كلية القانون  /جامعة البصرة

جرائـــــــــــــــــم
المحمـــــــــــــــــيات الطبيعــــــــــــــــية
(دراسة مقارنة)

عباس بريسم حبيب

استاذ القانون الجنائي المساعد
الدكتور
محمد علي عبد الرضا عفلوك

-1-

ملخص البحث
تضمنت هذه الدراسة وصف وتحليل ألهم الجرائم التي تمس المحميات الطبيعيةوالتي تتمثل بجرائم االعتداء
على التنوع البيولوجي للمحميات الطبيعيةوجرائم تلويث المحميات الطبيعية وجرائم انعدام الترخيص في
 وتوصلنا الى عناصر التجريم والعقاب االكثر مالئمة للحماية الجنائية للمحميات. المحميات الطبيعية
. الطبيعية

Summery

Crimes of natural reservations ( a combrative study )
This study contained the most important crimes that touch natural reservations , which
represented by crimes against biological variation of natural reservations , and crimes that
pollution of natural reservations , and crimes of lack of license of natural reservayions . at
last ended this study by criminal and punishment elements which is more approperiat to
criminal protection to natural reservations .
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المقدمة
أدركت معظم الدول أهمية العمل على وضع قواعدد وططدو وراداا اك ل حدل ةممادة مدمل اى مدع ال دو ال يولدوا
على سطح المعمورة,فاد انصب اه ممم الجهمك المخ صة ف ال دااة على ةمماة كل نو مع األنوا المهددة بمالناااض
طمرج موط هم األصل  ,بيد أن هذا ال واه ساعمن مملغياف الس واك األطياة بملجمه ال اكيزعلى ةحد ال من دمك الةيدة
ف موط هم الط يع .
ومع ه م بازك أهمية المةميمك الط يعية,بوصحهممالذا أطيداا لد ع األندوا ال مليدة والةيوانيدة ال اادة والممنيدة
ال قد الا ار واودهم ماة أطاى,ممم دفع دول عدة رلى لط يق هدذا األسدلوب الدذ بددأ ات دت نجمةده طدالل السد واك
التالثيع الممضية,األما الذ أسهم ف زامدة مسمةة الم مطق المةمية بصورة واضةة.
وف العااق لم لة َ المةميمك الط يعية بماله ممم ال مف ,رال بعد عمم, 3002ف م رعالن ال تيا مع الم مطق مةميمك
ط يعية ف ا وب العااق وشمملهخمصة,رذ لم رعالن أغلب مسمةمك األراض الاط ة مةميمك ط يعية.
ولاد ةاات لجابة امهوراة العااق بدااة نماةة على صعيد ال شااعمك الخمصة بملمةميمك الط يعيدة ,ورن ادم ك
م أطاة ,وكمن مع أبازهم رصددار نظدمم المةميدمك الط يعيدةقرقم3لسد ة, )3002وسد اه رصددار نظدمم رنشدم المةميدمك
الط يعيددة ف د رقلدديم كادس د منقرقم9لس د ة ,)3000وقددد ش د لت هددذه ال شددااعمك ناطددة ال دااددة ةضددحم الةمماددة الج منيددة
للمةميمك الط يعية.
رن ةمماة المةميمك الط يعية بواه طمص,لهدف الى لالف اةطدالل بدمل وازن ال ي د الهد فد العدادد مدع م دمطق
العملم ,وصون األندوا ال مليدة والةيوانيدة الحطاادة مدع االنادااض ,والةحدمظ علدى بي دة نظيحدة مدع ال لدو واالسد غالل
غياالاشدديد,كل ذلددم الام ددع أن ا ةا دق بمعددزل عددع واددود نصددوص قمنونيددة لسددهم ف د ل ظدديم للددم التدداواك الط يعيددة
واس غاللهمعلى أسس بي ية سليمة,ولوفا لهم المظلة الواقية ال لةميهم مع األططمرواألضااروالمعوقمك كمفة,ولضدمع
فد الوقددت ذالدده ل حيددذ أسد االيجيةالة وممك والهي ددمك والمسسسددمك وسيمسد هم وطططهددم فد المةمفظددة علددى المةميددمك
الط يعية على الواه المطلوب,وممم الشدم فيده أن هدذه ال صدوص الامنونيدة لصد ح أكتدا رم منيدة وفعمليدة رذا مملضدم ت
موادهم ازا اك ا منية رادعة لوقع على الجمن سدوا أكدمن شخصدم ط يعيدم أم مع وادم ,األمدا الدذ غحدل ع ده المشدا
العااق لس واك طوالة كمدك أن لاض على ممل اى مع ل و بيولوا الام ع لعواضه ماة أطاى ,ف ده بعدد طسدمرة
ق الع مادة واأله مدمم رال فد وقدت م دأطا ,رذ ةاصدت الجهدمك الة وميدة
العداد مع األنوا ال ملية والةيوانية ال لم للد َ
المخ صة على رصدار لشااعمك قد ل ون مل ية لمطمل هم ومع اة عع أهمي هم ,وةممية لع مصاهم.
ول ع على ناي هذه الةاياة فإن الةمماة الج منية لم للعب دورهم الةايا لةمماة المةميمك الط يعية فد بلددنم الدذ
كمن زاطاا بمل و ال يولوا واألنظمدة األا ولواية,ف عدد أن كمندت أنظم ده ال ي يدة م طلادم الن شدمر العدادد مدع األندوا
ال ملية والةيوانية رلى المج معمك الااا ة وال عيدة,أضةى اآلن مع أفاا الدول ف مجدمل المةميدمك الط يعيدة ومملشد مل
عليه مع موارد ط يعية .
أهمية البحث-:
لعد المةميمك الط يعية از ا الا جزأ مع ال ي ة بل أنهم لعد مع األممكع ال د لة دو علدى كمن دمك ةيدة وغيدا ةيةقأنظمدة
اا ولواية) ول و أةيمن قد ال ا ار ف م من آطا مع العملم رذرن اناااض نو معيع أو للد شد معديع قدد ال اعدوض
مداة أطدداى,ورن ةمماددة المةميددة الط يعيددة لهدددف رلددى صددون المدوارد الةيددة والمةمفظددة علددى صددةة ال ددو الددوراث فد
مجموعمك ال من مك الةية ال ل حمعل ف أطمر ال ظمم ال ي والمةمفظة على قدرلهم على أدا أدوارهدم وأاداا ال ةدو
والدراسمك العلمية,فضال عع السيمةة ومةمولة لةايق األربمح مع الزامراك ال ل م ل لم المةميمك .وقد لزاادك الةماة
رلى وضع لشااعمك وقوانيع طمصة لةمماة المةميمك الط يعيةبعد ال ادم الص مع وال ا ف اميع المجدمالك طمصدةلمم
لهذا ال طورمع آثمر امن يدة لصديب المةميدمك بملضدار,ومع هدذا الم طلدق فادد أصد ح الادمنون الج دمن فد ظدل السيمسدة
الج منية الةداتة اآلداك المتلدى لةممادة المصدملح األسمسدية فد المج مدع بدمل ظا لمدم ل سدم بده الجدزا اك الج منيدة مدع قدوة
أوططا بايم ومصملح المج مع.
ضار
رادعة مع شأنهم ك ح ال واعث الدافعة للسلوك اةااام الذ قد ا طو على
ٍ
ٍ
مشكلة البحث-:
ل مع مش لة ال ةث ف ان الةممادة الج منيدة للمةميدمك الط يعيدة فد الادمنون العااقيدوه ةممادة ضدعيحة ةداتدة العهد,فادد
صدر نظمم المةميمك الط يعيدةقرقم3لسد ة , )3002سد ا ه ةممادة غيام مشداةأظح هم قدوانيع بي يدة أطداى عملجدت ةممادة
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ع مصا ال ي ة بش ل عمم دون أن ل طاق للمةميمك الط يعية بش ل م مشا,على الع س مع كتيدا مدع الددول ال د شداعت
قددوانيع طمصددة بملمةميددمك الط يعيددة ل ضددمع نصوصدم لعددملا المةميددمك الط يعيددة,مددع ةيددث رنشددمنهم والجهددة ال د ل ددولى
ردارلهم والجزا اك ال لحاض على مع اع د عليهم  ,االما الذ دعمنم الى لسليو الضو على اهم الجداانم ال د لمدس
المةميمك الط يعية .
منهجية البحث-:
سوف ا م اع ممد الم ها الوصح مع الم ها الامنون ال ةليل المامرن ف معملجة ال صوص الج منية الخمصة بملمةميدمك
الط يعية ل نةاق أفضل أهداف ال ةث مع طالل ال طاق للاوانيع ف الدول األطاى واالس حمدة م هدم فد الوصدول رلدى
وضددع ال صددوص ال د ل حددل الةمماددة الج منيددة االمتددل للمةميددمك الط يعيددة ف د العااق,وقددد وقددع اط يمرنددم علددى ال شددااع
المصا والعممن واالندونيسد مدع أادل المامرندة  ,فمل شدااع المصداامع أنضدا ال شدااعمك العابيدة ف داا ,واعدد الحاده
الج ددمن الاددمنم عليهددم مددع أعاقهددم علمددم  ,ومددع أقدداب المدددارا الددى الاددمنون العااق د مشددابم ,أمددم ال ش دااعييع العمددمن
واالندونيس فهمم مع ال شااعمك الاصي ة ف مجمل ةمماة المةميمك الط يعية  ,وقد أفمد ال مةث مع هذه المامرنة ف سدد
مواطع الاصور ال شااع ال اع اك ال شااع العااق .
خطة البحث-:
سددوف ناسددم ال ةددث الددى اربعددة م مةددث نسد هلهم بمحهددوم المةميددمك الط يعيددة  ,امددم الم ةددث التددمن ف خصصدده الددى لةليددل
الجاانم ال لمسمل و ال يولوا للمةميمك الط يعية  ,بي مم الم ةث التملث في صب على بةث ااانم للوادث المةميدمك
الط يعية  ,امم الم ةث االطيا فس مول الجاانم ال مش ة عع انعدام ال اطيص ف المةميمك الط يعية .

المبحث األول
مفهوم المحميات الطبيعية
س مول ف هذا الم ةتذالية المةميمك الط يعية ولص يحهم واالسما الامنون لهم عمى وفق مطملب ثالثة ل معم .

المطلب االول  :ذاتية المحميات الطبيعية
س عاض الى ال عاا بملمةميمك الط يعية وع مصاهم وطصمنصهم ولمييزهم عع ال ي ة ف فاو ثالثة .
الفرع االول  :تعريف المحمية الطبيعية
وااصد بمل عاا األصطالة هدو ال عااد الذامسد اا عليده علمدم المةميدمك الط يعيدة,وألن نشدمط المةميدمك الط يعدة
ا علق بمل تيا مع العلوم,متل علم الط يعة واألةيم وال ي ة واآلثمر والجولوايم وغياهم مع العلوم,فإن م لم نجد اه مممم مع
هدددذه العلدددوم ب عااددد المةميدددمك الط يعيدددة أكتام مه مدددممهم بآثمرهدددم وأهدافهم,لدددذلم بدددازدور االلةدددمد الددددول لصدددون
الط يعدددةق,)IUCNبإعطدددم ال وايهدددمك االس اشدددمداة مدددع اادددل أن لضدددعهم الددددول المخ لحدددة فددد لشدددااعملهم الم علادددة
بملمةميملللةحمظ على ال ي ة الط يعية,ولذلم س اسم هذا الحا الدى ناط يع,نسدلو الضدو فد األولدى علدى لعااد االلةدمد
الدول للمةميمك الط يعية ولوضيح ال عاا الامنون للمةميمك الط يعية .
اوالا -تعريف االتحاد الدولي لصون الطبيعة:
لادددعاف االلةددمد الدددول لصددون الط يعددةق )IUCNالمةميددمك الط يعيددة بأنهم"مسددمةة م دـع االرض أوال ةامخصصددة
لةمماة ال و الةيو والموارد الط يعية التامفية المال طة به ولدار بواسطة وسمنل قمنونية أوغياهم مع الوسمنل الحمعلة
"ق.)0وقد اع مدك هذا ال عاا الجمعية العممة لاللةمد الدول لصون الط يعة,ولالب على نشا هدذا ال عااد أن أصد ح
مااعماس اشددمدام ةدارة المةميددمك الط يعيددة المخ لحة,واس د عمنت بدده الدددول ف د قواني هددم الوط يددة ل د ل ح دق مددع ال ظددمم
الدول المع اف به ةدارة المةميمك الط يعية.
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رال أندده فد عددمم 3002عدددل االلةددمد الدددول للمةميددمك الط يعددة ال عااد السددمبق وهددو اددز م عمليددة رعددمدة ال ظددا فد
الم مدئ االس اشمداة ال وضعت عمم ,0992وهذا ال عدال ام بمل عاا اآلل "المةمية الط يعية ه مسمةة اغاافية
مةددة ا م لخصيصهم وردارلهم مع طالل الوسمنل وال دابياالامنونية الحعملة مع أال ةح الط يعة واألنظمة ال ي ية والايم
التامفية بهم على المدى ال عيد "ق.)3
وا َعد لعاا عمم  3002هو المس خدم مع ق ل االلةمد الددول ق)IUCNوالمةميدمك الط يعيدة الخمصدةق)PPAوباندمما
األمم الم ةدة لل ي ةق)UNEPوقواعد ال يمندمك العملميدة للمةميدمك الط يعيدةق)WDPAولدم االس اشدمد بده مدع ق الللج دة
الدولية للمةميدمك الط يعيدةق ,)IUCN.WCPAرذرن بعد الد ظم الامنونيدة ال لجدد أ لعدمرض بديع ال عدااحيع ,رال أن
ال عاا األطيا أكتا لحصيال مع ال عاا األول ولةداث له وأنه ا َعد ن يجدة للخ داة ال د ةصدلت عليهدم اللج دة الدوليدة
للمةميمك الط يعية ))IUCN.WCPAف مجدمل المةميدمك الط يعيدة,ول يع ل دمأن أهدم مدم اميدز لعااد  3002أنده قدد
أوضح بأن الهدف مع نطمق الةمماة للم مطق المةمية ليس سطح األرض أوال ةا فاو  ,ورنمم اشمل ثالثدة أبعدمد سدوا
أكمنت المةمية على اليمبسة أم مةمية بةااة.
رن كال مع لعااد عدمم 3002للج دة الدوليدة للمةميدمك الط يعيدةق  )IUCN.WCPAولعااد معمهددة  0993لل دو
ال يولوا ا حامن فيأن هدفهم الةحمظ على م مطق مةددة لم لةداددهم لةداددا اغاافيدم ,رال أن لعااد الحمقيدة  0993أقدل
وضوةم فيمم ا علق ب طمق الةمماة وهل ه ةمماة طوالة األال أم قصياة األال؟ وأنده لدم اشدارلىأنه اجدب أن ل ضدمع
المةمية قيمم ثامفية مةددة ولم اش اطأن ا م لص ي أول ظيم أو ردارة موقع المةمية مدع طدالل وسدمنل قمنونيدة أو آليدمك
رسمية أطاى,ومع ذلم فاد لم اال ع ااف بهذا ال عاا ولم وضعه ف قااراك الةاة ل علق بمسلمااك للدول األطدااف
ف المعمهدة ,فضال عع ذلم فاد لوسعت هذه الدول ف رصدار الم مدئ ال وايهية المسادة له ق.)2
ومن جانبنا نؤيد ماذهب إليه االتحاد الدولي في تعريف المحمية الطبيعية كونه المنظمة الدوليةة اككرةر تصصصةا ا فةي
مجال المحميات,هذا من جانب ومن جانب آخر فإن تعريةف االتحةاد الةدولي لصةون الطبيعيةة جةاع جامعةا ا مانعةا ا ا ة م
على تحديد منطقة المحمية,وتحديد وسائ حماي ها.
ثانيا ا -ال عريف القانوني للمحميات الطبيعية:
لاددد ا ع مدددك معظددم الدددول فدد لشددااعملهم الخمصددة بةمماددة المةميددمك الط يعيددة لعاادد االلةددمد الدددول لصددون
الط يعددة,مع االطدد الف فدد الصدديمغة الامنونية,فادددعافهم الاددمنون العااقدد قرقم32لسدد ة )3009الخددمص بةمماددة ال ي ددة
ولةسدي هم فد الحادداة التمنيددة عشددامع المددمدة التمنيددة فد الحصددل األول الخددمص بمألهددداف وال عدمرا بأنهددم "المةميددة هد
مسمةة مع األرض أوالمم لخصص لةمماة المصمدر الط يعيةوالةيواة
والتامفية مع الزوال" .واسد د المشدا العااقيدإلى الادوانيع السدمباة فد لعااحده الدذ أورده فد نظدمم المةميدمك الط يعيدة
ال مفذ قرقم3لس ة ,)3002رذ عاف المةمية الط يعية بأنهم"مسمةة مع األرض أومع الميمه قالسمةلية أو الداطلية) لة دو
على كمن مك ةية ن مليدة أوةيوانيدة أو ميدزاك ط يعيدة ذاك قيمدة ثامفيدة أوعلميدة أوسديمةية أواممليدة لوضدع لةدت الةممادة
الامنونية لةمماة ثاوالهم ال ي ية وةس دامة ل مي هم"ق.)2
وعافهددم نظددمم رنشددم المةميددمك الط يعيددة ألقلدديم كادسد من فد العدااق بأنهددم" أ مسددمةة مددع األرض أوالميددمه ذاك أبعددمد
اغاافيدة مةدددة لة دو نظدم ط يعيدة فااددة أوكمن دمك ةيدة ل عدما فيمدم بي هدم وفدق أنظمدة بي يدة معي دة قدد ل دون بعضدهم
معاضددددة لل هداددددد وال دددددهورأواالناااض ,ونظدددداا لايمددددة هددددذه األنظمددددة مددددع ال مةيددددة التامفيددددة أوالعلميددددة أوالسدددديمةية
أوالجمملية,لحاضعليهم ةمماة قمنونية لغاض ةمما هم ورس دام هم "ق.)5
ومع المالة على ال عااحمك ال أوردهم المشا العااق أنه لم اجمع بيع مسمةمك األرض والميمه وذلم باولةقمسمةة
م مألرض أوالمم ) كذلم نظمم رنشم المةميمك ف األقليم ذكاقأ مسمةة مع االرض أوالميدمه),ولم ادذكا أن المةميدة قدد
ا ون از ا م هم أرض,واز ا م هم ممن  ,ومتملهم مةمية
الصمفية ف ال صاة ا وب العااقق.)6
ووردك لعمرا عدة للمةمية الط يعية ف الاوانيع المامرنة وم هم الامنون المصدا قرقم003لسد ة 0922المعددل)رذذكا
بأنه "ااصد بملمةمية ف لط يق أة مم هذا الامنون أ مسمةة مع األرض أو الميمه السمةلية أوالداطلية ل ميز بمم لضم ه
مع كمن مك ةية ن ملية أوةيوانمك أوأسممك أوظواهاط يعية ذاك
قيمة ثامفية أوعلمية أوسيمةية أوامملية واصدر ب ةدادهمقاارمع رنديس مجلدس الدوزرا ب دم علدى اق دااح اهدمز شدسون
ال ي ة بمجلس الوزرا "ق.)2
-5-

