ملوقف املشـرع يف قانون محاية وحتسـني البيئة النافذ مل ينص على املـصادرة، ونرى انه كان ينبغي على 
ـصــة من تطبيق هذا اجلزاء لتحقيق   ـصــادرة اإلدارية لتمكني ســـلطات الضـــبط اإلداري املخت املشـــرع النص على امل

ـصــــــال األشـــــــياء اخلطرة واحلد من اســـــــتمرارها يف   الردع الالزم حلماية احملميات الطبيعية كوهنا تســـــــاعد على اســـــــتئ
 االضرار ابحملمية.

ـصـــادرة يف املادة )  2010( لســــنة  17اال ان قانون محاية احليواانت الربية رقم ) /اثنيا  واثلثا (،  9اشــــارة اىل امل
صــادرة   صــادرة بعد اكتســاب احلكم درجة البتات اىل وزارة الزراعة، كما تؤول االســلحة امل حيث تؤول االموال امل

 اىل وزارة الداخلية. 

 
 .493سابق، صدر مص، ود. عيد حممد مناحي العازمي، 142سابق، صمصدر د. انصر حسني العجمي،  -42
 .2009( لسنة 30( من قانون الغاابت واملشاجر العراقي رقم )20و 19و 18و 17ينظر: املواد ) -43
 . 142سابق، صمصدر د. انصر حسني العجمي،  -44
، 2008ة،  د. حممد سعد فودة، النظرية العامة للعقوابت االدارية )دراسة فقهية قضائية مقارنة(، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندري  -45

 .124ص
 .581سابق، صمصدر د. عيد حممد مناحي العازمي،  -46
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 المالية غير المطلب الثاني: الجزاءات

ـصــــــــــر على جمرد دفع مبلغ من املال كما يف الغرامة  نه إ هذه اجلزاءات اشـــــــــــد من اجلزاءات املالية كوهنا ال تقت
اإلدارية بل أوقع اثرا  من ذلك فغلق املنشـأة او إيقاف النشـاط يؤدي اىل خسـائر مالية كبرية، كوهنا متس مصـال  

 .(47)ردع املخالفني ومحاية احملمية هامة للمخالف كحقه يف العمل وذلك بال شك من شأنه
وأنواع اجلزاءات اإلدارية غري املالية اليت نص عليها املشـــــــــرع حلماية احملميات الطبيعية، هي اإلنذار، وإيقاف  

 العمل او غلق املنشأة، واإلزالة اإلدارية، ولإلحاطة  ذه اجلزاءات سنبني كل منها وفق التفصيل اآليت:
 العمل  املؤقت أو إيقاف أو الغلقالفرع األول: اإلنذار 

 أواًل: االنذار
ــة اىل من صــــــــــــدر عنه الفعل املخل ابحملمية تنبهه فيه اىل  صــــــــــ يعرف اإلنذار دنه اخطار توجهه اإلدارة املخت
االمتنــاع عن القيــام مبثــل هــذه األفعــال حىت ال توقع اجلزاء االداري املقرر هلــا، وإذا مل ميتثــل هلــذا االنــذار كــان 

 .(48)لإلدارة توقيع اجلزاء املقرر هلا
ـصــــــت   املادة  أما ابلنســـــــبة للقانون محاية وحتســـــــني البيئة النافذ فقد أشـــــــتمل على اإلنذار كجزاء أداري، إذ ن

ــدر ملوث 33) صــــــــــ ــأة أو معمل أو أي جهة أو م /أوال ( منه على ما أييت: )للوزير أو من خيوله إنذار أية منشــــــــــ
 ( عشرة أايم من اتريخ التبليغ ابإلنذار...(.10خالل )للبيئة إلزالة العامل املؤثر 

ــبط اإلداري دســـــــــــلوب اجلزاءات اإلدارية الرادعة، وعليه فأن  وإذا مل ميتثل لذلك أمكن تدخل هيئات الضـــــــــ
ـصـــــة من توقيع هذا اجلزاء من شــــــأنه دعم دور الضــــــبط اإلداري يف جمال   متكني ســــــلطات الضــــــبط اإلداري املخت

 السرعة يف ردع املخالف.محاية احملمية بضمان 
وميكن القول ان اإلنذار ابســط واخف اجلزاءات الواردة يف نطاق محاية احملميات الطبيعية كونه يقتصــر على 
بيان اخلطورة اليت تنطوي عليها املخالفة ومدى جســــــامة اجلزاء املرتتب عليها ســــــواء كانت هذه اجلزاءات إدارية 

 .(49)ا توقع دون إنذارأم مدنية، اما اجلزاءات اجلنائية فأهن
 العمل: املؤقت أو إيقاف الغلق اثنياً:

صــــــــــــدر من اإلدارة وينطوي على غلق املنشــــــــــــأة نتيجة خمالفتها للقانون  ، ويعد من  (50)الغلق اإلداري جزاء ي
سا  اقسـى اجلزاءات اإلدارية كونه يعطي لإلدارة احلق يف منع املنشـأة املخالفة من مزاولة نشـاطها طيلة مدة الغلق 