االة أن المشا المصا والمشا العااقيادد أغحدال الجمدع بديع مسدمةة األرض والميدمه فد المةميدة نحسدهم,ورن كدمن
لعاا المشا المصا أكتا دقة مع ةيث لةداد الجهدة ال د ل دولى رنشدم المةمية والجهدمك المال طدة معهدم .وعاف هدم
أاضم الممدةق )0مع قمنون المةميمك الط يعية وصون االةيم الحطااة العممن قرقم 6لس ة " )3002مسمةة مدع األرض
أوالمم ل م ع بةممادة طمصدة لصدون بي هدم الط يعيدة أو التامفيدة أولةممادة ندو مدع الةيواندمك أوال ملدمك الحطاادة ال اادة
أوال ةااة,ولشمل المواقع الط يعية ومواقع الم مظا الط يعيدة  ".أمدم المشدا األندونيسد فادد أورد لهدم لعااحدم فد قدمنون
ةمماة الموارد األةيمنية وال ظم ال ي ية قرقم  5لس ة )0990على أنهم" م طاة مةددة مع اليمبسة أوالمم لهم هددف رنيسد
هوالمةمفظة على ال و ال يولوا لألنوا المخ لحة مع ال مك والةيوان ,وكذلم االس حمدة الدانمدة مدع المدوارد الط يعيدة
ونظمهم االا ولواية"ق.)2
وه مك لعاا آطا للمةميمك وهو "مسمةة مةدددة مدع االرض أوالميدمه أوكالهمدم لخصدص بواسدطة الادمنون اد م ةممادة
الموارد الط يعية فيهم مع أال األهمية العلمية أوالتامفية أوال عليمية الم علاة بهم أولةمماة نظمم بي م ميز"ق.)9
ومةةن اس ة قراع ال عريتةةات المص لتةةة للمحميةةة الطبيعيةةة يمكةةن أن نصلةةإ إلةةى تعريةةف المحميةةة الطبيعيةةة مسنها م ةةاحة
جغرافية محددة موضوح تصصإ وتدارعبروسائ قانونية أوغيرها من الوسائ التاعلة
ق)10
وت ة هم فةةي حمايةةة المةةوارد الطبيعيةةة علةةى المةةدم البعيةةد مةةت مافيهةةا مةةن خةةدمات للنظةةا البي ةةي المصةةاحبة والقةةيم
الرقافية).
الفرع الثاني  :عناصر المحميات الطبيعية وخصائصها
للمةميددة الط يعيددة ع مصددا مةددددة البددد مددع لوافاهددم ة ددى ن ددون بصدددد م طاددة مةميددة لخضددع للةمماددة ول الددب
عليهماآلثمرالامنونية ومع هدذه اآلثدمرلجاام بعد األفعدمل داطلهم,فدمن لخلد أةدد هدذه الع مصدالع ن دون بصددد مةميدة
ط يعية ول متل هذه الع مصا بمآلل :
اوال-م احة جغرافية محددة:
الحات معظم ال عااحمك ال وضعت ل وضيح محهوم المةميمك الط يعية ,على أن المةمية مسمةة مع األرض سوا
مع اليمبسدة أم الميدمه السدمةلية أم الداطليدة ,ورن اد م لةداددهم لةداددا دقيادم ,عدع طاادق لةدادد أبعمدهدم أوالمواقدع الداطلدة
فيهمق ,)00وقد ا ون ال ةداد نملا عع ظواهاط يعية كدمل ةيااك أواألنهمرأوالسدهول أو الج دملق,)03ولاسدم ةددود المةميدة
رلى م طاة ماكزاة وم طاة مةمذاة قمةيطة أوعمزلة) رذ االة هذا ال اسيم ف أغلب الدولق.)02
واعد لعييع ةدود المةمية الط يعية بملادر الذ ا ون م مس م,لدر األططمر وال هداداك ع هم ةحمظدم علدى مملة وادة مدع
ع مصا بي ية وموارد ط يعيدة الزمدم,وعلى واهدة الخصدوص كلمدم كمندت هدذه المسدمةمك واقعدة فد نطدمق قالمةميدمك
ال ةااة)ولذلم ل ون الايود ال ل صدل بصدون المةميدمك الط يعيدة ,قدد ل دمل مدع الصدور المخ لحدة للمداور سدوا أكدمن
عمباا أم باا مق.)02
والبد أن ل دون هدذه المسدمةة مةدددة لةداددا دقيادم نمفيدم للجهملدة,األ مدع طدالل رعدالم المخدمط يع بدملاوانيع رعالمدم كمفيدم
بةدود المةميةق,)05لضممن ةاوقهم وةااملهم ال نصت عليهم الدسمليا وكحل هم قواعدد الادمنون الددول ,واظها ذلدم اليدم
ف الة م الصمدر بعدم دس وراة قاار رنيس مجلس الوزرا المصدا بإنشدم مةميدة ط يعيدة بم طادة ا دل عل دة بدمل ةا
األةما لعدم لعييع الةدود ال ل يع ال طمق الم من لهذه المةمية.ق.)06
ثانيا -ال نوع وال ميز البيولوجي
ااصددد بددذلم أنهددم ل ميددز بمددم لضددمه مددع كمن ددمك ةيددة أوظددواها ط يعيددة سددوا أكددمن هددذا ال ميددز اع دد أنهددم م حددادة
بواودظواهاط يعية أم كمن مك ةية نمدرة ومهددة بدمال ناااض,أ وادود ل دو أةيدمن والدذ اع د " ال دماع فد األندوا
ال مليددة والةيوانيددة,ومم اددال و بدده مددع ل ددو ف د الصددحمك الوراثية,وسددلوك وعددمداك هددذه ال من ددمك الةيددة وال ي ددمك ال د
لحضلهم"ق ,)02وقد لم لاسيم ال و ال يولوا رلى ثال ف مك موزعة ةسب ال سلسل الهام قاألنظمدة االا ولوايدة,ل و
األص مف ,ال و الوراث )ق ,)02واخ ل هذا ال و ال يولوا مع بي ة ألطاى,فح ال ي مك الصةااواة لخ لد ال ملدمك
والةيوانمك عع ال ي دة السدمةلية وال اادة  ,وقدد اشدمر المشدا العااقد الع صداال و وال ميدز ال يولدوا فد المدمدة ق/2
اوال) مددع نظددمم المةميددمك الط يعيددة ال مفددذ ,رذ اش د اط الط يددمر الم طاددة المةميددة ال ميددز بغ ددى واضددح بم ونددمك ال ددو
ال يولوا .
وام ع أن ا ون ال ميز بأن ل ون المسمةة أفضل لمتيال ل ي ة أوظمهاة أوسع ان شمرا متدل بةيداة هد األفضدل لمتديال
ل اية ال ةيااك أوواةة ف الصةاا أفضل لمتيال ل مو الواةمك,واجب أن ل ميز ب من مك ةية أون ملية أوظواهاط يعيدة,
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وأن لضم اميع األنوا ل شملهم الةمماة بداطلهم ورذا كمنت ظمهاة ط يعية واب أن لضم المسمةة المةددده كدل مدم ا علدق
بهذة الظمهاة,وكل مم اضمع اس مااراة بامنهم ,لوكمنت مدتال نمطدم معي دم مدع الغطدم ال دملييال و وادوده بسدالمة ال ظدمم
ال ي الذ ا عه بمم اضمع سالمة األنوا الةية المواودة والمطلوب ةمما همق.)09

ثالرا -القيم الموضوعية للمكان وما يح ويه من كائنات:
ا متل هذا الع صا فيمم امل ة ال و األةيمن مع ةيواندمك أون ملدمك فضدال عدع الظواهاالط يعيدة ومدم ل ضدم ه مدع
قيمددة ثامفيددة أوعلميددة أوسدديمةية أواممليددة  ,فاددد اشددمر المشددا العااقد لع صددا الادديم الموضددوعية للم ددمن فد المددمدة ق/2
سمدسم) ,رذ اش اط الط يمر الم طاة المةمية بواود ش ل ارض مميز ا ون ذا قيمدة علميدة ولمراخيدة أواممليدة,فال فمنددة
مع رضحم ةمماة قمنونية أوا منيدة فد ةملدة عددم وادود هدذه الاديم,ومع ثممن حدم الةمادة رلدى رنشدم مةميدة ط يعيدة,وممم
ا الب على ذلم رن ال مييز ف الايمة قد ا ون موضدع نادمو واة دو علدى ال تيدامع الجدل,ولدذلم اجدب أن اع مدد علدى
معمايا موضوعية لال زعلى المشمهداك أواالس يمنمك العلمية لوضع ةامنق رقمية مةددة وواضةةق.)30
وألن الايمة هيمألسما فد رنشدم المةميدة ,فدإن الاديم قدد لخ لد أول عدمرض أول دماع أولخ لد واهدمك ال ظاةولهدم فد
المةمية الواةدة,فملة م على الايمة الجمملية ام ع أن ل ماع فيه واهمك ال ظا ,وأن الايمة السديمةية مدتال قدد ل دون عمليدة
فد وقدت وم خحضدة فد وقدت آطدا ل عدم ل غيداأذواق السدمنةيع وةملدة السدوق السديمة ومدم رلدى ذلدم مدع أمدور العداض
والطلب ف المجمل السيمة ق.)30
رن مع أكتا الايم أهمية وال لتيا ال تيامع الجددل هد الايمدة العلميدة,ولأل عدع طاادق ال عداف علدى أنمدمط الغطدم
ال مل وال ظم ال ي ية,ولظهاف أهمية الم طاة لل عليم ول دراب العلمم والطالب وبصحة طمصة علمم ال ي ة,وكذلم ام ع
االلحمق على الايمدة التامفيدة للم دمن عدع طاادق ل ميدة الدوع ال ي د لددى الجمهدور ولالميدذ المددارا وطدالب الجممعدمك
والس من المةلييع للم من.
رامعا -صدور قرار م حديدها:
رن مددع الع مصددا ال د ل سددب أهميددة ك يدداة فد رنشددم المةميددمك هددو صدددور قدداار ة وم ,ب ددم علددى لوصددية مددع اهددة
مخ صة,ولأل أهمية هذا الع صا مع أنه لو لوافاك اميع الع مصا السدمباة,ف م طادة معي دة ولدم اصددر قداار بهدم فدإن
هذه الم طاة الام عدهم مةمية ط يعية .
اعددد اة عددالن عددع لةواددل م ددمن مةدددد ليصدد ح مةميددة ط يعيددة ومددم ا الددب عليدده مددع لجدداام لدد ع األفعددمل الممسددة
بهمأماامهممق,)33ل اعلم االشخمص المخمط يع بملامنون بمألهمية الجدادة لهذا الم من,ولخ ل طداق اةعدالن عدع رنشدم
المةميددة مددع دولددة ألطدداى ,رذ اد م رعددالم مددواط الدولددة بهددذا الموقددع عددع طااددق نشدداه بملجاادددة الاسددمية رضددمفة الددى
صةيح يع واسع االن شمر وال داول فيهم,ل ا ون أك اعدد مم ع مع المواط يع قدعلموا بأن هذه المسمةة مع األرض
أوالميمه أوكالهمم قد لم لةدادهم مةمية ط يعية والاجوزال جموزعليهم بأ ش ل مع األش مل,وهذه الطاااة م عة ف كتيا
مع ال شااعمك العابية واألا ية ,وم هم المشا العااق الذ ةدد آلية رنشم المةميمك الط يعية ف الممدة ق )2مع نظمم
المةميمك الط يعية العااق ال مفذ  ,رذاصدرقاارمع مجلس الوزرا ب م على لوصية مع اللج ة الوط ية للمواقع الط يعية
المةمية اةدد بهمرنشم المةمية وعدهم م مطق طمضعة للةمماة الامنونية.
ق)32
رال أنه فيمصا اصدر ب ةدادهم قاار مع رنيس مجلس الوزرا ب م على اق ااح اهمز شسون ال ي ة  ,وا م عع طااق
رصدارمااسدديم سددلطمنية فد سددلط ة عممنحاددد نصددت المددمدةق)00مددع قددمنون المةميددمك الط يعيددة وصددون األةيددم الحطااددة
العمددمن قل شددأ المةميددة بماسددوم سددلطمن .......والاجوز لعدددال ةدددود المةميددة أولغييددا لص د يحهم أو م طا هددم الواقيددة رال
بماسوم سلطمن )ق,)32وكذلم ذهب المشا االندونيس فد الحاداة ق )3مدع المدمدةق )39مدع الادمنون الخدمص بملمةميدمك
الط يعية رذ رن لةداد المةميمك الط يعية والم مطق العمزلة بواسطة مااسيم أوقوانيع الةاة.
الفرع الثالث  :تمييز المحمية الطبيعية عن البيئة
رن األنظمددة ال شددااعية اط لحددت ف د نظالهددم لل ي ددة وم ونملهمقع مصدداهم) ,فاددد ذه ددت ال تيددامع هددذه األنظمددة رلددى األطددذ
بددملمحهوم الواسددع رذ لشددمل ال ي ددة الع مصددا الط يعيددة والمس ةدثةقاألصددط معية),وم هممشدداع م العااق د الددذ نددص ف د
الممدةق/3طممسم)مع قمنون ةمماة ولةسع ال ي ة العااق قرقم  32لس ة)3009علدى لعااد ال ي دة بدمآلل :قالمةيو بجميدع
ع مصاه الذ لعي فيه ال من مك الةية وال أثيااك ال مامة عع نشمطمك اةنسمن االق صمداة واالا ممعية والتامفية).
ولعافحاهمبأنهم:قالوسو الط يع الذ اعي فية اةنسمن وال من مك األطاى واممرا فيه شمطملة المخ لحة)ق.)35
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اس مدارلى ال عااحيع السمبايع,االة أواهمل شمبهة واالط الف بيع ال ي ة والمةميمك الط يعية ب ونهم لل ا مدع المةميدمك
الط يعية ف معظم الع مصا سوا أكمنت ط يعية أم مس ةدثة بةيث لعد المةمية از ا مصغاا ل ظدمم بي د اة دو طيد
مع ع مصاه,ول ع هذا الاع عدم واود اواةأط الف بي همم ام ع راجمزهم بمآلل :
أوالا -الهدف هوالحتظ وليس تقلي ن بة ال لوث:
رن الهدف مع قوانيع ال ي ة المخ لحة الةد مع نس ة ال لو ال ملجة مع نمو الةيمة الةداتة,ةيث زامدة ان عم الغدمزاك
الضمرة سوا مع عوادم السيمراك أوالمصمنع,أم رلام المخلحمك ف المسطةـمك الممنيةقاألنهمر أوالمةيطملأوال ةدمر) ومدم
ق.)36
ا ا عع ذلم مع للو الهوا والمم
وأن سطح األرض أوبمط هم لدم لخدل مدع عوامدل ال لدو رذ اد م دفدع المخلحدمك الصدل ة سدوا أكمندت موادكيميمنيدة أم
نوواة ف بمطع األرض ممم اوثاعلى ال ي ة لمثياا سل يم,واجعل ال ظمم ال ي مهددابمألنهيمرق.)32
رال أ نه ع د وضع الاواعد الامنونية الم ظمة لةممادة ال ي دة,كدمن اجدب راداا الموازندة بديع أمدااع مهمديع,األول م طل دمك
الةيددمة الةداتدددة وال مووال طددور وططدددو ال ميةوالمةمفظددة علدددى ال ي ددة ,والتدددمن هوالةدددمع ال لدددو ال ددملا عدددع ططدددو
ال مية,لذلم ااى العمل على وضع معمايا معي ة ام ع ال جموزع هم ف مجمل للو ال ي ة,فإن لعدك ال سب الماارة ك دم
بصدد اع دا على ال ي ة وواب معمق ة المخمل ,ولخ ل هذه ال سب والمعدمايا مدع دولدة ألطداى فيوادد مدع الددول مدع
ق.)32
ا شدد ف هذه ال سب والمعمايامتل الدول الم ادمة واواد م هم مع ا سمهل متل الدول األطذة ف ال مو
رال أن الهدف مع نظمم المةميمك الط يعية هو ةح الةيمة الط يعية ف م من مةدد وم ع لدهورهم دون السدممح ب جموزهدم
أواالع دا عليهم وةظا األفعمل ال د لضدا بهدم سدوا ب لواتهدم أم لغييدا معملمهم,فمتالالاجوزالصديد بهدم أواالع ددا علدى
ال ملمك أوالةحا ف سطح األرض بهم أوة ى ردطدمل أصد مف أطداى مدع غيدا بي هدم رليهدم ,ألن ذلدم اشد ل اع ددا علدى
المةميمك الط يعيةق.)39
ثانيا ا -المحمية نظا حماية م كام :
اعد نظمم المةميمك الط يعية نظمم ةمماة بي م ممل ,رذ ال اا صا نطمق الةمماة على ع صا مع ال ي دة فادو متدل الميدمه
أواألرض أوالةيمة ال ااة أوال ملمك,بل رن المةمية الط يعيدة لعددأنموذام بي يدم مصدغاا اشدمل اميدع الع مصدا ال ي يدة فد
م طاة معي ةق.)20
أمم الةمماة ال ي ية ف شدمل ةممادة بي يدة لاطدم بي د م ممدل  ,واوادد بده بعد الع مصدا مهدددة بدمالناااض أوأن ال لدو
ال ي اهدد هذه الم طاة بملزوال لذلم ا م عزل هذا الاطم ال ي عدع الم دمطق ال ي يدة المةيطدة بده,ولوفيا سد ل الاعمادة
ال ي ية لهذا ال ظمم ال ي ومةمولة الةحمظ عليه فيس يل رنممنه ول مثاة ,والشم ف أن ذلم محيد للدراسمك العلميدة المخ لحدة
ع د مةمولة دراسة لأثياالع مصا ال ي ية بعضهم على بع وعلى ال ظمم ال ي ك لق.)20
ثالرا ا -محدد مسماكن محددة:
رن أهددم مددم اميددز نظددمم المةميددمك الط يعيددة ال ةداددد الجغاافد الدددقيق ل طددمق الةمماددة ,فملمةميددة م ددمن مةدددد مددع األرض
أوال ةاأوكالهمم معم ه ذا ا م لةداد المةمية الط يعية فيأغلب ال ظم الامنونية والمسلمااك العلميةق.)23
لذلم غمل م مم ا م لةداد المةمية الط يعية بأسوارأوبوابمك أوناو ررشمداة لةدد بداادة ونهمادة المةميدمك الط يعية,أوقدد اد م
رةمط هم بدوانا عدادة بةيث ا م لجاام مجموعة مع األفعدمل فد نطدمق دانداة مةدددة متدل الالدب ونطدمق الةدام وال طدمق
العمم الخمرج عع المةمية الط يعيةق.)22
أمم ف األنظمة ال ي ية المخ لحدة فإنده اد م لةدادد الةممادة بع صدا مةددد مدع ع مصدا ال ي دة دون لةدادد م دمن اغاافد
مةدد له ,ورن وادك بع الةمماة ل ع ع مصا ال ي ة ف أممكع مةدددة أكتدامع غياهدم رال أنده مدع ذلدم لح ادد ال ةدادد
الجغااف الدقيق الذاي ميز به لةداد المةمية الط يعية.

المطلب الثاني :األساس القانوني لحماية المحميات الطبيعية
رن ةمماة المةميمك الط يعية ل وعت واط لحت بمط الف أقسمم الامنون العمم والخمص,وكذلم نجد ال و ف الةممادة ة دى
ف أطمر الامنون العمم ,رذ لعددك فاوعهم كملامنون الدول واألدار والج من .

الفرع االول  :الحماية الدولية للمحميات الطبيعية
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ر ن ال دددددميا المسدددد ما الددددذ أصددددمب المددددوارد الط يعيددددة واالسدددد زاف الم زااددددد للتدددداواك الط يعيددددة بسدددد ب ال شددددمطمك
ال شااة,وقصور ال شااعمك الداطلية للدول للةدد مدع هدذا ال ددهور ووضدع المعملجدمك الم مسد ة لده فادد دفدع رلدى االه مدمم
بملةمماة الدولية للمةميمك الط يعية,وال ل ضمع ف طيملهم العداد مع االلحمقيمك الدولية واألقليمية والمسلمااك العملميدة
ال أبامت فد أطدمر الم ظمدمك الدوليدة واألقليميدة والم ظمدمك غيدا الة وميدة وسد ةمول رثداا هدذا المطلدب مدع طدالل
الحاو اآللية:
اوال :االتفاقيات الدولية
س مول أهم االلحمقيمك الدولية واألقليمية ال

عادلمع طالل اآلل :

-1االتتاقيةالحتاظ على الحيوانات والنباتات على حال ها الطبيعية:
عادك هذه االلحمقية ب دمرا  0922/00/2فد ل ددن,ودطلت ةيدز ال حيدذ فد  0926/0/02ولدم رادداعهم فد الممل دة
الم ةدة بااطمنيم,ولهدف هذه االلحمقية بصورة رنيسية الى الةحمظ علدى الةيواندمك وال ملدمك فد أادزا معي دة مدع العدملم
وف دول أفااايم طمصة ,وذلم عع طااق رنشم مةميمك ط يعية فضال عع أنهم لهدف الى ل ظيم الصيدق.)22
 -2معاهدة وا نطن
ه االلحمقية الخمصة بةمماة الةيمة الم وةشة واع مدك ب مرا  0920/00/03ف واش طع ولم ل حيذهم
ف  ,0923/2/20وكمنت هذه المعمهدة طمصة بدول أماا م الج وبية ,رذ الزمت الدول األعضم بوضع آلية معي ة ل وفيا
الةمماة ال مفية للةيمة ال ااة,مع طالل رنشم م مطق مةمية لل و الةيو للطيور المهمااة طمصةق.)25
 -3االتتاقية الدولية ل نظيم صيد الحي ان:
اع مدك هدذه االلحمقيدة ب دمرا  0926/03/3فد واشد طع ,ودطلدت ةيدز ال حيدذ فد ,0922/00/00ولهددف رلدى ةممادة
أنددوا الةي ددمن كمفددة مددع الصدديد الجددمنا ولهدددف أة ددمم هددذه االلحمقيددة لةح د سددالالك الةي ددمن ,ومعملجددة لألنددوا الةيددة,
وغياالمةمية والمواسم ال اسمح بهم بصيد الةي من أوةظا ذلم.
 -4اتتاقية رام ار:
رن هددذه االلحمقيددة ذاك أهميددة دوليددة رذأع مدددك ب ددمرا  0920/2/2ودطلددت ةي دز ال حيددذ ف د  0925/03/5ولاكددز هددذه
االلحمقية على األه ممم بمألهوار والجداول والمس اعمك ذاك األهمية الدولية,لمم لة له مع قيمة اق صمداة وثامفية ولافيهية
وموانل ط يعية لل من مك الةية ,والطيور الممنية المهمااة طمصة ال لعد ذاك أهمية أةيمنية ألنهم لسمفا لمسمفمك طوالدة
ع اأراض الدول وكذلم ضاورة لوفيا أممكع همدنة لهم وألعشمشهمق.)26
ولمم لش له هذه االلحمقية مع أهمية فاد ا نظم اليهم العداد مدع الددول ة دى وصدل عددد الدواللم ظمدة اليهدم الدىق)022دولدة,
وكمن مع بي هم العااق الذ أنظم لهم بمواب الامنون قرقم32لس ة )3002وكذلم مع الددول العابيدة انظمدت رليهدم مصدا
ب مرا .0926/2/35
اعد الزام الدول ب عييع أراض رط ة وط ية مع ق ل كل طاف ف االلحمقية واةددا مدع أهدم األل زامدمك ال د ادم ك
بهم االلحمقية وذلم لضمهم رلى قمنمة األراض الاط ة ذاك األهمية الدولية,واضع كل طاف م عمقد ف اع مره مسدسولي ه
الدوليددة للمةمفظددة علددى أسددااب الطيددور الممنيددة المهددمااة وةسددع االس د حمدة م هددم ق .)22كددذلم ااددع علددى عددملق األطددااف
الم عمقدة رنشم أممكع لةح ال و الةيو والتامف عع طااق رنشم المةميمك الط يعيةق.)22
 -5االتتاقية الم علقة محماية ال راث الرقافي والطبيعي العالمي:
ل ت م ظمة األمم الم ةدة للتامفدة والعلدوم ق )UNESCOسد ة  0923االلحمقيدة المدذكورة والمسدممة بملحمقيدة ال داا
العملم  ,ولهدف رلى ةمماة م مطق ال اا العملم سوا كمن مع ال اا التامف ال ل متدل بمألعمدمل اةنسدمنية المشد اكة
بدديع اةنسددمن والط يعددة ولهددم قيمددة عملميددة أسد ت منية مددع واهددة ال ظددا ال أراخيددة والجممليددة واألنتاوبولوايددةق .)29وكددذلم
ال دداا الط يع د الددذ نشددأ بحعددل ل وا ددمك الط يعددة ال يولوايددة ,ول ضددمع االلحمقيددة رلددزام الدددول األطددااف بدددعم ورقممددة
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ولطواا المااكز الوط ية واألقليميةال
داطل أقليم الدولة ف هذا المجملق.)20

لع ى بةمماة وةح وعاض ال اا التامف والط يع ,ورنشم أاهزة م خصصدة

 -6اتتاقية االتجار الدولي فيسنواع الحيوانات والنباتات المهددة ماالنقراض ساي س):
لاد لم ال وقيع على هذه االلحمقية ف واش طع ب مرا  0922/2/2ودطلت ةيز ال حيذ ف  0925/2/0ولم لعدالهم ف
مدا ة بون فد ,0929/6/33ومدع أهدداف هدذه االلحمقيدة م دع االسد غالل ال دملا عدع ال جدمرة بدمألنوا ال مليدة والةيوانيدة
المهددددة بددمالناااض نظدداا لمددم ل ميددز بددة مددع أهميددة علميةوثامفيةواق صددمداةولافيهية مددع طددالل وضددع نظددمم ل ددااطيص
االس يااد وال صداا للةيوانمك وال ملمك الةية والمي ة وكذلم أازانهم وم جملهم,وقد أنشأك االلحمقيدة نظممدم اضدمع عددم
االلجمر بأنوا معي ة مع الةيوانمك وال ملمك ال له م بهم االلحمقية,ولم ردراج هذه األندوا فد ثالثدة مالةدق لمبعدة لهدذه
االلحمقيةق.)20
 -7اتتاقية ال نوع اكحيائي :)CBO
اع مدك هذه االلحمقية ف  0993/2/5بمدا ة راود امنياو ونظاا ألهمي هم فاد انظم رليهم العداد مع الدول وم هم العااق
بمواب الامنون قرقم 20لس ة , )3002وكذلم مصا رذ أنظمت اليهم ف عدمم  ,0993ولهددف هدذه االلحمقيدة رلدى لطدواا
ال ظم ال حـيلة بمس مـاار الةيـمة فـ المـةـيو الةـيـو وصيمن هم,ولةداد مسـسولدـية الـدولعدـع صدـيمنة هدـذاال و ,وألال
لةايق هذه األهداف وضممن لط يق هذه االلحمقية بصدورة أك ا,عمددك هدذه االلحمقيدة رلدى عددم السدممح ألطدااف االلحمقيدة
ق.)23
بإبدا أ لةح قد ااد عليهم
ثانيا :االتفاقات األقليمية
رلى امنب االلحمقمك الدولية ه ملم العداد مع االلحمقمك األقليمية ال
اآللية-:

ل علق بملمةميدمك الط يعيدة وسد مول م هدم االلحمقدمك

 -1االتتاقية اكقليمية لحماية مي ة البحر اكحمر وخليج عدن:
لم اع ممد هذه االلحمقية بمدا ة ادة ب مرا  0923/3/02ودطلت ةيز ال حمذ ف  ,0925/2/30ولهددف رلدى اسد خدام
الموارد الط يعية ال ةااة والسمةلية الةية وغيا الةية اس خدامم مس دامم ,وأنهم لةث الدول األطااف على أن ل عمون فيمم
بي هددددم فدددد وضددددع باولوكددددوالك ل حيددددذ االلحمقيددددة بمالضددددمفةرلى لعمونهددددم مددددع الم ظمددددمك المخ صددددة لوضددددع المعددددمايا
األقليميةواألااا الملموصى بهم واع ممدهمق.)22
-2االتتاقية الم علقة مصيد وحماية الطيور:
اع مدددك ب ددمرا  0920/6/00ف د باوكسددل ودطلددت ةيددز ال حددمذ ب ددمرا  0920/2/0ولددم لعدددالهم ف د ,0922/6/30
ولهدفهذه االلحمقية رلدى ل سديق ال شدااعمك الم علادة بصديد الطيدور ال اادة وةمما هدم فد الددول الدتال الداطلدة فد االلةدمد
االق صمد ل لدان ل لوكس,ولاض االلحمقية بأن لضع لص ي موةد ألنوا الطيور والا ص والصيدق.)22
 -3االتتاقية اكفريقية الم علقة مالحتاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية:
اع مدددك هددذه االلحمقيددة فد الجزانددا ب ددمرا  0962/9/06وكددمن الهدددف مددع رباامهددم وضددع صددية فمعلددة وعمليددة لةمماددة
الموارد الط يعية ف قمرة أفااايم,وكذلم الةد مع اناااض عدد ك يا مع الةيوانمك وال ملمك ف للم الامرةق.)25
 -4االتتاقية الم علقة مالمحافظة على الطيور المائية:
ابامت هذه االلحمقية ب مرا  0929/6/32ف مدا ة بون ودطلت ةيدز ال حيدذ فد ,0922/0/0ولهددف هدذه االلحمقيدة الدى
المةمفظة على الطيور الممنية المهمااة األفاااية واألورو-أسيواة ,لمم ل لم الطيور مع أهمية بي يدة ورةيمنية,وقدد ةمولدت
هذه االلحمقية الةد مع لعاض هذه األص مف رلى االناااض,مع طالل رلزام الدول بمااعمة األنوا المهددة ولوفيا الةمماة
ال مفية لهم ولموانلهم الط يعية ووضع الدراسمك وال ةو العلمية ولشجيع ال عمون الدول بهذا المجملق.)26
ثالثا  :المؤتمرات الدولية الخاصة بالمحميات الطبيعية:
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س مول أهم هذه المسلمااك ال

عادك ف أممكع م عددة مع العملم مع طالل ال امط اآللية:

 -1مؤتمر سيات الدولي:
عاد هذا المسلما ف الوالامك الم ةدة األماا ية للح اة مع  0963/5/2ولغماة  ,0963/5/2وكمن الغاض مدع عادد
هدذا المددسلما وضدع آليددمك م مسد ة ةنشدم ردارة فعملددة للم زهدمك الوط ية,ولشددجيع رقممددة هدذا ال ددو مدع الةمماددة وزاددمدة
لطوااهم على ال سدق الط يعد ,بمألضدمفةرلى م مقشدة مواضديع مال طدة بملمةميدمك كمل دأثيااك ال شدااة فد الةيدمة ال اادة
واألهمية الجمملية وال ي ية ل ع الم زهمك الوط ية ,وكذلم الدورالذ لاوم بة بع الم زهمك الوط يدة فد الدراسدمك
العلمية والعمليةق.)22
 -2مؤتمر يلوس ون الدولي:
لم ل ظيم هذا المسلما ف مدا ة الوس ون ف الوالادمك الم ةددة طدالل الح داة مدع ق ,)0923/9/32-02وقدد ركزهدذا
المسلماعلىمألمورال لعمن م هم المةميمك الط يعية ومدع بي هدم المشدمكل ال ي يدة واالا ممعيدة والعلميدة داطدل المةميدمك
الوط ية,كذلم ضاورة ل مية الوع ال ي مع طالل بااما ال دراب الم مةة والةث على لادام الدعم المةل والدول رلى
هذه المةميمكق.)22
 -3مؤتمر مالي الدولي:
عاد هذا المسلما ف مدا ة بمل االندونيسية ف الح اة مع  33-00لشااع األول لس ة  0923وكمن الهدف األسمس لعاد
هذا المسلما هو لوضيح دورالمةميمك الط يعية ف ال مية المس دامة والةث علدى ل دمدل المعلومدمك فد هدذا المجدمل بديع
الامنميع على شسون المةميمك ف أنةم مخ لحة مع العملمق.)29
 -4مؤتمر كراكاس الدولي:
عادد هددذا المدسلما فد مدا ددة كااكدما فد ف ددزواال وقدد دعددم المدسلما رلدى لوثيددق العالقدمك االق صددمداة واالا ممعيددة
والسيمسية والتامفية للمج معمك ولةايق ال اابو األقليم بيع المةميمك ف الم مطق الم جمورةق.)50
 -5مؤتمر ديرمان الدولي:
لمددت الدددعوى رلددى هددذا المددسلما ف د مدا ددة دااب دمنقا وب أفااايددم) للح دداة مددع  / 9/02-2لس د ة  ,3002واهدددف هددذا
المسلمارلى ب م قدراك المخ صيع ف ردارة المةميمك,ولم طاللهمق ااح ططة عمل كل ثال س واك بيع أعضم االلةدمد
الدول لصون الط يعة على الصعيداع األقليم والوط ق.)50
رابعا :المنظمات الدولية المختصة بالمحميات الطبيعية
بددازك العداددد مددع الم ظم دمك الدوليددة ف د الاددان ال مسددع عشددا ال د كاسددت اهودهددم ل ط يددق االلحمقددمك الدوليددة الخمصددة
بملمةميمك الط يعية ورباام العداد م هم ومع هذه الم ظممك مم اـآل :
 -1المجلس الدولي لحماية الطيور :)ICBP
هوم ظمددة دوليددة لخد ص بةمماددة الطيددور ال ااددة لأسسددت فد عددمم  ,0933واع مددد فد عملددة علددى مجموعددة مددع العلمددم
والم خصصيع ف مجمل ةمماة الط يعة رذ لاوم الم ظمة بةملة لوعية لغط المسمراك الانيسية لهجاة الطيور ف اميدع
أنةم العملم ,وذلم بمعداد ططو عمل ل غطية الم مطق الانيسية قبمألماا من,غابأوربم,أفااايم,شاقآسيم,أس االيم) وكذلم
ااوم المجلس بم مبعة ةملة الطيور المهددة بمالناااض ولادام لوصيملهم رلى الة وممك بشأن ةمما همق.)53
 -2المك ب الدولي كمحاث الطيور المائية :)IWRB
لأسس هذا الم ب عمم  0952بواسطة المجلس الدول لةمماة الطيدور ل د اادوم بدمااا ول سديق ال ةدو الخمصدة
بملةحمظ على الطيور,وأن هذا الم ب ملزم ألحمقيةرامسمرالمذكورة سلحم ,وعمل على
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لشجيع الدول على رباامهم ولطواا الاوانيع المةلية ومسمعدة الدول ممدام ومع وام ةنشم المةميمك الط يعيةق.)52
 -3الصندوق العالمي للطبيعة : )WWF
هومسسسةدولية مهمة لأسس عمم  0960واهدف رلى الةحمظ على الط يعة وزامدة الوع لدى الجممهيا ةول مددى أهميدة
المةميمك الط يعية ف ةيمة اةنسمن.
 -4االتحاد الدولي لصون الطبيعة :)IUCN
هو م ظمة دولية مس الةوراندة ف الةحمظ على المةميمك الط يعية,لأسس عمم  0922وهو الةدمد داماااطد ا سدب
لعضوا ة أكتا مدعق)0555ة ومدة وم ظمدة غيدا ة وميدةوةوال ق )00000عدملم م طدو فد أكتدا مدع ق )060دولدة.
ولسعى هذه الم ظمة ل شجيع المج معمك ومسمعدلهم ف اميع أنةم العملم للةحمظ على سدالمة الط يعدة ول وعهدم ,واعمدل
على ضممن أن ا ون اس خدام الموارد الط يعية م صحم ومس دامم بي يدم.وا االلةدمد علدى نادمط الادوة ألعضدمنه وشد مله
ل عزازقدددرالهم ودعددم اال لةددمداك العملميددة العمملددة ف د الةحددمظ علددى المددوارد الط يعيددة علددى المس د وى المةل د واألقليم د
والعملم ق.)52
 -5مرنامج اكمم الم حدة : (VNEP
لم رنشم هذه الم ظمة ف المسلما ال ي الذ عاد ف أس هولهم عمم  0923بمواب قاار الجمعية العممة لألمدم الم ةددة
ذ الاقمق 3922ف كمنون األول لعمم  ,)0923وقد شمرك هذا ال انمما مع االلةدمد الددول لصدون الط يعدة والصد دوق
العملم للةيمة ال ااة ق)WWFف رصدار مجموعة مع األة مم االس االيجية العملمية لصديمنة الط يعدة ال د لع د ب ظديم
واس غالل ال ملمك والمااع بش ل الاسداإلى اس زاف ال من مك الةية ولددمياهمق ,)55وأن هدفده الدانيس هدو لاددام الددعم
الضاور والخمذ األااا اك السااعة والحعملة لل عممل مع اميع المشمكل الخمصة بملمةميمك الط يعية.
يالحظ مما تقد أنه على الرغم من كررة االتتاقيات الدوليةة واكقليميةة,وااله ما الةدولي الةذت تبذلةه المنظمةات الدوليةة
الحكومية وغيرالحكومية,ي ضح أن الحماية لم تكن مجدية,وذلك لعد توقةف االع ةداعات واالنقةراض الةذت ي عةرض لةه
ال نوع اكحيائي,وال ةبب فةي ذلةك يرجةت إلةى أن االتتاقيةات وقواعةدها تت قةر الةى الجةزاع الةرادع وإلةى ال ةلطة الدوليةة
المهيمنة ل نتيذ هذه االتتاقيات,وفي كرير من الحاالت تستي على ك توصيات والتوجد قوة تضمن تنتيذها,لكةن النقطةة
المهمةةة ال ةةي نلم ةةها فةةي هةةذا الجانةةب أن هةةذه االتتاقيةةات تع ةد الةةدافت القةةوت لل شةةريت الةةداخلي وتطةةويرة مشةةسن حمايةةة
المحميات الطبيعية.