 .(51)جيعلها تعاين من خسائر مالية كبرية

 
 .169السابق، ص صدر د. انصر حسني العجمي، امل -47
حوشني رضوان، الوسائل القانونية حلماية البيئة ودور القاضي يف تطبيقها، مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء، اجلمهورية   -48

 .47، ص2006اجلزائرية، 
 . 539- 538ص ،مصدر سابقد. عيد حممد مناحي العازمي،  -49
عالء سامح لطفي، سلطة االدارة يف محاية البيئة من التلوث يف القانون العراقي، رسالة ماجستري، كلية القانون، جامعة بغداد،    -50
 .172، ص2014
لتوزيع، للقانون اللييب(، الطبعة االوىل، الدار اجلماهريية للنشر وا  عبد السالم ارحومه اجليالين، محاية البيئة يف القانون )دراسة مقارنة  -51
 .314، ص2000ليبيا،  
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ـصــــــــد به إيقاف اإلدارة العمل ابملنشـــــــــأة املخالفة بســـــــــبب خمالفتها للقانون أو   اما ابلنســـــــــبة لوقف العمل يق
النظام، ويشــــــــــمل هذا اجلزاء النشــــــــــاط املخالف دون املنشــــــــــأة ألهنا تبقى مفتوحة وهو بذلك خيتلف عن الغلق 

ـصــــــدره اإلدارة اســـــــتنادا  لنص القانون  ، اال ان كل من(52)االداري الغلق اإلداري ووقف العمل يتم بقرار إداري ت
 .(53)دون حاجة حلكم قضائي

املادة  الغلق املؤقت أو إيقاف العمل كجزاء أداري، إذ نصــت   النافذ إىل  هاواشــارة قانون محاية البيئة وحتســين
االمتثـال فللوزير إيقـاف العمـل أو الغلق املؤقـت مـدة ال تزـيد /أوال ( منـه على مـا أييت: )... ويف حـاـلة عـدم  33)

 .( ثالثني يوما قابلة للتمديد حىت إزالة املخالفة(30على )
ــرورات محاية التنوع االحيائي يف احملمية الطبيعية الذي يزداد تلواث  كل يوم  إال إننا نرى يف هذا املقام ان ضــــــــــ
متلي على املشــــــرع ضــــــرورة إعطاء جمالس محاية البيئة يف احملافظات احلق يف اســــــتخدام جزائي اإليقاف أو الغلق 

 ية الالزمة من خالل فرس اجلزاء املناسب.، لبعض حاالت التلوث لضمان سرعة توفري احلما(54)اإلداري
 اإلدارية الفرع الثاين: اإلزالة

تعرف اإلزالة دهنا جزاء يصــدر بقرار إداري من جهة اإلدارة الغرس منه إزالة اإلعمال الضــارة ابحملمية إذا مل 
ــرار او اإلخالل ابحملميـ  ، مـثال ذـلك  (55)ةيقم مرتكـب املخـالفـة إبزالتهـا خالل املـدة احملـددة ذـلك لتجـنب اإلضــــــــــــ

 إلزام من يلقي القمامة او خملفات صلبة يف أماكن غري خمصصة هلا إبزالتها على نفقته.
وتبعـا  ـلذـلك نلمس ملـا جلزاء اإلزاـلة من فـاعلـية تتمـثل مبـا تقوم ـبه اإلدارة من إزاـلة لإلعمـال املخـالفـة للقوانني 

رى على عكس جزائي الوقف والغلق حيــث واالنظمــة دون ان يكون للمخــالف مزاولــة هــذه اإلعمــال مرة أخ 
 .(56)ميكن العودة ملمارسة النشاط بعد انتهاء فرتة اجلزاء

ـصـــــت  /أوال ( منه على ما أييت:  33املادة )اشــــــارة قانون محاية وحتســــــني البيئة النافذ إىل االزالة االدارية، إذ ن
ــرة أايم... ويف حـاـلة عـدم االمتـثال فللوزير (  10)للوزير أو من خيوـله إـنذار... إلزاـلة الـعاـمل املؤثر خالل ) عشــــــــــــ

، ومن هذا النص يتضـــــح لنا ان االجراء يبدأ إبنذار اجلهة إيقاف العمل أو الغلق املؤقت... حىت إزالة املخالفة(
( أايم من اتريخ اإلنذار ويف حالة عدم قيامه ابإلزالة للوزير إيقاع جزاء 10املخالفة بضرورة إزالة املخالفة خالل)

 ( يوما قابلة للتمديد حىت إزالة املخالفة.30قاف العمل او الغلق املؤقت مدة ال تزيد على)إي
ـصــة   ويتبني لنا ان الذي يقوم ابإلزالة هو املخالف نفســـه دون ان ينص املشـــرع على ان للجهة االدارية املخت