الفرع الثاني :الحماية في التشريعات الوطنية
س ةت ملةمماة للمةميمك الط يعية ف ال شااعمك الوط ية وف مادم هم الةمماة الدس وراة ثم الةمماة اةداراة فضال عع
الةمماة الج منية وذلم وكمآلل :
اوال :الحماية الدستورية
رن ف دداة الةمماددة الدس د وراة للمةميددمك الط يعيددة لددم ل لددور بصددورة واضددةة ف د الدسددمليا الوط يددةق ل مسلماس د وكهولم
عدممق)0993ق ,)56فادد اك سد ت ةمماددة الع مصدا ال د لهدددف المةميدمك الط يعيدة الةحدمظ عليهددم أهميدة طمصدة,بعد أن أكددد
المسلماعلى ةق اة نسمن ف العي ف بي ة نظيحة طملية مع ال لو ول مية مس دامة للموارد الط يعية,بعدهم الةدق التملدث
بعد ةاوقه المدنية والسيمسية ال لأل بملمال ة األولى ثم ةاوقة االق صمداة واالا ممعية ال د هد األطداى لسد ق الةدق
بةمماة ال ي ة بصورة عممة والمةميمك بصورة طمصةق.)52
أمدددم المشدددا المصدددا فإنددده لدددم ا ضدددمع صدددااةة أ رشدددمرة واضدددةة ةدددول ةممادددة المةميدددمك الط يعيدددة أو ل وا ملهدددم
ال يولواية,ق ل ال عدال الذ أاا على الدس ور س ة3002ق ,)52رذ لمت اةشمرة رلدى ال ي دة بصدورة عممدة دون ال طداق
رلى المةميمك بصورة طمصة على الاغم مع صدور قمنون المةميمك الط يعية قرقم003لس ة)0922ل ونه مدع الدسدمليا
ال صدرك ق ل مسلما اس هولمق.)59
وكذلم الةمل ف الدس ور العممن لس ة 0996رذ لم ا ضمع نصوص واضدةة ةدول المةميدمك الط يعيدة,ورنمم أشدمر فد
الممدةق)03م ه رلى ال ي ة بصورة عممة.
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ثانيا  :الحماية اإلدارية
رن الةممادددة فددد أطدددمر الادددمنون األدار لع يملوقمادددة مدددع ةصدددول الضدددار ب حدددمد األسددد مب ال ددد لدددسد رلدددى وقدددو
الضار,بواسددطة سددلطمك الضد و اةدار ق ,)60والةمماددة اةداراددة للمةميددمك الط يعيددة فهد لع د وقما هددم مددع األضدداار
ال مش ة عع فعل األشخمص الط يعية والمع واة بعدهم مع ع مصا ال ظمم العمم واز مع الممل العمم.
امم مع ةيث عدهم مع ال ظمم العمم فيظها واضةم مع طالل لعاا ال ظمم العمم الذ اع يمجموعة مع مصدملح عليدم
مشددد اكة لمج مدددع مدددم فددد زمدددع معددديع ا حدددق الجميدددع علدددى ضددداورة صددديمن هم,ول ون مدددع ثالثدددة ع مصدددا هددد قاألمع
العمم,والس ي ةالعممة,والصددةة العممددة),ورن واددود المةميددمك الط يعيددة اسددهم بملمةمفظددة علددى هددذه الع مصددا ورن كددمن
بدرامك م حمولةق.)60
رن المةميمك الط يعية بمألضمفةر لى مملادم فه لوفا االمع ولو بدور أقل مع الصدةة والس ي ة,وا ضدح ذلدم بددورهم فد
لاليل ةدو ال وار الط يعية مع الحيضمنمك والعواصد الامليدة وال اابيدة,مع طدالل المةمفظدة علدى الغطدم ال دمل ,
ومع ثم عدم لشاد ال جممعمك الس منية ن يجة لهذه األططمرق.)63
أمم كونهم مع الممل العمم في ضح ذلم مع محهوم الممل العمم الذ بي ه المشا العااق ف الحااة ق )0مع الممدة ق )20مدع
الامنون المدن ال نصت على أنه " لع ا أمدواال عممدة العادمراك والم ادوالك ال د للدولدة واألشدخمص المع وادة العممدة
وال ل ون مخصصة لم حعةعممدة بملحعدل أوبما ضدى الادمنون" ,وا ضدح مدع طدالل الد ص المدذكور سدلحم ,رن المةميدمك
الط يعية أموال عممة بعدهم مخصصة للم حعة العممة واش اك الجميع فد االسد حمدة م هدم وة دى أن هدذه الم حعدة ام دع ان
ل عدى الةدود األقليمية للدولة ألن م مفعهم ومشمكلهم عمباة للةدودق.)62
ولددم لأكيددد ذلددم فد العداددد مددع الاددوانيع الخمصددة بملمةميددمك الط يعيددة,وم هم قددمنون المةميددمك الط يعيددة وصددون األةيددم
الحطااة العممن الذ نص ف الممدةق)6م ه على أنه " لع ا الم مطق ال لم لةدادهم كمةمية ط يعية مخصصة للم حعدة
العممة,واجوز نز مل ية األراض والعامراك الخمصة بهم وفام ألة مم قمنون نز المل ية للم حعدة العممدة" واالةد مدع
نص الممدة أعاله أن المشا العممن أشمر بصورة واضةة للمةميمك بأنهم أمدوال عممدة مخصصدة للم حعدة العممة,كدذلم
ذه ت العداد مع الاوانيع ذاك الصلة غيا الم مشداة بملمةميدمك الط يعيدة فد العدااق بهدذا األلجمهدإذ نصدت المدمدةق)0مدع
قمنون ةمماة الةيوانمك ال ااةقرقم02لس ة)3000على أنه " اهددف هدذا الادمنون رلدى ةممادة الةيواندمك ال اادة بأع مرهدم
ثاوة وط ية, ".......وام قمنون الغمبمك والمشماا ب ص مممثل لامنون ةمماة الةيوانمك ال ااة ف الممدةق)2م ة رذ بي دت
بأنقلعدد الغمبددمك والمشددماا المملوكدة لدواناالدولددة والاطددم العددمم ثداوة وط يددة) ,رن ممسد ق ذكداة اسكددد سددةب الةمماددة
الماارة لل ظمم العمم واألموال العممدة علدى المةميدمك الط يعيدة ,رذ لادوم اةدارة بحداض هدذه الةممادة عدع طاادق الضد و
اةدار
ثالثا  :الحماية الجنائية
رن الةمماة الج منية اااد بهم الزاا والاد ل ل مع اممرا نشمطم ضمرا بملمةميمك الط يعية,فه ةمماة لأل بعدد وقدو
الحعل المجام وليس ق دل الحعدل الضدمر,كمم فد الةممادة اةدارادة وال لوصد بأنهدم عالايدة كمدم فد الةممادة المدنيدة ممدم
اجعلهم أكتا أهمية مع بيع أنوا الةمماةق.)62
لذا ةظيت المةميمك الط يعية بملةمماة الج منية مع المشا العااق وف ال شااعمك األطاى ,بةيث اام المشا العداد
مع األفعمل وال صافمك ال لش ل اع دا على هذه الم مطق المةددة لةداددا دقياموممل ضدم همع م وندمك ةيدة وغياةيدة
بعدددهم مصددملح عممددة مع دداة اد مخ عليهددم ال ددم االا مددمع  ,ولضددح عليهددم الاددوانيع الةمماددة الالزمددة ل ةايددق األمددع
واألس ااارق.)65وان المشا قد أورد هذه الةمماة للمةميمك الط يعية ف قمنون العاوبمك والادوانيع العامبيدة الخمصدة,ذاك
الصلة غيا الم مشاة ,بمألضمفةرلى ال شااعمك الخمصة بملمةميمك الط يعية وكمآلل :
 -1الحماية في قانون العقومات العراقي:
ورد أكتا مع نص ف قمنون العاوبمك العااقد ال مفدذقرقم000لسد ة)0969ا علدق بأضدحم الةممادة علدى مدم لة وادة
المةميمك الط يعيدة مدع ل دو ةيدو بدا أومدمن  ,رذرن ندص المدمدةق)220ااضد ب جداام أفعدمل قطدع واقد ال وألدالف
األشجمر المغاوسةأو أ طضاة ثمب ة ف األممكع العممة أوالمخصصة للم حعة العممةدون رذن مدع سدلطة مخ صدة,كذلم
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نصت الممدة ق )223مع قمنون العاوبمك العااقد علدى لجداام االفعدمل ال د لدسد رلدى لسدميم األسدممك واسد عممل طداق
مةظورة ف صيدهم,كمس خدام المواد الم حجاة والمواد ال يميمواة ووسمنل الصيد ال هابمن .
 -2الحماية في القوانين العقامية الصاصة:
ااصددد بددملاوانيع العامبية,مجموعددة الاددوانيع الم علاددة بةمماددة الع مصددا الم ونددة للمةميددمك الط يعيددة بمددم فيهددم األةيددم
ال ااة والممنية وال وا مك الجيولواية,ال أورد المشا عدة نصوص ازانية ك و مع الةمماة الج منية لهدذه الع مصدا
واام فيهم العداد مع األفعدمل ال د لعدد ا ع ددا عليهدم وه :قدمنون المااعد الط يعيدة قرقدم 3لسد ة)0922وقدمنون ةممادة
ولةسدديع ال ي ددةقرقم32لس د ة)3009وقددمنون الغمبددمك والمشددماا قرقددم20لس د ة)3009وقددمنون ةمماددة الةيوانددمك ال ااددة
قرقم02لس ة )3000بمألضمفةرلى قمنون ل ظيم صيد وأس غالل األةيم الممنية وةمما همقرقم22لس ة.)0926
 -3الحماية الجنائية في ال شريعات الصاصة مالمحميات:
ر ن ال تيا مع الدول أقاك قوانيع طمصة بملمةميدمك الط يعيدة متدل مصدا وعممن,وبعضدهم اآلطدا اك حدى بإصددار أنظمدة
طمصة بملمةميمك الط يعية وم هم العااق مع طالل ال ظمم الدذ أصددره قرقدم3لسد ة)3002وكدذلم نظدمم أقلديم كادسد من
قرقم 9لس ة)3000وال س ون مةال لدراس م ف الحصول الالةاة.
 -4موقف ال شريعات الجنائية من حماية المحميات الطبيعية:
لاد ذه ت ال شااعمك الج منية ف ةمما هم للمةميمك الط يعية رلى الجمهيع:
اكول :واذهب فيه المشا رلى لوفيا الةمماة ضمع رطمر الاوانيع ال ي ية العممة ,فاد اخصدص فصدال كدممال دون الةمادة
رلى رصدار لشااعمك م خصصة لةمماة المةميمك الط يعية ,ولأطذ بهدذا االلجدمه بعد الددول فد قواني هدم ال ي يدة العممدة
كمل وات والممل ة األردنية الهمشمية وا وب أفااايم.
الرةةاني :وهددو االلجددمه األكتددا لادددمم لةمماددة وردارة المةميددمك الط يعيددة ,مددع طددالل لشددااع قددوانيع طمصددة ةنشددم وردارة
المةميدددمك الط يعيدددة وقدددد أطدددذك بهدددذا االلجدددمه دول عددددة كجمهورادددة مصدددا العابيدددة بادددمنون المةميدددمك الط يعيدددة
قرقددم003لسد ة ,)0922وسددلط ة عمددمن فد قددمنون المةميددمك الط يعيددة وصددون األةيددم الحطااددة قرقددم 6لسد ة ,)3002
ودولة اةممراك العابية الم ةدة ف قمنون ةمماة ال ي ة ول مي هم االلةمد قرقم 32لس ة . )0999
أمم المشا العااق فاد أك حى بإصدار نظمم المةميمك الط يعية قرقم3لس ة.)3002

المبحث الثاني
جرائم االعتداء على التنوع البيولوجي للمحميات الطبيعية
مع أهدافأصدار نظدمم المةميدمك الط يعيدة العااقد قرقم3لسد ة,)3002هدو الةحدمظ علدى ال دو ال يولوا ,واالبادم علدى
الةيمة ال ااة والممنيةق )66المهددة بمالناااض ضمع موانلهم الط يعية الم متلة بملمةميمك الط يعية.
واالةددد أن صدددوراال ع دا علدددى ال دددو ال يولدددوا ل دددو ول عددددد ممدددم اسددد دع دراسددد هم وال عمدددق بهدددم مدددع ال مةيدددة
الامنونية,ولذلم س ةمول اةةمطة بهذه الجاانم مع طالل المطملب اآللية:

المطلب األول
جريمة االعتداء على حيوانات المحميات الطبيعية
ورد ال موذج الامنون لهذه الجاامة ف الممدةق/9طممسم)مع نظمم المةميمك الط يعية العااق قرقم3لس ة)3002ال د
نصت علىأنه"ام ع الايمم بمألفعمل ال ملية داطل المةمية الط يعية................. :
طممسم -صيد أوناألوق ألولهجياأو راذا أو رزعمج أو رطااج أولهداد اسد ااارأ مدع ال من دمك ال اادة أوالممنيدة الم وط دة
أوالمهمااة وبضم هم أنوا الطيور أوبيوضهم أوأفااطهم أوأعشمشهم أوأازا م هم كملاا والااون والوبا"......
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قد وردك هذه الجاامة ف معظم الاوانيع الخمصة بملمةميمك الط يعية مع االط الف ف الصيمغة الامنونيةق ,)62لذلم
س ةمول اةةمطة بهذه الجاامة مع طالل فاعيع,نخصص األول ل ةث الع مصا الممدادة للجاامدة,أمم التدمن ف دمول فيده
الع مصا المع واة للجاامة وكمآلل :
الفرع األول
العناصر المادية للجريمة
رن واود أ ااامة مال و بمجموعة مدع الع مصدا الممدادة ال د
الجاانم ال لاع على المةميمك الط يعيةق. )62

لددطل فد ل وا هدم بصدورة عممدة دون اسد ت م وم هدم

رن ممداددمك ااامددة اال ع دددا علددى ال ددو الةيددوان اللخ لدد عددع الجدداانم األطدداى ,فهدد ل ددون مددع ثالثددة ع مصددا
رنيسيةقسلوك,ن يجة,عالقة س ية) رال أن هذه الجاامة لعد مع الجاانم الممداة قااانم الضار) والجاانم الشد لية قاداانم
الخطا),وا متل الضار بمالع دا الحعل على الةدق أوالمصدلةة ال د اةميهدم الادمنون ق ,)69أمدم الخطدا في متدل بمالع ددا
المة مددل علددى الةددق أوالمصددلةةقالمةمية الط يعيددة) ال د اةميهددم الاددمنون ,وس سددلو الضو علىملع مصدداالممداة فد هددذه
الجاامة مع طالل ال امط اآللية:
أوالا -ال لوك اإلجرامي ِوصوره:
رن الحعددل أومددماطلق عليدده السددلوك اةااامدد هددو الع صددا األول مددع الع مصددا الممداددة الددذ امتددل ناطددة ال دااددة فدد
الجاامة,سدددوا أكمندددت عمدادددة أم غياعمداة,وقدددد عافددده المشدددا العااقددد فددد المدددمدةق)0/09مدددع قدددمنون العاوبدددمك
العااق قرقم000لس ة0969المعدل)بأنه "كل لصاف اامه الامنون راجمبيم كمن أم سل يم كمل اك واالم م مملم ااد نص
على طدالف ذلدم" ,فملسدلوك رذا هدو ال شدمط المدمد ألةدد األشدخمص الط يعيدة أوالمع واةقاالع مرادة)ق )20والدذ ا ةادق
بةاكة واةدة أوةاكمك عضواة عدة مع شأنهم أن لمس المصلةة أوالةق الذ اةمية الامنونق,)20بةيدث الام دع لصدور
وقو ااامة دون سلوك راجمب أم سل داطدل ةددود المةميدة ,رذ اعدد الم دمن قع صدا مح داض) ا وقد عليده الوادود
الامنون لألفعمل الم ونة للجاامةق,)23وااامدة االع ددا علدى ال دو الةيدوان فد الغملدب لال دب بسدلوك راجمب ,بةيدث
ا در ارل مبهم بملسلوك السل .
ا ضدح مددع ال مددوذج الاددمنون للجاامددة بددأن السددلوك اةااامد لهدم اددم بصددور عدددة,ممم اا ضد الوقددوف ع ددد كددل
صورة ولةليلهم ومامرن هم بملاوانيع األطاى مع طالل ال امط اآللية:
 -1الصيد:
ااصد بملصيد قيمم الجمن بأفعمل االق مص ال لمس ال من مك ال ااة اوالممنية المواودة داطل المةمية الط يعية,بأ
وسيلة كمنت ل ل ية ةمامك ,بعضهم أسمس كمألكل ,وبعضهم اآلطدا لافيه ,كمممرسدمك بعد الهواامك,وةيدمزة بعد
الةيوانمك ال مدرة بعدهم ةمامك ذاك مادود اق صمد ك ياق.)22
رن الصيد ا ةاق بمسد خدام وسدمنل م عدددة لهدذا الغداض كملشد مك أوالشدااك الةدادادة والحخدما وال دمدق الخمصدة بملصديد
وبع أنوا السموم,بمألضمفةرلى هذه الوسدمنل ال د لع دا بدانيدة ه ملدم الصديد عدع طاادق بعضملوسدمنل الةداتدة ,متدل
الطمنااك والسيمراك,واس خدام الم حجااك والمحاقعمك وغياهم مع الوسمنل.
ومع طالل مملادم ا يع أن المشا العااق ف الممدةق/9طممسم) مع نظمم المةميمك الط يعية ال مفذ ذكا العداد مع صور
االع دا على الموارد الةيوانية داطل المةمية وأولهم كدمن الصديد ل ونده امتدل أةدد أقددم األنشدطة األنسدمنية ومسد ما لةدد
اآلن,ولم اميز المشا العااق ف لجاام هذا السلوك رذا لم الصيد ف ةمالك م حدادة أولدم علدى سد يل اةبدمدة ,بمةضدمفة
الى أنه لم اش اط وسيلة ألرل مبه,سوا أكمنت بدانيدة أم ةداتة,وكدذلم لدم ا ضدمع نظدمم المةميدمك الط يعيدة ال مفدذ لعااحدم
لهذه الصورة مع السلوك,وهذا مم سمر عليه المشا المصا ف الممدةق )3الحااةق)0مع قمنون المةميمك الط يعية .
أمم المشا العممن فادد أورد لعااحدم لهدذه الصدورة قالصديد) مدع السدلوك فد المدمدة ق )0قدمنون المةميدمك الط يعيدة
وصدون األةيددم الحطاادة رذ عافدده بأندده"اسد خدام أ وسدديلة مدع الوسددمنل أواألسددمليب الم عمدةلألمسدمك بملةيوانددمك وشددل
ةاك هم أو الشاو بذلم"ق,)22ممم ادل على أنه أولى الصيد أهمية ك ياة ,رذ اعد مع األنشدطة ال د لدسثا علدى الةيواندمك
ال ااة والممنيدة والطيدور فد ال ي دة العممنيدة,وذلم لوادود العدادد مدع األندوا ال يأضدةت مهدددة بدمالناااض ن يجدةأعممل
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الصيد الجمنا ومممرسة بع األنشطة ال افيهية الخمط ة كملصيد بملطيور الجمرةة للة مرى والغزال العاب والعداد مع
األنوا األطاى,وال م ع المشا صيدهم داطل المةمية الط يعيةق.)25
أمم قمنون ةمماة الموارد األةيمنية وال ظم ال ي ية األندونيس فاد ةذا ةدذو الادوانيع الخمصدة بملمةميدمك الط يعيدة ,رذ
نص على أن سلوك الصيد مم و على الةيوانمك ال ااة والممنية والطيورق.)26
ممدددددم لاددددددم ذكددددداه ام دددددع أن نس لخصدددددأن لجددددداام سدددددلوك الصددددديد مدددددع المشدددددا العااقددددد فددددد نظدددددمم المةميدددددمك
الط يعيةقرقم3لس ة )3002والاوانيع المامرنة اهدف رلى ةمماة الةيوانمك ال ااة والممنية والطيور المهمااة والمس وط ة
وطمصددة ال ددمدرة م هم,وكددذلم ال من ددمك الةيددة الممنيددة وال د ل وااددد فد أمددمكع مةددددة مددع المةميددة لضددممن ةمما هددم مددع
مة اف د وهددواة الصدديد الددذاع اجدددون اس د خدام وسددمنل قددد ل عدددد أنواعهددم وأةجممهددم ,رال أن المشددا قددد اسددمح بملصدديد
ألغااض علمية أواهدف السيطاة مع طالله على وبم معيع متلمدم ةدد فد ماضقانحلدونزا الطيدور)ق)22علدى أن اسد ق
ذلم الةصول على لاطيص مةدد المدة ا حق مع ةمماة الةيوانمك والطيور داطل المةميةق.)22
 -2النق :
هددو لةواددل مةددل أوموضددو الجاامددة مددع م ددمن ارل مبهمقالمةميددة الط يعيددة) رلددى م ددمن آطاقددد ا ددون داطددل المةميددة
أوطمراهمق.)29
اح اض ف هذه الصورة مع السلوك أن الا ون موضو الجاامدةقال و الةيدوان ) أصدال فد ةيدمزة الجمن ,ورالان حدت
الةماددة مددع لجدداام فعددل ال اددل رذ رن الةملددة السددمباة ل دداار لةيددمزة ال من ددمكق ,)20رن هددذه الصددورة اللخ لد عددع الصددورة
السمباة فه ل ةاق دون ال ظا رلدى الوسديلة,فاد اد م نادل الةيواندمك أو الطيدور أواألسدممك بإةددى الطداق ال دانيدة كمل ادل
بواسطة ةيوانمك الاكوب أوبمس خدام رةدى الوسمنل الةداتةقالسديمراك والطمنااك)وغياهدم مدع الوسدمنل األطداى ,رذرن
أغلب ال شدااعمك لدم لشد اط وسديلة معي دة الرل دمب هدذه الصدورة,وهو الجدمه صدمنب اجعدل مجدمل الةممادة أوسدع,بةيث
الا ةددددد لةايدددق ال ادددل بوسددديلة معي دددة,وهو مدددم سدددمر عليدددة المشدددا العااقددد فددد نظدددمم المةميدددمك الط يعيدددة ال مفدددذ فددد
الممدةق/9طممسم),فضالع ذلم أنه لم اةدد رذا كمن ال ال بعيدداأو قاا دمأو اادع علدى ال من دمك الةيدة أوالمي دة داطدل المةميدة
الط يعيددة,بخالف المشددا األندوني س د ف د قددمنون ةمماددة المددوارد األةيمنيددة وال د ظم ال ي يددة الددذ ميددز بدديع صددورة ال اددل
للةيواندمك والطيددور واألندوا األطدداى مدع ال ددو الةيدوان ال د هد علددى قيدد الةيمة,وصددور ال ادل علددى األندوا غيددا
الةية,وبذلم كمن المشا األندونيس أكتا دقة مع المشا العااق ب ةداد موضو السدلوك اةااامد  ,رذ ذكدا األندوا
الةيددة ولددم اسد تع األنددوا غياالةيددة مددع ال ددو الةيددوان ق,)20إذ كةةان المشةةرع االندوني ةةي يهةةدف للوصةةول إلةةى أقصةةى
درجات الحمايةة الجنائيةة للمصةلحة المحميةة ونحةث المشةرع العراقةي لل ةير مهةذا االتجةاه فةي حمايةة عناصةر المحميةة
الطبيعية.
أمم المشا العممن فاد اه م بصورة ادادة لم لذكاهم الاوانيع المامرنة األطاى,وه لهاادب الجي دمك الوراثيدة مدع
داطل المةمية رلى طمرج ال الد,فهذه الصورة ل شمبه مع صورة ال ال ل ون ال هااب اد م بواسدطة ال ادل ,رال أن االطد الف
ا متددل بددأن ال هااددب هوناددل ال من ددمك رلددى طددمرج ال د الد أمددم ال اددل فيددااد بدده ناددل ال من ددمك مددع م ددمن رلددى داطددل أوطددمرج
المةمية,بمألضمفةرلى أن ال ال قد الا طلب الةيمزةق.)23
-3الق :
ااصد بملا إلزهمق روح أةد ال من مك ال ااة اوالممنية ال
م مشاة.

لعي

داطل المةمية,بحعل رنسدمن بصدورة م مشداة أوغيدا

أمم رذا وقع الا ل طمرج المةمية علدى أةدد األندوا المدذكورة سدلحم فإنده ا دون أةدد الع مصدا الممدادة لجاامدة لخضدع
لاوانيع أطاى وم هم قمنون ةمم اة ولةسيع ال ي ة العااق وقدمنون ةممادة الةيواندمك ال اادةق ,)22وأن المشدا العااقد لدم
اش اط وسيلة مةددةالرل مب الا ل,ألن ال يجدة مهمدة وهد رنهدم ةيدمة الةيدوان أو الطدمنا ومدع ق يدل ذلدم رطدالق عيدمر
نمر على ال منع فيصي ه ف ما ل فيسد رلى رنهم ةيملة على أثا ذلم,وقد اةصل الا ل بملضاب بملعصم أو باطعة مدع
الةجمرة,كددذلم ل ةاددق هددذه الصددورة بطعددع أوذبددح الةيددوان بآلددة ةددمدة كملس د يع أوالخ جاأوالشددااك الةمدة,بمألَضددمفةرلى
السموم ال لسد بةيمة الةيوانمك وغياهم مع الوسمنل ال لس و ف نظا المشا ممدامت لةاق ال يجةق.)22
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اعد الا ل أشد أنوا االع دا على ال و الةيوان  ,رذ ا ا ع ه رزهمق روح الةيوان,ومع ثم فالبد أن ا ون الةيدوان
على قيد الةيمة ل ون بصدد ااامة فال ا ةادق الا دل رذا كمندت الةيواندمك غيدا ةيدة ق دل وقدو االع ددا عليهدم,في ح أن
ا ددون الةيددوان ةد ورن كددمن وليددا صددغياا بمجداد وضددعه نهمنيدم أ انحصددمله عددع رةددم أمه,وكددذلم ال أهميددة ل ددا سددع
الةيوان أوةمل ة الجسممنية ,ومع ثمالاعد ق ال م ارا كون الةيوان م ادمم بملعما أو اعمن ماضم ططياا.
-4اإليذاع:
ااصد بمةاذا كل اع دا على اسدم الةيدوان أوالطياأوال دمنع المدمن دون أن ادسد رلدى رنهدم ةيملة,واددطل ضدمع
محهوم اةاذا الجاح والضاب,فملجاح كل مسما مدمد بجسدم المج دى عليده مدع شدأنه رةددا لغييدا فد أنسدجة الجسدم
سوا أكمنت ظمهااة أم بمط ية,أ رن الجاح هو كل مملاك أثا بجسد الةيدوان كاطدع ادز مدع اسدد الةيدوان أوال سدور
والاضوض وال مزاق وال سلخمك بمألضمفةرلى الةاوقق.)25
أمددم الضدداب فهددو ضددغو علددى اسددم الةيددوان اس د ب ألم دم,ل ع دون لمزاددق أنسددجة الجسددم وااددع بملصددحع أوالاكددل
أواالة دمك بملجسددم سددوا لدداك أثددا أم لددم ا دداك أثدداق ,)26ولددم اش د اط المشددا العااق د وسدديلة معي ددة لإلاذا ,فاددد اددأل
بمس خدام أةد األدواك اليدواة كملس يع أوالخ جا أوالةجمرة أوالعصم أوأةد أازا ال مك,كمم قد لس خدم الوسمنل الةداتة
لإلاذا كمل مدق االولومملي يةأو الم حجااك وغياهم مع الوسمنل,بمألضمفةرلى ال وعيع المذكورة سلحم مدع الوسدمنل فه دمك
بع الةمالك ال ا ا ع هم اةاذا عع طااق الاكل بملادم او الل م الذ امس اسد الةيوانق.)22
-5اإلزعاج:
ل ةاق هذه الصورة مع السلوك اةااام ف هذه الجاامة بأ فعل ا ا ع ه اةضاار بهذه ال من مك قكمن عدم الغدمزاك
السممة)ف موانلهم الط يعية ال لعي فيهم,دونأن اسد هذا األن عمثدإلى مدوك الةيدوان ورنمدم قدد ا سد ب للةيدوان بضديق
ال حس الذ ا الب عليه اةزعمج لهذه ال من مك داطل المةمية الط يعيةق.)22
 -6اإلخراج:
ا ةاق اةطااج ع دمم ااوم الجمن بهذا السلوك الم متل بأطذ الش قالةيوان أوأةد أازا ه) مع م من قالمةمية الط يعية)
رلى م من آطا طمرج المةمية الط يعيةق.)29
 -7تهديد اس قرارالحيوانات:
األ لهداد اس ااار الةيوانمك مع طالل لدميا المونل الذ لعي فيه أو لغييا طواصه,أ المواقدع الط يعيدة ال د لعدي
فيهم الةيوانمك وال ملمك المةمية الحطاادة م هدم طمصدة ,ولة دو علدى الظداوف الط يعيدة المالنمدة لهدذه ال من دمك الةيدة
كمل أثيااك والعوامل الم مطية وال شااة وال ظم ال ي ية الط يعية ال لسمع الغدذا والمدأوىق,)90واطلدق علدى بعد أندوا
الموانل بمألوكمر وهيأعشمو الطيورواعد سلوك هدم الع لدمياا للموانل الط يعيدة لهدذه ال من دمك ,ومدع ثدم ا الدب عليده
لهداد اس ااارهم .
بعد اس عااض هذه الصور مع السلوك اةااام ف هذه الجاامة,ا ضح ل م أن أغلب هذه الصور لأطذ ش ل السدلوك
اةاجمب الذ اح اض ارل مب الجمن ةاكة عضواة رراداة ا ةاق بهم هذا السلوك.
ثانيا ا -موضوع ال لوك اإلجرامي:
ا ط ق نص الممدةق/9طممسم/والاابعة عشا)مع نظمم المةميمك الط يعية العااق ال مفذ على اميع أنوا الةيوانمك ال ااة
والممنية ,سوا أ كمنت م وط ة لاض اميدع مواسدم السد ة داطدل المةميدة الط يعيدة ول خدذهم مدونت لهدم لل حداا وال دمثا,
أمأنهدم مدع األنددوا المهدمااة ال د لهدماا مدع م دمن رلددى آطدا طل دم للغدذا لال ده فد مواسددم معي دة مددع السد ة أوال عشددي
وال مثا ل ونهم لوفامالذا آم م مع الظاوف الم مطية
الم غياة على ماالحصول,كمرلحم درامك الةاارة أو انخحمضهم لدراة االنجممد بةيدث ا عدذر علدى الةيواندمك والطيدور
وضع الصغمر أو فاس ال ي لةت هذه الظاوف الامسيةق.)90
والاا صددااألماعلىمل من مك ال ااددة اوالممنيددة ورنمددم اشددمل أ اددز م هددم أومددم اشدد ق م هم,كددملاا والددوبا والصددوف
والشعاالذ اغط أنوا عدادة مع الةيوانمك والااون ال لس عمل كمواد أولية لص معة أنوا عدادة مع األدواة وكذلم
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بع انوا الغدد ذاك الاانةة العطااة الط يعية ف بع أنوا الةيوانمك,والعمج الذ أصد ح أةدد أسد مب لددن أعدداد
الحيلددة داط دل المةميددمك الط يعيددة ,رلددى ةددد لعااضددهم لالناددااض وغياهددم مددع األاددزا ال د أضددةت ماصدددا لألفددااد
والجممعمك.
فضددالعمم لاددددم ذكددداه فدددإن الدد ص اضدددح ةمما ددده علدددى بددي الطيدددور وأعشمشدددهم سدددوا أكددمن ال دددي عمنددددا ألندددوا
الطيورالم وط ةأم المهمااة واك حى بواود ال ي داطل المةمية الط يعية,على الاغم مع أن الغمل ية العظمى مع الطيور
اضع ال ي ,فاد نجد اس ت م على ذلم كملخحمفي متال ف دال مع ال ي فه ل مثا بمل حاا  ,وهذا األما اجب أن اسدا
على أعشمو الطيور ال اجب أن ل وااد موانلهم الط يعية ضمع نطمق المةمية,واااد بملع هومم ا يه الطيامع دقمنق
العيدان وأازا األشجمر والشجيااك والمااع الزراعية وغياهم مدع األمدمكع ال د لدوفا مدوادا أوليدة ل دم الع ,الدذ
اعد موضع الس ااارالطيا ول مثاه ف مواسم معي ة مع الس ةق.)93
واالة أن المشا العااق ف نظمم المةميمك الط يعية ال مفذ ةدد االع دا علدى ال دي الدذ لضدعة الطيدور دون
بيوض األنوا األطاى مدع الةيواندمك ال د ل دمثا بهدذه الطاااةقكملسدالة ال ةاادة واألفدمع ) كدذلم عدد عد الطيدا
موضو السلوك اةااام علممأن ال تيا مع الةيوانمك ل لهم أعشمشم لل مثاوالااةة قد ا ون مص و مع العيدان أو
أازا ال ملمك ,وهو اتجاه من قد لكونةيضيق من نطاق الحماية المقررة لعناصةر المحمية,لةذلك نحةث المشةرع العراقةي
على النإ على سلوك االع داع على البيض واكعشاش مصورة أوست ل شم الحيوانات والطيور.
ثالرا ا -الن يجة اإلجرامية:
ل متل ال يجة اةااامية عع األفعمل الم ي ة سدلحم فيمدم اد جم ع هدم مدع ضدار أو لهدادد بملخطاللةيواندمك الموادودة داطدل
المةمية الط يعية .وا متل الضار ف ال يجة الممداة الم ال ة علدى أفعدمل قالصديد,الا ل,ال ال,اةاذا ,اةزعمج,اةطااج),
وه م نجد أن المشا اش اط لةظا الحعل أن ادسد الدى ةددو ن يجدة ممدادة كأق دمص طيدا بعيدمر ندمر ادسد الدى شدل
ةاك ه ف ااامة الصيد أو رزهمق روح ةيوان با أو بةا داطل المةمية ,ونجد ف ةمالك أطاى أن المشا اجدام
األفعمل ال ام ع أن لش ل لهدادا بملخطاق اةزعمج  ,لهداد االس ااار)ق.)92
وا ضح مع عاض صور السلوك اةااام ط يعة ااامة االع دا على ةيوانمك المةمية رنهدم مدع الجداانم الممدادة
قادداانم الضددار) وكددذلم مددع الجدداانم الشد لية قادداانم الخطددا) ,وا متددل الضدداربملعدوان الحعلد الم الددب علددى األفعددمل
المذكورة سلحم ,أمم الخطا في متل بملضارالمة مل الم الب على ممل اى مع الصور ف ال ص المذكور سلحم.
وا ديع مدع بعد صدور السددلوك اةااامد أن ال يجدة فد هدذه الجاامددة قدد ل ااطدى ل ةاددق فد زمددع الةدق علددى
ارل مب السلوك ,ول ع ذلم الام ع مع عد غمل ية ااانم ال ي ة بواه عمم واداانم االع ددا علدى المةميدمك بواده طدمص,
مع الجاانم الوق ية ألن م مط ذلم هو ط يعة السلوك اةااام  ,ومدى االس مااراة أو الوق ية ف ارل مبدهق ,)92ول دع هدذا
الاددول الام ددع مددع واددود بع د صددور السددلوك اةااام د لجدداانم االع دددا علددى المةميددمك الط يعيددة لةمددل بط يع هددم
االس مااراة ,ومع ثم لعد مع الجاانم المس ماة كصورة ال ادل فد ااامدة االع ددا علدى ةيواندمك المةميدة الط يعيدة ,رذ
لس ما الجاامة طدوال ف داة نادل الجدمن للطيدور أو الةيواندمك المةظدورة ,السد ماار المسدما بملمصدلةة المةميدة طيلدة
الوقت الذ لدطلت فيه ررادة الجمن بصورة م جددة ومس ماة .
الفرع الثاني
العناصر المعنوية للجريمة
ق)95