روس حىت إزالـة املخـالفـة من قبـل  إزالـة املخـالفـة ابلطريق االداري وعلى نفقـة املخـالف واكتفى بتكرار اجلزاء املف
ــببة هلا ــة حماية احملمية الطبيعية  (57)اجلهة املســـ ـصــ ــرع ان خيول اجلهة املخت ــن ابملشـــ ــتحســـ ، ونرى انه كان من املســـ

 
 .141سابق، صمصدر د. حممد سعد فودة،  -52
 . 171سابق، صمصدر د. انصر حسني العجمي،  -53
امللغى   1997( لسنة  3( من قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ) 10( من البند )اوال ( من املادة )4واجلدير ابلذكر ان الفقرة )  -54

( ستة أشهر للجهات  6لبيئة يف احملافظات سلطة اختاذ القرارات إبيقاف العمل أو الغلق املؤقت ملدة ال تزيد عن )منح جمالس محاية وحتسني ا
تتطلب امللوِّث للبيئة أو خمالف لشروط ومستلزمات الصحة والسالمة املهنية وتقدمي التوصيات اىل جملس محاية وحتسني البيئة يف احلاالت اليت  

 الغلق الدائم. 
 .605سابق، صمصدر يد حممد مناحي العازمي، د. ع -55
 . 193سابق، صمصدر د. انصر حسني العجمي،  -56
 املعدل. 1999( لسنة 24( من قانون يف شأن محاية البيئة وتنميتها االمارايت رقم )71ينظر املادة ) -57
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ــدر التلوث ومنع تفـاقم أاثره لتحقيق   صــــــــــــ إبزاـلة املخـالفـة وعلى نفقـة املخـالف عـند عـدم قـيامـه إبزالتهـا إليقـاف م
 طلبها اجلزاء االداري لردع املخالف.السرعة والفاعلية اليت يت

 اإلدارية غير الثالث: الجزاءات المبحث

صــــــــــــال اجلديرة   ان الطبيعة اخلاصــــــــــــة حلماية احملمية تتطلب إخضــــــــــــاعها لنظام جزائي غري إداري يتالءم وامل
وتعد اجلزاءات ابحلماية نظرا  لتنوع صـــور املســـاس ابحملمية، لذا أصـــبح من الضـــروري تنوع اجلزاءات املرتتبة عليها 

اجلنائية واملدنية من أهم اجلزاءات يف نطاق محاية احملميات الطبيعية، ويف ضــوء ذلك ســنقســم هذا املبحث على 
 مطلبني، وكما أييت:

 المطلب األول: العقوبات الجزائية

ارتكابه يقـصد ابلعقوبة اجلزائية ذلك اجلزاء الذي ينص عليه القانون وتوقعه احملكمة على كل شـخص يثبت 
إال انه تضـمن بعض العقوابت اجلزائية   هافعلى الرغم من الطابع االداري لقانون محاية البيئة وحتسـين  ،(58)للجرمية

اليت تطبق على جرائم احملميات الطبيعية، ومن دون هذه اجلزاءات لن يتحقق إلحكام القوانني اخلاصـــــــــــة حماية  
 .(59)كل االعتداءات عليهااحملميات الطبيعية الفعالية الكافية ملواجهة  

ـصــــــر دراســـــــتنا على العقوابت الواردة يف نظام احملميات الطبيعية رقم ) ، وقانون  2014( لســـــــنة  2لذا ســـــــتقت
، هي أما عقوابت ســالبة للحرية واليت تتمثل ابلســجن او احلبس، 2009( لســنة  27محاية وحتســني البيئة رقم )

أسـاس ذلك سـنعمل على تقسـيم هذا املطلب اىل الفروع التالية    او عقوابت مالية وهي الغرامة واملـصادرة، وعلى
 وابلشكل اآليت:

 للحرية السالبة الفرع األول: العقوابت
ــية ـصـــ ــالبة للحرية تلك العقوابت اليت يفقد فيها احملكوم عليه حريته الشــــــخ ـصـــــد ابلعقوابت الســــ ، من  (60)يق

ــع  ــات العقابية املعدة لذلك وخيضـ ــسـ ذ إ .(61)فيها لربانمج إلزامي من أجل اصـــالحهخالل إيداعه يف احد املؤسـ
 منها:تقسم العقوابت السالبة للحرية اىل عدة اقسام 

 أواًل: عقوبة السجن
ـصــــت املادة )أفقد  ( من قانون  35شـــــار املشـــــرع اىل عقوبة الســـــجن ابلنســـــبة جلرائم احملميات الطبيعية، إذ ن

محاية وحتسـني البيئة على ما أييت: )يعاقب املخالف إلحكام... ابلسجن ويلزم إبعادة املواد او النفاايت اخلطرة  
 التعويض(.او اإلشعاعية اىل منشئها او التخلص منها بطريقة أمنة مع 

 
،  365، ص2010د. فخري عبد الرزاق صليب احلديثي، شرح قانون العقوابت القسم العام، الطبعة الثانية، املكتبة القانونية، بغداد،    -58

ود. عادل عبد العال خراشي، جرمية التلوث الضوضائي وموقف الفقه اإلسالمي منها، الطبعة االوىل، املركز القومي لإلصدارات القانونية، 
 .7، ص2008-7200عابدين، 
 .504، ص2008د. حممد عبد الرحيم الغامني، احلماية اجلنائية يف جماالت الطاقة النووية السلمية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -59
 .675، ص2007د. امحد شوقي أبو خطوة، شرح اإلحكام العامة لقانون العقوابت، دار النهضة العربية، القاهرة،  -60
، دراسة مقارنة للتشريعات العربية اجلزائية يف مكافحة جرائم التلوث، جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، علي عدانن الفيل  -61

 .113، ص2009اجمللد التاسع، العدد الثاين، 
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ـصــــــــــفة مطلقة ، كجزاء جلرائم تلوث (62)ويالحا من خالل هذا النص أن املشـــــــــــرع اخذ بعقوبة الســـــــــــجن ب

احملميات الطبيعية ابملواد والنفاايت اخلطرة يف مادة واحدة دون غريها من اجلرائم، اتركا  للقاضــــــــي ســــــــلطة تقدير 
لعود اىل ارتكاب الفعل ذاته امللوث مدة العقوبة، وكان من األفضل تشديدها عند اقرتاهنا بظرف مشدد كحالة ا

للمحميـة، وعليـه نـدعو املشــــــــــــــرع العراقي اىل تعـديـل هـذا النص نظرا  ملـا هلـذه العقوبـة من دور يف محـايـة احملميـة 
 الطبيعية.

 اثنياً: عقوبة احلبس
ــالبة للحرية مقررة كجزاء جلرائم احملميات الطبي عية،  فضـــال  عن عقوبة الســـجن توجد عقوبة احلبس كعقوبة سـ

 .(63)وتتمثل هذه العقوبة بسلب حرية احملكوم عليه
( منه على ما أييت: )أوال : مع عدم اإلخالل دية  34املادة )وقد نص قانون محاية وحتســـــــني البيئة النافذ يف 

ـصـــادرة   عقوبة اشــــد ينص عليها القانون يعاقب املخالف ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات والبياانت ال
( ثالثة أشـــــــــهر...، اثنيا : تضـــــــــاعف العقوبة يف كل مرة يتكرر فيها ارتكاب 3ه ابحلبس ملدة ال تقل عن )مبوجب

 .(64)املخالفة(
ومن خالل النص آنف اـلذكر يتبني لـنا ان املشــــــــــــــرع جعـل من عقوـبة احلبس لكـل جرائم احملمـيات الطبيعـية  

ــادرة مبوجبــهواألنظمــة والتعليمــات ا  النــاجتــة عن خمــالفــة احكــام هــذا القــانون  صـــــــــــــ دون ان أيخــذ بنظر االعتبــار   ل
جسـامة اجلرمية واإلضـرار الناجتة عنها، وكان من األفضـل النص على املواد اليت تعد خمالفة إحكامها جرمية تطبق  
ـصــوص تتب  التنوع يف العقوابت الســـالبة   عليها هذه العقوبة، ونرى ضـــرورة تضـــمني قانون محاية وحتســـني البيئة ن

 ناسب مع أمهية املصلحة اليت تشكل هذه اجلرائم اعتداء عليها.للحرية مبا يت
ـصــــت املادة )كما   ــنة  17( من قانون محاية احليواانت الربية رقم )10ن على "مينح القائم مقام   2010( لســـ

ـصــــــــوص عليها يف هذا القانون"، ومن هذه العقوابت  ومدير الناحية ســـــــــلطة قاضـــــــــي جنح لفرس العقوابت املن
ــنوات وبغراـمة ال تزـيد على ثالث ماليني او إبحـدى هـاتني العقوبتني، وهـذ احلبس مـلدة ال ت زـيد على ثالث ســــــــــــ

ــالحية فرس  ــي بعدم جوار منح صــــ ــلطات، ولقرار احملكمة االحتادية العليا القاضــــ ــل بني الســــ ـصـــ خمالف ملبدأ الف
ـصـــــــاص الســــــــلطة الق ضــــــــائية االحتادية العقوابت اجلزائية إىل منتســــــــيب الســــــــلطة التنفيذية، مبينة أن ذلك من اخت

 .(65)حصرا  

 
املادة )  -62 العقوابت رقم ) 87نصت  ايداع احملكوم عليه يف احدى   1969( لسنة  111( من قانون  على ما أييت: "السجن هو 

 املنشآت العقابية املخصصة قانوان ...وإذا أطلق القانون لفا السجن عّد ذلك سجنا  مؤقتا ...(. 
ا يف التشريع العراقي، جملة آداب ذي قار، اجمللد الثاين، العدد األول، د. انصر كرميش اجلوراين، اجلرمية البيئية واجلزاءات املقررة هل  -63
 .19، ص2010
/ أوال ( من قانون محاية احليواانت الربية على ما أييت: )يعاقب املخالف ألحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة 9نصت املادة )  -64