لعاف الع مصا المع واة بصورة عممة بأنهم األصول ال حسية ال ل عمصا مع ممدامك الجاامة ف ظهاهم للواود
,أ أ نهددم عالقددة نحسددية لددابو بدديع الع مصددا الممداددة للجاامددة والشددخص الددذ قددمم بأرل مبهددم ,بةيددث ا الددب علددى ان حددم
الع مصددا المع واددة مددع الجاامددة انهيددمر ب منهم,ممددم اددسد رلددى عدددم رم منيددة ال وصددل لمعمق ددة الجددمن عدع األفعددمل الممداددة
المجادة مع الاابطة ال حسية.
لعد العالقة أوالاابطة ال حسية الامسم المش اك للع مصاالمع واة للجاامة العمداة ال د قوامهدم الاصدد الج دمن وهد األعدم
األغلب ف الجاانم ال لاع على المةميمك والجاانم غياالعمداة ال ا در وقوعهمبهذا المجملق.)96
ورن الجمنب المع و ف الجاانم الممسة بملمةميمك الط يعية وم همااامة االع دا على الموارد الةيوانيدة داطدل المةميدة
اع ااده كتيداا مدع الغموض,نةددمول الوقدوف عليده فد كدل ااامدة علددى ةددة,وفهمأن كمندت هددذه الجاامدة عمدادة أم غيددا
عمداة,وفيمم ا علق بجاامة األع ددا علدى ةيواندمك المةميدة الط يعيدة,فه لعدد مدع الجداانم العمدادة ال د ا خدذ الع صدا
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المع و فيهم صورة الاصد الجام ق,)92الذ عافه المشا العااق فد الحاداه األولدى مدع المدمدةق )22علدى أنه"لوايده
الحمعل أرادلةرلى أرل مب الحعل الم ون للجاامة همدفمرلى ن يجة الجاامة ال وقعدت أو أادة ن يجدة ااميدة أطداى" ,واعدد
الاصدد الج دمن أططاصدورة مدع الصدورال اادوم عليهدم الع صدا المع دو للجاامة,وا وافاهدذا الاصدد رذا كدمن الجددمن
عملمم ب ةايق الواقعة المجامة وبع مصاهم الامنونية,وأن ل جه ررادله رلى أرل مب السلوك ولةايق ال يجة.
و ا ةدد نطمق العلم الوااب لوافاه ف الاصد بملع مصا الجوهااة ف الجاامة,وأمم مماخاج عع هذه الع مصا فالاشد اط
أن اعلم بده الجدمن ق,)92واادوم الاصدد الجامد علدى ع صدا العلدم واةراده,وسد عملجه فد مجدمل ااامدة االع ددا علدى
ةيوانمك المةمية الط يعية على ال ةو اآلل :
-0العلم بموضو الةق مةل الةمماة:
اجب أ ن ا صب علم الجمن على األةمطدة بدملةق الدذ اةميده الامنون,فيج دأن اعلدم أن مدع شدأن فعلده أن ادسد الدى
المسما بأةد ع مصا المةمية الط يعية,فح ااامة االع دا علدى ةيواندمك المةميدة الط يعيدة,اج أن اعلدم الجدمن ممهيدة
الةيددوان أوالطددمنا الدذ انصددب عليدده فعله,وأندده ةيددوان أوطمنامشددمول بملةمماة,ومدددرج فد قددوانم الطيددور والةيوانددمك
المهددة بمالناااض ال الاجوز صيدهم أو
ق)99
نالهمأو ق لهم أو لهجياهدم أوراذانهمأولهداداسد ااارهم أوة ىأزعماهدم ,وأن اعلدم أن مدع شدأن فعلده أن ادسد رلدى رةددا
ال يجة ال نصعليهمالمشا .
 -3العلم بم من وقو الجاامة:
واجب أاضم أن ا وافاعلم الجمن بملم من الذ ارل ب به فعله,بأنه مةمية ط يعية مةددة الةدود والمعملم بمواب طاانو
ل دديع نطددمق أم دددادهم فد م مندم معي دم لعي دم قمطعدم ,وا عدديع أن ل ةصددا داطددل ةدددودهم للددم األفعددمل ال د ةظددا المشددا
مممرس هم ف هذا الةيز الجغااف الذ األيه عمدا,أ مع شأن فعلده أن احضد رلدى لةايدق ال يجدة اةاااميدة ال د ندص
عليهم الامنون.ولط يام لذلم اجب أن اعلم الجمن أن مع شأن فعلهأن اسد رلى رزهدمق روح ةيدوان أوطدمنا اعدي ضدمع
نطمق المةمية الط يعية ال الاجوز ق لهم أو المسما به بأ فعل اامه المشا ف نظمم المةميمك الط يعية ال مفذ.

المطلب الثاني
جريمة االعتداء على نباتات المحميات الطبيعية
ورد ال مددوذج الاددمنون لهددذه الجاامددة فدد ال ددد ثمم ددم مددع المددمدةق/9ثمم ددم)مع نظددمم المةميددمك الط يعيددة العااقدد
قرقم3لس ة)3002ال ل صعلى أنه "ام ع الايمم بمألفعمل ال مليه داطل المةمية............... :
ثمم م -قطع أو رلالف أو رزالة ال ملمك أو أازانهم مع الم طاة المةمية....
رابع عشا -كل نشمط اسثا سل م على الةيمة الط يعية لألنوا ال ملية والةيوانية".
ول طلب هذه الجاامة لايممهم لوافا الع مصا الممداة والع مصا المع واة ,ال
اآللييع:

نةمول لسليو الضو عليهم طدالل الحداعيع

الفرع األول
العناصر المادية للجريمة
لمتددل الع مصددا الممداددة المظهددا الخددمرا للجاامددة أوالوادده الددذ ل جسددد فيدده الجاامددة رلددى الواددود فدد العددملم
الخمرا ,ومع طاللهم ا ةاق اع دا الجمن على الةق أو المصلةة ال نص الامنون على ةمما همق.)000
رن ااامة اال ع دا على ال و ال مل داطل المةمية شأنهم شأن الجداانم األطداى ل دون ع مصداهم الممدادة مدع السدلوك
اةااام وال يجة وعالقة س ية ,كونهم مع الجاانم الممداة الممسدة بملمةميدمك الط يعية,وسد مول الع مصداالممداة لهدذه
الجاامة مع طالل ال امط اآللية:
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أوالا -ال لوك اإلجرامي وص ِوره :
وااصد به ةاكة أوةاكمك عضدلية عددة,ااوم بهدم الحمعدل ا وصدل بهدم الدى ارل دمب الجاامدة ,فدإذا كدمن السدلوك
مجاد لاك أوام م عع الايمم بحعل أما به الادمنون ف دون الجاامدة سدل ية,والجاامة ال د نةدع بصددد ال ةدث ع هدم,فه
غمل دم لاددع بسددلوك راجددمب داطددل ةدددود المةميددة الط يعيددة,ألن ق الم ددمن ع صددا مح دداض) ا وق د علددى واددوده الواددود
الامنون لألفعمل الم ونة لجاامة االع دا على ن ملمك المةمية ,والذ ا جسد بايمم الجمن باطدع أوقلدع أورلدالف أو رزالدة
ن مك داطل المةمية الط يعية.
وام ع أن ن صور وقوعهم بسلوك سل بمل اك أواالم م ,كايمم أةد الةيوانمك الذ لعدود مل ي ده للغيدا بدإلالف أو
اق ال أو رزالة شجاةأوشجياة ثمب ة والا خدذ ممل ده أ موقد سدوا ب اكده أم عددم م عده مدع أليدمن السلوك,وا ضدح مدع
طالل ال موذج الامنون للجاامة الذ ورد ف الممدةق/9ثمم م)مع نظمم المةميمك الط يعية العااق قرقم3لس ة)3002بدأن
سلوكهم األااام لم ذكاصورعدة مع ق ل المشا العااق وكمآلل :
ق)000

 -1القطت
ااصد بملاطع رزالة از مع ال مك مع بام الجز األطا م ه مع اذوره,أو رزالة هي له بمل ممل بمس ت م اذوره,وقدد
ا ا عع هذه الصورة مع السلوك قطع السدمق أوب اهأولمزاامنسدجة ال دمك كليدم أو ازنيدم,ل ع ه دمك أمدالأن لعدود للةيدمة
ول مو ماة أطاى ,رال أنه ف ةمالك عدادة أالاسد الايمم بهذه الصورةرلى لل ال مكق.)003
رن المشا العااق ف الممدة ق /9ثمم م) مع نظمم المةميمك الط يعية ال مفذ لم اش اط بهذه الصدورة مدع السدلوك أسد خدام
وسدديلة معي دة,ومع ثددم ف دإن الاطددع ا ةاادددون ال ظددا رلددى الوسددمنل المس د خدمة مددع الجمن ,فاددد ل ددون آلددة ادواددة كملحددأا
أوالم شمرأوالماص أوآلة كهابمنية كملم شدمر ال هابدمن أوآلدة مي مني يدة كملماك دمك المخصصدة لاطدع ال ملمك,وبمأللجدمه
نحسه ذه ت ال شااعمك المامرندة وم هدم قدمنون المةميدمك الط يعيدة وصدون األةيدم الحطاادة العمدمن قرقم 6لسد ة)3002
رذرنه لم اةدد وسيلة معي ة ألرل دمب فعدل الاطدع فد ال مدوذج الادمنون للـجـااـمدـة الدـذ نصدـت علـيدـه الـحـادـاة قد) مدـع
المـمدةق,)05كـذلـم الةـمل فـ الاـمنـون األندونـيس قرقم5لس ة)0995الم علدق بملةحدمظ علدى المدوارد الط يعيدة ونظمهدم
ال ي ية ف الممدةق)30ال اامت سلوك الاطع.
أمم قمنون المةميمك الط يعية المصا فاد ورد نموذج الجاامة الامنون الذ نصت عليه الحاداهق )2مدع المدمدةق )3طمليدم
مع صورة الاطع واك حى بذكا اةلالف وال الق ,)002وا يع مع رااا المامرنة ال شااعية بيع ال صيع المصا والعااق
 ,أن لع يددا المشددا المصددا فدد ااامددة االع دددا على ن ملددمك المةميددمك الط يعيددة أدق وأشددمل  ,فاددد اسدد عمل كلمددة
قاةلالف) وه أعم مع كلمة قالاطع) ال اس عملهم المشا العااق .
واالة د أن المشددا العااق د ب جاام دة قطددع ن ملددمك المةميددة الط يعية,ورعطمندده مددم اس د ةاة مددع أهميةل وندده اددسثا
بصورة ك ياة على أةد الع مصا المهمة ألس ماار المةمية,ولم اا صا لجاام الاطع علدى الةممادة الم مشداة بمل شدااعمك
الخمصددة بددل الةمماددة ف د قددمنون العاوبددمك العااقدد قرقم000لس د ة 0969المعدددل) الددذ نددص علددى هددذه الصددورة فدد
المددمدةق................ ")220مددع قطددع أواق لعددأورلل شددجاة مغاوسددة أوطض داةنمب ة فد م ددمن معددد للع دمدة أوفد شددمر
أوميدان عممأوف م من لل زهة أوفد ةداادة عممدة أوغياهدم مدع األمدمكع المخصصدة للم حعدة العممدة دون رذن مدع سدلطة
مخ صة",كذلم الةمل ف قدمنون ةمماةولةسديع ال ي دة العااقد والادوانيع العامبيدة الخمصدةق ,)002ومدع ثدم ةدمول المشدا
فاض الةمماة الم مشاة وغياالم مشاة مع طالل لجاام هذا السلوك وهو الجمه صمنب لم نجده ف أغلب ال شااعمك.
وممم س ق فإ نه ا ضح ططا قطع ال ملمك,فهو أةد األس مب ال لسمعد على لجااد ال ابدة وا د ا ع ده ال وسدع فد
رقعة ال صةا داطل المةمية ورزالة الغطم ال مل لهم بمل مملق. )005
 -2القلت
ااصد بملالع أس صمل ال ملمك مع اذورهم والاضم عليهم,أاإممل هم نهمنيمق ,)006واسدهل ارل دمب هدذا السدلوك ع ددمم
ل ددون ال ملددمك داطددل المةميددة ش د لة صددغياة أو نمددت ةددداتم,ألن الايددمم بددملالع ف د هددذه الح دداه مددع عماال ملالاة ما دإلى
اهد,سوا ألى به رنسمن أوةيوان با أو مدع ةيواندمك الاعد ال د ل جدموز علدى ن دمك المةميدة علدى شد ل قطعدمن ولدم
ام عهدددم صدددمة هم ,رذ أن بعددد المةميدددمك الط يعيدددة اسدددمح بوادددود بعددد ال دددما مدددع السددد من األصدددلييع فددد الم طادددة
المةميةق.)002
لميةدد المشا العااق ف نظمم المةميمك العااق قرقدم 3لسد ة )3002وسديلة معي دة للالدع كمدم هدو واضدح فد نمدوذج
الجاامدة الاددمنون الددذ أدرج فد المدمدةق/9ثمم دم),رذ ا حد ل ةاددق سددلوك الالددع اسد خدام أ وسدديلة ,فاددد ل ددون آلددة ادواددة
أومي مني ية كملممك ة المس خدمة ف قلع األشجمر أوالحأا أوالمجافة ,ومع المالة أن الالع اخ ل بصورة واضةة عدع
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الصورة السمباة مع السلوك اةااام قالاطع) ,وهذا األطيا ا ةاق بإزالة از مدع ال دمك دون اس صدمل الجدذور وهدو
مم اسمعد على رم منية نموهم ماةأطاى,كممأسلح م,أمم الالع أواالق ال فهو األ بحصل ال مك عع األرض مع اذوره ,أ
أس صمل ال ة كليم دون بام أ از م هم داطل أوطمرج األرض,والا ادى أمدل بعودلهدم لل مدو مداة أطداى,ومع ثدم فدأن
قلع ال مك اش ل ططاا ك ياا على الغطم ال مل للمةمية الط يعيةق.)002
ا ضددح مددع طددالل ا س د ااا ال شددااعمك المامرنددة الخمصددة بملمةميددمك الط يعيددة,وال يأة وك علددى ال مددوذج الاددمنون
لجاامة االع دا على ن مك المةمية ,مع طالل ذكاصورعدةللسلوك الذ لال ب به الجاامة ,رال أن المشا العااق قدد
انحاد بذكا صورة الالع ف الممدةق/9ثمم آ) مع نظمم المةميمك الط يعية ال مفذ,وكذلم ف نظدمم رنشدم المةميدمك الط يعيدة
ألقليم كادس من ف الحااةق )3مع الممدةق )5ال نصت على أنه"ام ع مممرسة ال صافمك داطل المةمية الط يعية...:
-3قطع أو قلع أورلالف أو رزالة ال ملمك أوأازانهم مع المةميمك الط يعية"
وأنه قد لم لجاام فعل الالع ف رطمر قمنون العاوبمك العااق فاد نص ف الممدةق )220على لجاام هذه الصورة مدع
السلوك وم عم لل اار ن ح بمألشمرهإليهم.
-3اإلتالف:
اعاف اةلالف أنده لعطيدل وظيحدة ال ملدمك وضديم قيم هدم أو ف منهدم بصدورة كمملدة دون أن عدود رلدى ةمل هدم الط يعيدة مداة
أطاىق ,)009رن اةلدالف ا ةاا وسدمنل عداددة بوصدحه أةدد صدور السدلوك الدذ لال دب بده الجاامدة,ولم اشد اط المشدا
العااق لهذهملصورة مع السلوك اةااام ف نظمم المةميمك الط يعية وسيلة معي ة لوقو ااامة االع دا على ن ملمك
المةمية,فاد األ االلالف ن يجة لطمس ال مك بأرال اةنسمن أو الةيوان أو الدهس بملعابمك والماك مك ال لدطل دون
لاطيص مع الجهة المخ صةق.)111
وأن اةلدددالف ام دددع أن اادددع باطدددع أوقلدددع ال دددمك داطدددل المةميدددة الط يعيدددة,ل ع بمدددم أن المشدددا العااقددد قدددد ذكدددا
صوراأللالفإلى امنب الصور التال األطاى ف الممدةق/9ثمم م) مع نظمم المةميمك الط يعية قرقم3لس ة)3002فإنده قدد
أس ت ى ارل مبة بأةد الصور المذكورة ف نموذج الجاامةقالاطع,الالع,اةزالة) ,رال أنه الممنع مدع وقوعده بصدور أطداى
كمم ف األمتلة السمباة.
االة أ ن نظمم المةميمك الط يعية العااق ال مفذ واميدع الادوانيع المامرندة دون أسد ت م قدد نصدت فد موادهدم علدى
لجاام اال لالفصااةة كصورة مع الصور ال د لال دب بهدم الجاامدة,وكل ذلدم اددل علدى أن اةلدالف الاادل ططداا علدى
ن مك المةمية عع الصور ال س ا ه.
-4إزالة النباتات أو أحد أجزائها في المحمية:
ل ةاق هذه الصورة مع السلوك بإزالدة ال ملدمك أوأةدد أازانهدم ,عدع طاادق اسد غالل مسدمةة واسدعة مدع الغطدم ال دمل
ألغااض أطداى كملزراعدة الم الدة عدع طاادق رزالدة الغطدم ال دمل وربدمدة ال ملدمك وةااثدة االرض ولهي هدم لزراعدة
مةمصيل أطاى كمةمصيل الة وبقالامح,الذره,الشعيا).
اال ددب هددذا ال شددمط مددع االع دددا علددى ال ددو ال ددمل بوسددمنل عدددة ,دون لةداددد وسدديلة معي ددة ,رذ اددم نددص نظددمم
المةميدددمك الط يعيدددة العااقددد قرقدددم3لسددد ة)3002مطلام,فادددد لددد م بإبدددمدة ال دددمك الموادددودورةالل أندددوا أطددداى مدددع
ال ملمكقال ملمك االق صمداة)  ,ومع ثم ااضد علدى أندوا مخ لحدة مدع ال ملدمك الط يعيدة داطدل المةميدة ,وام دع أن لد م
رزالة ال ملمك الط يعية األصلية عع طااق ردطمل أص مف أطاى لسد رلدى لددهور ال دوازن ال ي د ق,)000وهدو ممسد موله
ف صورة أطاى مع صوراالع دا على ال و ال مل .
نالة أن المشا العااق قد نص على هذا الحعل صااةة ف الممدةق/9ثمم م),نظاا لمم مابه العااق مع رزالة وربمدة
أنوا ن ملية عدادة ,وطمصة الم مطق الج وبية مع ال الد بعد لجحي ميمه االهوار,وبغية المةمفظة على أنوا مع ال ملدمك
أنشأك المةميمك الط يعية ف هذا الجز كأةد أسمليب الةح لألنوا المهددة بمالناااض ورعمدة ال وازن ال ي اله .
ثانيا ا -موضوع ال لوك اإلجرامي:
ا ط دددق ندددص المدددمدةق/9ثمم دددم)مع نظدددمم المةميدددمك الط يعيدددة العااقددد قرقم3لسددد ة )3002علدددى اميدددع األةيدددم
ال مليةأوأازنهم,رذأ ن المشا فداض ةممادة ال دو ال دمل داطدل المةميدمك الط يعية,سدوا أكمندت هدذه ال ملدمك باادة أم
ممنية بجميع مااةل نموهم ,ولضم ال ملمك ال ااة داطل المةمية اميع م ونمك الغطم ال مل علدى اليمبسدة وال د نشدأك
بصورة ط يعية دون لدطل اةنسمن واشمل الغطم ال مل أص مفم وأنواعم عدادة مع األشجمر وال لعاف بأنهم"كل ن مك
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ذ سـمق طش فـ امـيع أدوار نـموه" ,)112ولدـم اةدـددالمشا كونهدم متماةأوغيامتماة,بمةضدمفة الدى األشدجمره مك
الخضاة ال مب ةوهومماطلق على كل ن مك ليس له سمق طش كملشجيااك ال ااة الصدغياة واألعشدمب واألندوا المخ لحدة
مع ن ملمك الاع قال ملمك العلحيدة),ون مك الزا دة بمخ لد أصد مفهم كدملورود والتيل,بمألضدمفةرلى األبصدمل وغياهدم مدع
ال ملمك ال نمت داطل المةمية بصورة ط يعية.
أمددم ال دو األطاالددذ امتددل مةددل السددلوك اةااامد فهددو مددماعاف بمل ملددمك الممنيددة,وال ل شددا فد ميددمه المةميددة
الط يعية,سوا أكمنت ميمه األنهدمر والمس اعمكقاألراضد الاط دة) أم ال ةدمر فيملمةميدمك الط يعيدة ال ةاادة,وطيا متدمل
على ال ملمك الممنيةق ن مك الممنجاوف)الذ اعي ف الميمه المملةة لمةمية عل ة الط يعية ف مصاق. )002
ومما تجدر اإل ارة إليه أن المشرع العراقي لم يضت قوائم للنباتات المهددة ماالنقراض علةى الةرغم مةن أن ملةدنا يزخةر
مالعديد مةن أنةواع النباتةات البريةة والمائيةة ال ةي تمرة تراثةا ا للبشةرية ,لةذلك نحةث المشةرع العراقةي علةى إضةافة قةوائم
للنباتةةات المهةةددة مةةاالنقراض ,تةةدرج علةةى ةةك جةةداول ,أسةةوة ماتتاقيةةة سةةاي س ال ةةي ذكرناهةةا فةةي موضةةت سةةامق مةةن
.)114
البحث
ثالرا ا -الن يجة اإلجرامية:
ل متددل ال يجددة الممداددة الم ال ددة عددع صورالسددلوك اةااامد المددذكور سددلحم ,ومددما جم ع هددم مددع ضددار مددمد ا متددل فد
االن امص مع قيمة ن ملمك المةمية أو اشوههم أو اسد رلى هالكهم أو اس صملهمق.)005
وممم لادم ا ضح أن ااامة االع دا على ن ملمك المةمية مع الجداانم الممدادة قاداانم الضدار) الضدارالذ ل الدب
على أفعدمل قالاطدع ,والالع,اةلالف,رزالدة ال ملدمك وأازانهدم) ,فمدتال قلدع أةدد ن ملدمك المةميدة ادسد رلدى اس صدمله مدع
ادددذوره ممدددم ا ددد ا ع ددده رعددددام ال دددمك بصدددورة نهمنيدددة وهوضدددارالام ع معملج ددده فددد بعددد األندددوا المعاضدددة
لألناااض,وطمصة ف مةميمك العااق ال أضةت معظم ن ململهم أكتا لعاضم لإلزالة.
ورن ااامة االع دا على ن ملمك المةمية لعد مع الجاانم الوق يدة ال د اادوم رك هدم المدمد علدى سدلوك اادع ول هد
بوقوعه الجاامة فمتال سلوك الاطع ااع وا ه بوقو ااامة االع دا على ال مك دون أن اةمل بط يع ه االس ماار.
الفرع الثاني
العناصر المعنوية للجريمة
ر ن ااامدددة المسدددما بدددمل و ال دددمل داطدددل المةميدددة الط يعيدددة,ه مدددع الجددداانم العمدادددة,وال ا ددددر وقوعهدددم بطاادددق
الخطأ,وذلم لط يعة الجاامة مع ةيث م من ارل مبهم,وبمم أنهم مع الجاانم العمداة فإن الاكع المع و فيهدم ا خدذ صدورة
الاصد الجام .
ع د رمعمن ال ظا ف ال موذج الامنون للجاامة الذ ورد ف نظمم المةميمك الط يعيدة العااقد ال مفدذ نجدد أن المشدا لدم
ا طلب قصدا طمصم,ورنمم اك حى ب وافا الاصد العمم,والذ ااوم على ع صدا العلدم واةرادة ,رذرن علدم الجدمن بملوقدمنع
ال لعد أةد الع مصا الجوهااة,أ العلم بممدامك الجاامة والجمه ررادله الرل مبهم شداطم أسمسيمالرل مطملع مصداالممداة
مع ع مصاهم المع واة,سوا أكمن الجمن شخصم ط يعيم أو مع وام اعلم بأن فعلهغيامشاو وهو قطع ن ملمك المةمية أو
قلعهم أو رلالفهم أو رزال همق.)006