 ( ثالث سنوات...(. 3مبوجبه ابحلبس مدة ال تزيد على )
املرقمة )  -65 "اإلنرتنيت12/2016الدعوى  للمعلومات  العاملية  ، //https://www.iraqfsc.iq/news.4066"  ( منشور يف شبكة 

 .08:4، الوقت 27/4/2018اتريخ الزايرة 
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 املالية الفرع الثاين: العقوابت
ـصــــــــــد ابلعقوابت املالية تلك اليت متس احملكوم عليه يف ذمته املالية فتؤدي اىل إنقاصـــــــــــها ، والعقوابت (66)يق

 املالية املعمول  ا ملواجهة جرائم احملميات الطبيعية هي الغرامة واملصادرة:
 أواًل: الغرامة
قانون العقوابت العراقي الغرامة دهنا )...إلزام احملكوم عليه دن يدفع اىل اخلزينة العامة املبلغ املعني يف عرف 
، فالغرامة كجزاء مايل هي إلزام احملكوم عليه دن يدفع مبلغ معني من املال مبوجب حكم قضائي  (67)احلكم...(

 .(68)اىل خزينة الدولة
ن األســلوب الذي اتبعه يف تقدير قيمة الغرامة كعقوبة جزائية ملخالفة احكام اما ابلنســبة ملوقف املشــرع بشــا

نظـام احملمـيات الطبيعـية الـناـفذ، فـقد عمـد اىل النص على احلـد األد  واألعلى اتركـا  للـقاضــــــــــــــي تـقديرهـا بني كال 
وحتسـني البيئة    قانون محاية( من 34املادة )احلدين حيث أورد هذه العقوبة اىل جانب عقوبة احلبس، إذ نـصت 

صــــــــــــــادرة  على مـا أييت:    الـناـفذ )اوال :...يعـاـقب املخـالف إلحكـام هـذا القـانون واألنظمـة والتعليمـات والبـياانت ال
ــرين  20000000( مليون دينـار وال تزيـد عن )1000000مبوجبـه ابحلبس...او بغرامـة ال تقـل عن ) ( عشــــــــــــ

 .(69)مليون دينار او بكلتا العقوبتني...(
ــوء   ــاعفة كل من عقوبيت احلبس والغرامة عند كل  ويف ضـ ــرع حرص على مضـ هذه املادة ميكننا القول ان املشـ

صــــــــــــــادرة مبوجـبه،  مرة يتكرر فيهـا خمـالفـة احكـام ـقانون محـاـية وحتســــــــــــــني البيـئة واألنظمـة والتعليمـات والبـياانت ال
 وحسنا  فعل يف هذا الشأن ملا يف ذلك من دور يف محاية احملمية الطبيعية.

ان املشـــــرع مل يكن موفقا  عندما نص على احلد األد  واألعلى للغرامة، وكان يتعني عليه األخذ ابلغرامة   الا
ــعب حتديده، لذا فأن من   ـصـــ ــرار النامجة عن جرائم احملميات الطبيعية أمر ي ــبية على اعتبار ان حتديد اإلضــــ النســــ

ــبية اليت تقدر يف ضــــوء اإلضــــرار اليت حلقت ابحملمية والفائدة املرتتبة   املناســــب هنا النص على عقوبة الغرامة النســ
 عليها.

عليه ندعو املشــــرع العراقي اىل األخذ  ذا األســــلوب يف حتديد مقدار الغرامة ألنه األســــلوب األمثل ملعاجلة  
 اإلضرار ابحملمية الطبيعية.

 اثنياً: املصادرة 
ـصــــــــلة ابجلرمية اىل خزينة  ـصــــــــد  ا نقل ملكية األموال ذات ال الدولة جربا  عن صـــــــــاحبها ودون مقابل مع يق

ـصـــــــــادرة بوصــــــــــفها جزاء مايل عيين أمهية كبرية يف مكافحة جرائم (70)مراعاة حقوق الغري حســــــــــن النية ، وان للم

 
للبيئة  -66 اجلنائية  احلماية  األلفي،  عادل  ماهر  األلفي،  عادل  احلقوقماهر  اطروحة دكتوراه، كلية  للبيئة،  اجلنائية  احلماية  جامعة   -، 

 .376، ص2008املنصورة، 
 املعدل.  1969( لسنة 111( من قانون العقوابت العراقي رقم )91املادة ) -67
النشر والتوزيع، بريوت،  د. علي حممد جعفر، العقوابت والتدابري وأساليب تنفيذها، الطبعة االوىل، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات و   -68
 .49، ص1988
 .2009( لسنة 27( من قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ) 34البند )أوال ( من املادة ) -69
(  101، وكذلك املادة )134، ص2007د. حممود امحد طه، احلماية اجلنائية للبيئة من التلوث، منشاة املعارف، اإلسكندرية،    -70

 املعدل.  1969( لسنة 111لعراقي رقم )من قانون العقوابت ا
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 28:  العدد

 
ــياء اخلطرة اليت تعد حيازهتا وتداوهلا جرمية نظرا   ــبة لألشــــــ احملميات، وقد ينص عليها كتدبري وقائي وجويب ابلنســــــ

 .(71)ة الطبيعيةخلطورهتا على احملمي
ـصـــــوص قانون محاية وحتســــــني البيئة النافذ اخلاصــــــة ابإلحكام العقابية جند أهنا قد خلت من   وابلرجوع اىل ن
ـصــــــادرة كجزاء اىل جانب العقوابت األخرى، واكتفى ابلنص على إعادة املواد او النفاايت   النص على عقوبة امل

، وكان يتعني على املشــرع العراقي النص على (72)طريقة أمنةب منهااخلطرة او اإلشــعاعية اىل منشــئها او التخلص  
ـصـــادرة كجزاء مقرر جلرائم احملميات الطبيعية لزايدة فعالية احلماية اجلنائية للمحمية الســــيما فيما يتعلق   عقوبة امل

 ابملواد امللوثة واملشعة واخلطرة سا يساعد على استئصال جرائم احملميات الطبيعية.
صــــــــــــــت على ما أييت:    2010( لســــــــــــــنة  17/ أوال ( من قانون محاية احليواانت الربية رقم )9)اال ان املادة   ن

ــائط   ـصــيد وعدته وأدواته ووسـ ـصــادرة ال ـصــادرة مبوجبه... م )يعاقب املخالف ألحكام هذا القانون والتعليمات ال
 النقل املستخدمة(، نرى ان املشرع كان موفقا  يف صياغة هذا النص.

 المدنية زاءاتالمطلب الثاني: الج

فضـــــــال  عن العقوابت اجلزائية الســـــــابق احلديث عنها توجد اجلزاءات املدنية كجزاءات غري إدارية هتدف اىل 
محاية احملميات الطبيعية، واليت تتمثل بذلك األثر الذي يرتتب على املســــــؤول عن الضــــــرر نتيجة خمالفته لقاعدة  

ــد هذه  ــلحة، تتجســ ـصـ ــائي،  قانونية حتمي م ــرر مبقتضــــى حكم قضــ ــرر عما حلقه من ضــ اجلزاءات بتعويض املتضــ
الذي يتفاوت بني التعويض العيين والتعويض النقدي ولتوضـــــــيح ذلك ســـــــنقســـــــم هذا املطلب على فرعني وكما 

 أييت:
 العيين الفرع األول: التعويض

حكم قضــائي إبزالة إضــرار يقصــد به كجزاء مدين جلرائم احملميات الطبيعية إلزام املســؤول عن اخلطأ مبوجب 
اليت أصــــــــابت احملمية ان كان سكنا  وابلتايل أعادة احلال اىل الوضــــــــع الســــــــابق قبل ارتكاب الفعل اخلاطت الذي 

، وهذا النوع من التعويض هو األفضــل يف جمال األضــرار ابحملميات الطبيعية، ألنه يلزم (73)أدى اىل وقوع الضــرر
ــرار وحمو  ـــبب إبزاـلة هـذه األضــــــــــــ ، ـبدال  من إعطـاء  (74)هـا متـاـما  ان كـان سكـنا  على نفقـته خالل ـمدة معيـنةاملتســــــــــــ

، فمن يلقي القمامة او الفضــالت (75)املتضــرر مبلغ من املال وإبقاء الوضــع على حاله كما يف التعويض النقدي
ىل ما كان يف إحدى احملميات يلتزم إبزالتها من خالل إصـــــــــالح ما فســـــــــد من الرتبة والنبات أي إبعادة احلال ا

 .(76)عليه

 
 .389ماهر عادل األلفي، مصدر سابق، ص -71
 .2009( لسنة 27( من قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ) 35املادة ) -72
 .215ص ،مصدر سابقد.  ري حامد اجلمال،  -73
 .89سابق، صمصدر حوشني رضوان،  -74
، http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713حث منشور على الشبكة العاملية للمعلومات "االنرتنيت"    -75

 .10:35، الوقت21/3/2018اتريخ الزايرة 
جامعة   -ن الضرر املعنوي يف القانون العراقي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون  إ اعيل صعصاع غيدان البديري، مسؤولية اإلدارة ع  -76
 .184، ص2003بغداد، 
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وقد نص قانون محاية وحتســــني البيئة النافذ على مســــؤولية مســــبب الضــــرر وذلك إبزالة هذا الضــــرر وإعادة  
احلال اىل ما كان عليه بنصه على ان )يعد مسؤوال  كل من سبب بفعله الشخصي او إمهاله او تقصريه او بفعل 

ص او اإلتباع او خمالفته القوانني واألنظمة والتعليمات من هم حتت رعايته او رقابته او ســــــــــــيطرته من األشــــــــــــخا
ــبة وإعادة احلال اىل ما كانت عليه قبل حدوث  ــرر خالل مدة مناســـــــ ــررا ابلبيئة ويلزم ابلتعويض وإزالة الضـــــــ ضـــــــ
الضـــرر وذلك بوســـائله اخلاصـــة وضـــمن املدة احملددة من الوزارة وابلشـــروط املوضـــوعة منها. اثنيا: يف حالة إمهاله  

ـصـــوص عليه يف البند )أوال ( من هذه املادة فللوزارة بعد إخطاره اختاذ او تق ـصـــريه او امتناعه عن القيام مبا هو من
 التدابري واإلجراءات الكفيلة إبزالة الضرر والعودة على املسبب جبميع ما تكبدته هلذا الغرس...(.

ة للمســــؤولية املدنية عن اإلضــــرار اليت يبدو من هذا النص ان املشــــرع العراقي قد طبق القواعد العامة ابلنســــب
ـصـــيب احملمية، وكان األجدى به األخذ بنظام خاص ابملســــؤولية املدنية عن تلوث احملمية الن هذه القواعد قد  ت
ـصـــول على التعويض املناســــب يف هذا الشــــأن، ونرى يف  تكون غري مالئمة لطبيعة الضــــرر البيئي وال تضــــمن احل

قي ان ســلك مســلكا  يضــمنه توســيع لنطاق املســؤولية املدنية عن جرائم احملميات هذا الســياق على املشــرع العرا
 إبدخاله كافة االتفاقيات الدولية اليت يكون العراق طرف فيها.

وسا يالحا أيضـــــا  ان املشـــــرع قد برز دور الضـــــبط اإلداري املتمثل ابلوزارة من خالل ختويلها ســـــلطة حتديد 
ادة احلـال اىل مـا كـان عليـه كوهنـا أكثر درايـة ابملـدة الالزمـة لـذلـك واليت تكفـل املـدة الكـافيـة إلزالـة الضــــــــــــــرر وإعـ 
 احلماية الفعالة لعناصر احملمية.

 النقدي الفرع الثاين: التعويض
يســـــــــتحيل يف اغلب األحيان األخذ جبزاء التعويض العيين وإعادة احلال اىل ما كان عليه قبل وقوع الضـــــــــرر 

مىت كان التعويض    ااحتياطي ا  يكون للقاضـــــــي ان يلجأ للتعويض النقدي الذي يعد تعويضـــــــ ، عندئذ (77)ابحملمية
، كمن يلقي ابملبيدات الســـــــــــامة يف جدول املاء ويؤدي (78)العيين غري سكن لوجود عقبات حتول دون األخذ به

يف هذه احلالة إعادة  تلوثها اىل وفاة املاشـية اليت تشـرب منها عندئذ يلتزم حمدث الضـرر ابلتعويض، ألنه يـصعب 
 .(79)الكائنات احلية اليت هلكت من جراء الفعل املخالف

ـصــيب احملمية مقتضـــاه إلزام املســـؤول عن الضـــرر الذي اصـــاب احملمية   والتعويض النقدي عن اإلضـــرار اليت ت
 .(80)مبوجب حكم قضائي بدفع مبلغ مناسب من النقود إلدارة احملمية

قانون محاية وحتســـــــني البيئة النافذ، إذ نص على انه )يعد مســـــــؤوال كل من   وابلنســـــــبة لتطبيق هذا اجلزاء يف
ســبب بفعله الشــخصــي... ضــررا ابلبيئة ويلزم ابلتعويض...(، يف ضــوء هذا النص ميكننا القول ان الضــرر الذي 

ــألة التعويض عنه بعض العناية ــة لذا كان ينبغي على املشـــرع ان يويل مسـ من   حلق ابحملمية ضـــرر ذو طبيعة خاصـ

 
 .321سابق، صمصدر د.  ري حامد اجلمال،  -77
 :http "االنرتنيت" الشبكة املعلومات العاملية د. عدانن إبراهيم السرحان، املسؤولية املدنية عن اإلضرار البيئية، حث منشور على -78

//www.arab law info.com 10:35، الوقت21/3/2018، اتريخ الزايرة. 
، 2003جامعة بغداد،  -اجلنائية الناشئة عن تلويث املياه يف العراق، رسالة ماجستري، كلية القانون  أمرية موسى حليم، املسؤولية  -79

 .146ص
 .354سابق، صمصدر ماهر عادل األلفي،  -80
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 28:  العدد

 
ــالف الذكر ليؤدي التعويض اهلدف  ــع نطاقا  وأكثر مشولية من النص ســــ ــة أوســــ ــاعها لقواعد خاصــــ خالل إخضــــ

 املنشود منه يف ميدان جرب اإلضرار ابحملمية الطبيعية النامجة عن خمالفة القواعد اخلاصة حمايتها.
ه ال يوجـد جمـال للخلط بينهـا وبني  ويف هنـايـة بيـان اجلزاءات غري اإلداريـة "جنـائيـة ومـدنيـة" ميكننـا القول دنـ 

ــريعـات احملمـيات الطبيعـية نظرا  الختالف أنواعهـا واختالف اجلهـة  صــــــــــــــوص تشــــــــــــ اجلزاءات اإلدارـية املطبقـة يف ن
ــفها  ــبط االداري بوصــ ــائي، يف حني ان اجلزاءات اإلدارية يطبقها الضــ املطبقة هلا إذ أهنا تطبق مبوجب حكم قضــ

 حلماية احملمية الطبيعية.احد األساليب الرادعة واهلادفة 
 الخاتمة

بعد أن إنتهينا من إعداد هذه الدراســـــــة اليت تناولنا فيها الوســـــــائل العالجية حلماية احملميات الطبيعية، البد 
ـــنا من خالل البحـث إىل الـعدـيد من النـتائج  صــــــــــــــت إليهـا، وـقد توصــــــــــــ من إبراز أهم النـتائج واملقرتـحات اليت خل

 ها على النحو االيت:واملقرتحات اليت ميكن إجياز 
 : النتائج : أوالً 

متلك هيئات الضــــــــــــبط اإلداري أســــــــــــاليب متعددة ومتنوعة تســــــــــــتعني  ا حلماية احملميات الطبيعية، وهذه  .1
األســــــــاليب ميكن ردها إىل أســــــــلوبني متميزين، أما أن تكون جزاءات ادارية اليت يتمثل فيها دور الضــــــــبط  

ــكـــل جزاءات توقعهـــا احملـــاكم اإلداري بوقـــايـــة احملميـــات من   املخـــالفـــات، أو جزاءات جنـــائيـــة تكون بشــــــــــــ
ـصــــــة ملواجهة حاالت املســـــــاس ابحملميات اليت وقعت ابلفعل للحد من هذه احلاالت والتقليل من   ـصــــــ املتخ

 أاثرها الضارة.
يف احلقيقة ال على الرغم من تنوع العقوابت القانونية اليت تناوهلا قانون محاية وحتســـــــــني البيئة النافذ إال أهنا   .2

 تتناسب مع نوعية جرائم احملميات الطبيعية املقررة هلا، ومع حجم األضرار النامجة عنها.
صــــــــــــادرة االدارية وإلغاء او ســــــــــــحب  .3 قد خال قانون محاية وحتســــــــــــني البيئة العراقي من النص على جزاء امل

 غم من إنذارها.الرتخيص ابلنسبة للمشاريع اليت تستمر بنشاطاهتا امللوثة للمحمية على الر 
 : المقترحات : ثانياً 

وأن تكون  2009( لســـنة 27محاية وحتســـني البيئة العراقي رقم )  ( من قانون 33نقرتح تعديل نص املادة ) .1
ـصــدر ملوث للبيئة إلزالة كما أييت:  "أوال : للوزير أو من خيوله إنذار أية منشـــأة أو معمل أو أي جهة أو م

ــرة أاي10الـعاـمل املؤثر خالل ) م من اتريخ التبليغ ابإلـنذار ويف حـاـلة ـعدم االمتـثال، فللوزير إيـقاف  ( عشــــــــــــ
( ثالثني يومـا قـابـلة للتمـدـيد حىت إزاـلة املخـالفـة وذـلك دون 30العمـل أو الغلق املؤقـت مـدة ال تزـيد على )

اختاذ إخالل حق الوزارة يف إلغاء او ســحب الرتاخيص، فإذا مل يقم بذلك يف املوعد احملدد له يكون للوزارة 
ـصــــــــدر  إجراءات اإلزالة على نفقة املخالف، وللوزير كذلك إيقاف اية منشـــــــــأة أو معمل أو أي جهة أو م

( ثالثني يوما قابلة للتمديد عند تشغيلها دون احلصول  30ملوث للبيئة أو غلقها مؤقتا  مدة ال تزيد على )
ـصــــــــادرة مجيع اآل الت واالدوات واملواد املســـــــــببة  على ترخيص او إي ســـــــــند قانوين، وللوزير أو من خيوله م

ـصـــــوص عليها يف البند )أوال( من هذه املادة للوزير أو من خيوله سن   للتلوث. اثنيا : مع مراعاة األحكام املن
ال تقل وظيفته عن مدير عام فرس غرامة تساوي ثالثة اضعاف التكاليف الالزمة حلماية البيئة او اإلضرار  
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الة املخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات اليت حلقتها تكرر شـــــهراي  حىت إز 
 والبياانت الصادرة مبوجبه".

وأن تكون  2009( لســـنة 27محاية وحتســـني البيئة العراقي رقم )  ( من قانون 34نقرتح تعديل نص املادة ) .2
ظمـــة والتعليمـــات ( من هـــذا القـــانون واألن15و  14"... يعـــاقـــب املخـــالف إلحكـــام املواد)  كمـــا أييت:

ــادرة مبوجبه ابحلبس ملدة ال تقل عن ) ـصـــــ ــاوي ثالث3والبياانت ال ــهر او بغرامة تســــــ ــعاف   ة( ثالثة اشــــــ اضــــــ
 التكاليف الالزمة حلماية البيئة او اإلضرار اليت حلقتها او بكلتا العقوبتني...".

 المصادر
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