المطلب الثالث
جرائم تغيير التنوع البيولوجي للمحميات الطبيعية
وس ةمول ف هذا المطلب لسليو الضو على ااامة لمس كدال ال دوعيع قالةيدوان وال مك)داطدل المةميدة الط يعيدة ,مدع
طددالل فدداعيع نخصددص األول لجاامددة ردطددمل ولددوطيع أا ددما غاا ددة,امم الحددا التددمن ف ددمول فيدده ااامددة االضدداار
وال غييا بمل وا مك الحيزامنية أوالجيولواية أوالموروفولواية وعلى ال ةو اآلل :
الفرع األول
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جريمة إدخال أو توطين أجناسغريبة(دخيلة)
اس د خلص ال وذاملحددمنون لهددذه الجاامددة مددع المددمدق/9ثملت دم)مع نظددمم المةميددمك الط يعيددة العااق د ال مفددذ ال د ل د ص
على" -9ام ع الايمم بمألفعمل ال ملية داطل المةمية الط يعية........................................ :
ثملتم-ردطمل أولوطيع أ مع األنوا ال ملية والةيوانية الدطيلة".
وا يع مع نص الممدة السمباة أن هذه الجاامة ل ةاق ع د لوافا الع مصا اآللية:
أوالا:العناصر المادية للجريمة:
اللخ ل ااامة لغييا ال و ال يولوا عع الجاانم األطاى مع ةيث الع مصا الممداة رال أنه ولط يعة الجاامة قااامة
ش لية) ,سيا صا بةت م على الع مصاالممداةاآللية:
-1ال لوك اإلجرامي:
ا متل السلوك اةااام بإدطمل أنوا مع األةيم الحطااة الدطيلة ولوطي هم ,وال ل واادد فد أنظمدة بي يدة مخ لحدة
عع بي ة المةمية الط يعيةق ,)002وا ةصا السلوك اةااام لهذه الجاامدة فد نشدمط اال ده أةدد األشدخمص الط يعيدة أو
المع واة داطل ةدود المةمية الط يعيدة ,رذ اعدد الم دمن قع صدا مح داض) ا وقد علدى وادوده الوادود الادمنون لألفعدمل
الم ونه لجاامة أدطمل ولوطيع أا ما غاا ة.
رن السلوك اةااام ف ااامدة ردطدمل أا دما غاا دة للمةميدة اا صداعلى صدورليع همدم اةدطدمل وال دوطيع رذ اعددان
بمتمبة الم مل لألفعمل ال لمس ال و ال مل والةيوان فد الجداام يع المدذكورليع سدلحم,واااد بمةدطدمل هدو الدب أ
نو مع األةيم الحطااة الدطيلة سوا أكمنت مةلية أم غيا مةلية,أ أن هذه األنوا واألص مف قد ل ون مةلية م وط دة
داطل ةدود الدولة كأنهم لعي ف بي هم الخمصة بهم أوقد ل ون غيامةلية ا م ال هم على شد ل أفدااد واممعدمك أوشدعب
مع نظمم بي طمرا ف نطمق اغااف ط يع معيع,الااع ضمع ةدود الدولة.
االة أن قوانيع أغلب الدول المامرنة نصت على هذه الصورة ب شااعملهم وم هم المشا المصدا رذ نصدت الحاداةق)5
مع الممدةق)3مع قمنون المةميمك الط يعية على أنده"اةظا الايدمم بأعمدمل أو لصدافمك أو أنشدطة أو راداا اك مدع شدأنهم
لدمياأو رلالف أولدهور ال ي ة الط يعية,واةضااربملةيمة ال ااة أوال ةااة أوال ملية أوالمسما بمة واهم الجممل بم طادة
المةمية .واةضاعلىواة الخصوص ممال ... :
ردطمل أا ما غاا ة رلى م طاة المةمية".وكذلم اام المشا األندونيس ف الحااةق)3مع الممدةق)22مع قمنون ةمماة الموارد األةيمنية وال ظم ال ي ية وال د
ل ص على أنقاألنشطة ال لع الغيياف السالمة الط يعية للم طاة الماكزاة الم علاة بملحااة األولى لشمل مما اصأواالل
مع وظيحة أومسمةة الم طاة الماكزاة بمةضمفة رلى ردطمل أص مف غاا ة مع ال ملمك والةيوانمك).
أمددم المشددا العمددمن فد قددمنون المةميددمك الط يعيددة وصددون األةيددم الحطااددة ,فإندده لددم اددذكا هددذه الصددورة واع اددد
ال مةث أن المشا العمدمن لدم ا دع موفادآ بعددم الد ص علدى هدذا السدلوك الخطدا والدذ امتدل اع ددا علدى بي دة المةميدة
الط يعية.
ومع اس ااا نصوص الاوانيع المامرنة نجد أن المشا العااق قد انحاد بمل ص على الصورة التمنية وه ال وطيع ال
لال و ارل مطم وثيام بملصورة االولى,ونذهب مع مم ذهب ألية المشا العااق فال ام ع أن ن صور لدوطيع لل دمنع الةد
ف بي ة المةمية الط يعية مع األنوا المةلية دون ردطملة بطاااة غيا مشداوعة ,رذالاوادد لدأثيا بمجداد اةدطدمل رال فد
ةملة المداض الوبمن قكدأنحلونزالطيور)ق )002أمدم رذا كدمن اةدطدمل اا دان ب دوطيع ال دمك أوالةيدوان فدإن لهدادد المصدلةة
أوالةق ا ون ك يا اوقد ا ون س ملألط الل ال وازن ال ي داطل المةمية.
ومما تقد يالحظسن المشرع العراقي في المادة /9ثالرا ا)من نظا المحميةات الطبيعيةة قةد جةر هةذا ال ةلوك منةا اع علةى
أسباب عدّة يمكن إجمالها مالنقاط اآلتية:
-0رن ردطمل ولوطيع نو أوأنوا عدة مع األا دما ال مليدة والةيوانيدة الدطيلدة علدى نظدمم بي د معديع سيضدا بدمألنوا
األصيلة والم أقلمة,مع طالل ال مفس على الغذا واالف ااا الذ لاوم به األنوا الدطيلة لألنوا األطاى داطل المةميدة
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الط يعية,وممم اجب ذكاه أن األنوا الدطيلة أمم أن ل ون مع أنظمة أا ولواية غاا ة عع بي ة المةمية أو ل دون مةدورة
وراثيم ق,)LMOومع ثم فإن ردطمل األنوا الغاا ة أو المةورة أوكالهمم قد اسد رلى اةضاار بمألنوا المس ااةق.)009
-3رن ردطمل ولوطيع أا ما ن ملية أو ةيوانية غاا ة قد ا ون س م رنيسيم ل ال بع األمااض الغيا مواودة أصال بيع
المجموعمك ال ملية والةيوانية ال ل وااد ضمع ال طمق الم من للمةمية الط يعية,وذلم لعددم اك سدمبهم للم معدة الالزمدة
ال لايهم هذا ال و مع األمااض,ومع ثم ل ون عاضة ألصدمبة أنواعهدم وأصد مفهم ال د ا ادل بعضدهم المداض للد ع
اآلطا.
بمألضددمفةرلى أ ن األنددوا الةيوانيددة وال مليددة الدطيلددة لصددمب ه د األطدداى بددمألمااض الم وط ددة ال د لةملهددم األةيددم
المواددودة داطددل المةميددة,ممم اجعددل الةيوانددمك وال ملددمك الدطيلددة رةدددى الوسددمنل ل شددا األمددااض بدديع األنددوا المةليددة
واألنوا المهمااةال ل وااد طالل مواسم معي ة مع الس ة ف المةمية الط يعية لل مثاأوالغذا أوكالهمم,ومع ثم لصد ح
مش لة األمااض ال ملية والةيوانية مدع وط يدة علدى مسدمةة مةددةقالمةميدة الط يعيدة) رلدى مشد لة أك دا لم دد رلدى بلددان
أقليميةأوعملمية ع د عودة الطيور المهمااة رلى أممك هم ال ام ك م هم وه ةمملة لألمااض ال اك س همق.)030
-2أن ر دطمل ولوطيع ال ملمك والةيوانمك الدطيلة بصدورة غيدا مشداوعة ا سد ب بهدالك األندوا المةليدة داطدل المةميدة
الط يعيددة,وذلم ألنهددم غيددا مهي ةلموااهددة هددذا السددلوك المحددمائ دون أن لمد ح الوقددت ال ددمف الدذ اطددول أو ااصددا,ة ى
ا م ع ال منع الة مع لزواد نحسة بأ وسيلة دفم ضد األندوا الغمزادة ال د ادسد دطولهدم رلدى ندو مدع ال دمفس علدى
ال ام ممم ا ا ع ه ناصمن واناااض لدراج ل ع األنوا داطل المةمية اامبلة زامدة ف أعداد األا ما الغاا ةق.)030
 -2موضوع ال لوك اإلجرامي:
ةسب ال ص ال جاام الوارد ف الممدةق/9ثملتم)مع نظمم المةميمك الط يعية العااقد ال مفدذ,فإن السدلوك اةااامد
ا صب على كل ن مك أو ةيوان اعي ضمع ةدود المةمية الط يعية,ولم اةدد المشا العااق نوعمأوص حم بملذاك,ورنمم
ام ال ص شممال لجميع األةيدم ال مليدة والةيوانيدة ال د لعدي فد ال ي دة ال اادة للمةميدة أو ال ي دة الممنيدة أوكالهمدم فد
بع أنوا المةميمك الط يعية ال لم زج فيهم اليمبسة مع المم ,وبمم أن م قد ل مول دم الماصدود بملةيواندمك وال ملدمك كدال
على ةدة ف المطل يع المذكورة سلحمولج م لل اار نةيإللى ممس ق ذكاه.
ثانيا ا -العناصر المعنوية للجريمة
رن ااامة ر دطمل ولوطيع أنوا مع األةيم الحطااة الدطيلة مع الجاانم العمداة,قوام الع مصدا المع وادة فيهدم هدو الاصدد
الجام لدى الجمن ,والاصد المطلوب هو الاصد العمم الذ ا ةاق بمجداد العلدم واألرادةق ,)033رذ اجدب أن اعلدم بممدادمك
الجاامة ول جةارادله الرل مبهم,والعلم بممدامك الجاامة الذاي طل ة الامنون اا صاعلى الوقمنع الجوهااة,كأن اعلم الجدمن
بأن فعلة الذ ارل ه غيا مشاو وهو ردطمل ولوطيع ن ملمك وةيوانمك دطيلة مع شأنهم لهداد الةق أوالمصلةة.
أمم الجهل بامنون العاوبمك وأ لشااع عامب آطا,وم هم ال شااع الخمص بملمةميمك الط يعية,الا ح الاصد الجام ف
ااامة لغييا ال و ال مل والةيوان فد المةميدة,وذلم ألن العلدم بدملاوانيع العامبيدة وفهمهدم علدى الواده الصدةيح أمدا
مح اض الاجوزاالع ذاربهمس مدا الى قمعدة عدم ق ول االة جمج بملجهل بامنون العاوبمك والاوانيع العامبية األطاىق.)032
ورن المشا العااق ف الممدةق/9ثملتدم)مع نظدمم المةميدمك الط يعيدة وال د ادرج فيهدم ال مدوذج الادمنون لدم ا طلدب
قصدا طمصمأو بمعث أوغاض معيع ,فاد اك حى المشدا بملاصدد العدمم لي شد عدع رغ ده فد لوسديع ال جداام ,فملاصدد
الجام ا ةاق بمجاد علم الجمن بإدطمل ولوطيع ن مك أوةيوان دطيل والجمه ررادلة الرل مب هذه الصورة مدع السدلوك
اةااام .
الفرع الثاني
جريمة اإلضرار أوالتغيير بالتكوينات الفيزيائية أوالجيولوجية أوالموروفولوجية والمظاهر والنظم البيئية
الطبيعية
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ورد ال موذج الامنون لهذه الجاامة ف الممدةق/9ثمنيم)مع نظمم المةميمك الط يعية العااق ال مفذ وال
أنه"ام ع الايمم بمألفعمل ال ملية داطل المةمية الط يعية........................................ :
ثمنيم :اةضاارأوال غييا بمل وا مك الحيزامنية أوالجيولواية أوالموروفولواية والمظمهاوال ظم ال ي ية الط يعية."....
ولاد أشمرك معظم الاوانيع الخمصة بملمةميمك رلى هذه الجاامة مع واوداألط الف فد الصديمغة الامنونيدة فد نصدوص
هدددذه الاوانيع,وم هدددم قددددمنون المةميدددمك الط يعيددددة المصدددا فدددد الحاددداهق)2مدددع المددددمدةق)3م ددده وال دددد نصدددت علددددى
أنه"........واةظا على واه الخصوص.....:رلالف أولددميا ال وا دمك الجيولوايدة أوالجغاافيدة ,أوالم دمطق ال د لع دا
موط م لحصمنل الةيوانمك وال ملمك أول مثاهم,"...وغياهم مع الاوانيعق.)032
ول طلب هذه الجاامة لايممهم لوافاع مصاهم الممداة والمع واة وعلى ال ةو اآلل :
أوالا -العناصر المادية للجريمة:

رن الع مصا الممداة ف ااامة اةضداار أ وال غييدا بمل وا دمك الحيزامنيدة والجيولوايدة والموروفولوايدةوالمظمهاوال ظم
ال ي ية الط يعية,ل متل ف كل فعل ر اجدمب ا طدو علدى مسدما بهدذه ال وا دمك والمواطعقالمواندل)ف المةميدة الط يعيدة
احض رلى ال يجة,وهو لغييا بي ف ال وا مك الحيزامنية والجيولواية والموروفولوايدة والمواندل الط يعيدة للةيواندمك
وال ملمك.
سد ةمول لسددليو الضددو علددى الع مصددا الممداددة للجاامدة وهد السددلوك اةااام د بمةضددمفة رلددى موضددو السددلوك
اةااام وال يجة اةااامية وعالقة السد ية ,ل دون هدذه الجاامدة مدع الجاانمملممسدة بملمةميدمك الط يعيدة وعلدى ال ةدو
اآلل :
-1ال لوك اإلجرامي وصوره:
ا متل السلوك اةااام لهذه الجاامة ف نشمط ألةد األشخمص الط يعية أو المع واة داطدل ةددود المةميدة الط يعيدة,ألن
الم منقالمةمية الط يعيةع صا مح اض) ا وق على وادوده الوادود الادمنون لألفعدمل الم وندة لهدذه الجاامة,وا ةصدا
السلوك اةااام لهم ف صورليع قاألضاار أو ال غييا),وكمآلل :
أ-اةضاار بمل وا مك الحيزامنية والجيولواية والموروفولواية والمظمها وال ظم ال ي ية الط يعية:
وا ةادددددق بايدددددمم الجدددددمن بدددددأ نشدددددمط ادددددسد ر لدددددى األن ادددددمص مدددددع قيمدددددة ال وا دددددمك الحيزامنيدددددة والجيولوايدددددة
والموروفولواية,والمشا لم اةدد سلوكم معي م بملذاك,وكذلم لدم اةددد ندو الضدار الدذ سديلةق بهدذه ال وا مك,لدذلم
فإنه سيشمل أ سلوك احض رلى ال يجة الممداة قاألضاار بمل وا مك)داطل المةمية الط يعية,واألضاار بصدورة عممدة
ااصد به ردطمل ال اصمن بمل وا مك الحيزامنية والجيولواية والموروفولواية مع اداا ارل دمب فعدل مدع أفعدمل االع ددا
عليهمق,)035وادطل ف هذا ال مب كل األفعمل ال لسد رلى األضاار,كملةحا وال ايب ورقممة المةمااقال سمراك).
ب -لغييا ال وا مك الحيزامنية والجيولواية والموروفولواية والمظمها وال ظم ال ي ية الط يعية:
ع ا المشا عع السلوك المةظور بأ نشمط مع شدأنه ال غييدا بمل وا دمك الحيزامنيدة والجيولوايدة والموروفولوايدة,كمم
هوالةمل ف الصورة السمباة لم اةدد المشا سلوكم معي م بملذاك الرل مبهم,وكذلم لم اةدد ندو ال غييدا الدذ الةدق هدذه
ال وا مك,ومع ثدم فهدو اشدمل كدل ا ع ددا علدى ال وا دمك الحيزامنيدة والجيولوايدة والموروفولوايدة وادسد رلدى ال غييدا
بهم,كإزالة مسمةمك شمسعة مع الغمبمكق ,)036أوطما ال ةيااك واألنهمر ,أولغييا مجمراهم داطل المةمية الط يعية.
-2موضوع ال لوك اإلجرامي:
ا ط ددق نددص المددمدةق/9ثمني دم)مع نظددمم المةميددمك الط يعيددة العااق د ال مفددذ علددى ال وا ددمك الحيزامنيددة والجيولوايددة
والموروفولوايةوال ظم ال ي ية الط يعية.
لمتل هذه ال وا مك والمظمهاال ظم ال ي ية الط يعية ال لم لم د ادد ال شدا اليهدم بملع دث أول طدواا المسد وى الجمدمل
داطل نطمق المةمية الط يعية,وال ةاص المشا على فاض الةمماة ال ل حل ةحظهم مع االع دا اك المخ لحةق.)032
وااصد بمل وا مك الجيولواية الوةداك الصخااة الم ونة مع العداد مع الط ادمك ال د ل دأل م هدم قشداة اةرض,وادـعد
هـذا ال ـو ف أنوا الصـخور والمعـمدن والم ةجااك وال ـابه واألشــ مل األرضـية
مونال ط يعيم للعداد مع األنوا ال ملية والةيوانية داطل المةمية,ومع ثمحإن لدهورهذه ال وا مك ادسثا سدل م علدى وادود
المةمية على المدى ال عيد وعلى لوازن ل وعهم ال يولوا .
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أمددددددددم ال غييددددددددااك الحيزامنيددددددددة,فه ل متددددددددل بملم ددددددددما داطددددددددل المةميددددددددة الط يعيددددددددة,كمم لع دددددددد ال ددددددددأثيااك
ال هاومغ مطيسية,وال أثياالمألشددددعمعية,فه مك بعدددد األن شددددطة ال دددد لددددسد رلددددى ارلحددددم دراددددة ةدددداارة المةميددددة
أوانخحمضددهم,ولط يام لددذلم فمرلحددم دراددة الة داارة ف د باكددة داطددل المةميددة اددسد رلددى مددوك الةيوانددمك ال د لعددي
فيهم,وكذلم ارلحم دراة ةاارة األرض اسد رلى احمفهم ولصةاهم.
ق)032
.
أمم ال وا مك الموروفولواية,فه الش ل الخمرا لهذه ال وا مك دون ال ظا رلى الش ل الداطل
 -3الن يجة اإلجرامية:
ول متدددل فيمدددم اددد جمعع الحعليعقاةضدددااروال غييا)مع ضدددارفعل ا متدددل فددد لغييدددا بي ددد فددد طصدددمنص ال وا دددمك
الحيزامواةأوالجيولوايةأوالموروفولوايدة والمظدمها والد ظم ال ي يدة الط يعيدة ال د لعدد مدونال ط يعيددم للعدادد مدع ال من ددمك
الةية المواودة داطل المةمية ,ومع شأن هذا اةضاار أو ال غييا أن اسد رلى ال اليل مدع قيم هدم الجممليدة أو لدسد رلدى
هالكهم واس صملهم.
وا ضح مع اس عااض صور السلوك اةااام ط يعة هدذه الجاامدة فهد مدع الجداانم الممدادة ال د لال دب بسدلوك
راجمب  ,كمم أنهم مع الجاانم الوق ية وأن لااطى ةصول ال يجة.
ثانيا ا -العناصر المعنوية للجريمة:
ااامة اةضاار بمل وا مك الحيزامنية والجيولواية والموروفولواية والمظمها والد ظم ال ي يدة الط يعيدة مدع الجداانم
العمداة,ال ا طلب فيهم المشا الاصد العمم,وا وافا الاصد م دى مدم الجهدت ررادة الجدمن رلدى اةليدمن بملسدلوك الم متدل
بأةد الصورقاألضاارأوال غييا)اللذاع اسدادمن رلدى لغييدا طصدمنص هدذه ال وا دمك والمدواطع فد المةميدة الط يعيدة,مع
علمه بأن هذا السلوك مع شأنه أن احض الى للم ال يجة.
اجدب أ ن اعلددم الجدمن بممهيددة هدذه ال وا ددمك الحيزامنيددة والجيولوايدة والموروفولوايةوال ي ددة الط يعيدة ال د انصددب
عليهم سلوكه اةااام ,وأنهم مشمولة بملةمماة قمنونم,فال اجوز األضااروالمسما بهم بمل غيياوكمم اجب أن اعلدم الجدمن
بملسلوك اةااام ,أ أن مع شأن فعله أن اسد رلى لةايق ال يجة اةااامية ال نص الامنون عليهمق.)039

المبحث الثاني
جرائم تلويث المحميات الطبيعية
لعد ااامة للواث لابة المةمية الط يعية أوميمههمأوهوانهممع أهم المشمكل ال لعمن م هم المةميمك الط يعية,فه
لةد لغيياا ف ال ي ة ال لةيو بمل و ال يولوا الم واادد فيهدم بحعدل اةنسدمن وأنشدط ة اليوميدة فد مخ لد مجدمالك
الةيمةق.)020
وقدددعاف المشددا العااقد للددو ال ي ددة فد المددمدةق/0ثمم دم)مع قددمنون ةمماددة ولةسدديع ال ي ددة قرقددم32لسد ة)3009
بأنه"واود أ مع الملوثمك المسثاة ف ال ي ة ب مية أو لاكيزأوصحة غيا ط يعية لسد بطااق م مشا أوغيا م مشا رلدى
اةضاار بمةنسمن أوال من مك الةية االطاى والم ونمك االةيمليدة ال د لوادد فيهدم" ,وادم فد المدمدةق/0سدمبعم)مع نحدس
الاددددمنون لعاادددد الملوثددددمك ال ي يددددة وال دددد لع "أاددددة مددددواد صددددل ة أوسددددمنلة أوغمزاددددة أو ضوضددددم أو اه ددددزازاك
أوأشعمعملأوةاارة أووهجأوممشمبههمأوعوامإلةيمنية لسثا بطااق م مشا أو غيام مشارلى للواث ال ي ة"ق.)020
االة أن المشا العااق ف ال عااحيع المذكوراع سمبام قد أس وعب اغلب المصمدرال لش ل اع ددا علدى ال ي دة
بصورة عممة وعلى ع مصا بي ية للمةمية الط يعية بصورة طمصة.
رن ااانم للوادث المةميدمك الط يعيدة وردك بصدورليع لشد ل كدل م همدم ااامدة مسد الة لدذلم سد مولهمم طدالل مطل ديع
نخصص األول لجاامة رقممة الم موراك وال شمطمك العس ااة المخ لحدة ون دمول فد المطلدب التدمن ااامدة للوادث لابدة
المةمية أوهوانهمأوميمههم وكمآلل :

المطلب األول
جريمة إقامة المناورات والنشاطات العسكرية المختلفة
ورد ال موذج الامنون لهذه الجاامة ف الممدةق/9رابعم)مع نظمم المةميمك الط يعية العااقيمل مفذ ال
على"ام ع الايمم بمألفعمل ال ملية داطل المةمية........................................................ :
رابعم -رقممة الم موراك وال شمطمك العس ااة المخ لحة."............................................................
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وا ضح مع هذا الد ص أن الجاامدة مةدل دراسد م ل طلدب لايممهدم لدوافا ع مصداهم الممدادة والمع وادة وعلدى ال ةدو
اآلل :
الفرع األول
العناصر المادية للجريمة
رن الع مصا الممداةف ااامة رقممة الم موراك واألنشطة العس ااة اللخ لح تياآ عدع الجداانم األطداى, ,رال ان دم سد مول
السلوك ومةل السلوك ,كونهم مع الجاانم الش لية الممسة بملمةميمك الط يعية وعلى ال ةواآلل :
أوالا -ال لوك اإلجرامي وصوره:
وا متل ال شمط اةااام لهذه الجاامة بصورليع وكمآلل :
 -1إقامة المناورات الع كرية:
رن هذه الصورة مع السلوك اةااام ل ةاق بإليمن الجمن سلوكم أونشمطمأاجمبيم ا متل ف رقممة عملية عس ااة لاوم بهم
فاق مع الجي ااملل بعضهم بعضم,على س يل ال ددراب فد المةميدة الط يعيدة اطلدق عليده لسدمية الم دمورة ,أن الم دمورة
العس ااة قد ل ون ف وقت الةاب,ولع اةشمرة رلى اس االيجية عس ااة لاوم على بد الةاب بهجوم م ةاك وسااع
وم مغت اابم العدو واوقع به طسمنا همنلة دون علم العدو مس ام بهذا الهجوم ,أمم ف السلم فإنهم لع لدرا مك عسد ااة
لاوم بهم دول عدة ةليحة أو دول م حدادة بديع أفدا قوالهدم العسد ااة المخ لحدة ل طدواا أدانهدم ولعزادز مهمرالهدم الميدانيدة
ولاواة الاوابو العس ااة بيع الدول المش اكةق.)023
واالة د أن المشددا العااق د ف د نظددمم المةميددمك الط يعيددة العااق د قرقددم 3لس د ة)3002نددص صددااةة علددى هددذه
الجاامة ف الممدةق/9رابعم) المذكورة سلحم,على طالف ال شااعمك المامرنة ال لم لدذهب بهدذا االلجدمه فد ةديع سدمرك
قوانيع أطاى على ممسمر عليه المشا العااق ق. )022
-2النشاطات الع كرية المص لتة:
ل متل هذه الصورة بمجموعدة مدع األنشدطة ال د ل ميدز بط يع هدم العسد ااة,ومع هدذه األنشدطة رقممدة لددرا مك علدى
الامماة أو ردطمل أاة مواد قمبلة لالنحجمر أواالش عمل أوذاك اةشدعمعمك المسا دة أودطدول ماك دمك عسد ااة ضدمع نطدمق
المةمية الط يعية,وا دو مع نص الممدة السمباة بأن المشا العااق اك حى بذكا ال شمطمك العس ااة دون لحصيل ةاصم
على ةمماة المصلةة مةل ال جاام,وذلم ل ون هذه األنشطة ب طور مس ما اصعب ةصاه ب ص معيع.
ثانيا ا -موضوع ال لوك اإلجرامي:
رن ال موذج الامنون لهذه الجاامة لم اةدد بصااةة أةد الع مصا أوالم ونمل موضو للسلوك اةااام ,ومع ثم فأن هذا
السلوك ا صب على المةمية الط يعية كوةده أا ولواية,بمم ل ضم ه مع ع مصا وطصدمنص,ولعد بدذالهم مةدت للجاامدة
ال أةد ع مصاهم على انحااد,وهو مم اميز ااامة رقممة الم موراك وال شمطمك العس ااة عع غياهم مدع اداانم االع ددا
على المةميمك الط يعية.
ا دديع ممددم س د ق ذكدداه بددأن ااامددة رقممددة الم ددموراك وال شددمطمك العس د ااة المخ لحددة ل طلددب ةجددز م ددمطق ك يدداة مددع
األرض,واالس خداممك العس ااة ل لم المسمةمك ال ااة أو الممنية قد ادما ال ي ة الط يعية عمومم,وكمم ل سد ب فد هجداة
دمن لاددمم علي ده الم ددموراك أو ال شددمطمك
ال من ددمك ال ااددة أاض دم,ف ةول ع مصددا ال ي ددة الط يعيددة رلددى قواعددد وث مك,وم د ٍ
العس ااة فملعداد مدع الددول الم طدوره ال د ل د ا أسدلةة لة جدز م دمطق ك يداة مدع المسدمةمك الخضداا لهدذا ال دو مدع
ال شمطمك العس ااة,ولاوم بمق طم م مطق أطاى ألال ال ممراع على األسلةة ال يممنية وال يولواية وال وواة,كمط مراك
أطالق الصوارا ذاك الاؤا ال وواة ال ا ا ع هم للو رشعمع اسد رلى رلالف ولدهور ال ي ة الط يعية,واألضاار
بملةيمة ال ااة والممنية والمةميمك الط يعية از االا جزأ مع هذه ال ي ةق,)022وقد ل أثا بصورة ك ياة بمم لخلحه الم دموراك
وال شمطمك العس ااة مع دممر وطااب اصيب بي هم الط يعية.
الفرع الثاني
العناصرالمعنويةللجريمة
رن ااامدددة رقممدددة الم دددموراك وال شدددمطمك العسددد ااة فددد الم طادددة المةميدددة مدددع الجددداانم العمدادددة ال ددد قوامهدددم الاصدددد
الجام ,والاصد الجام المطلوب هو الاصد العمم,والذ ا وافاع ددمم ل جده ررادة الجمنيدإلى األليدمن بملسدلوك اةااامد
الم متل ف قرقممة الم موراك وال شمطمك العس ااة المخ لحة)مع علمه بأن هذا السلوك الذ اق افه مع شأنه أن احض رلى
لهداد المصلةة المةمية أو لعااضهم للخطا,واك حم المشدا بملاصدد العدمم دون الاصدد الخدمص ا شد عدع رغ ده فد
لوسيع الةمماة,بةيث ل ـحل لـوافا الادر
الالزم مع الةمماة الج منية للمةمية الط يعية.
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المطلب الثاني
جريمة تلويث تربة المحميات الطبيعيةأوهوائهاأومياهها
ورد ال موذج الامنون لهذه الجاامة ف الممدةق/9لمسعم) مع نظمم المةميمك الط يعية العااق ال مفذ ال
أنه"ام ع الايمم بمألفعمل ال ملية داطل المةمية الط يعية........................................ :
لمسعم -كل نشمط أولجمرب لحض رلى للو لابة أو هوا أو ميمه الم طاة المةمية."..........................
ل طلب هذه الجاامة لايممهم ع مصاهم الممداة والمع واة وكمآلل :

نصت على

الفرع األول
العناصر المادية للجريمة
رن الع مصا الممداة ف ااامة للواث لابة الم طادة المةميدةأوميمههمأوهوانهم هدو كدل فعدل راجدمب أوسدل ا طدو علدى
مسددما ب ابددة أوميددمه أوهددوا الم طاددة المةميددة احضد رلددى ال يجددة وهد ال لو ,وسد ةمول بةددث الع مصددا الممداددة لهددذه
الجاامة وعلى ال ةو اآلل :
أوالا -ال لوك اإلجرامي وصوره:
ا ةصددا السددلوك اةااام د لهددذه الجاامددة ف د نشددمط ألةددد األشددخمص الط يعيددة أوالمع واددة داطددل ةدددود المةميددة
الط يعية,ألن الم من قع صا مح اض) ا وق على واوده الواود الامنون لألفعمل الم ونة لجاامة للواث لابة المةمية
أو ميمههددم أو هوانهددمق,)025وا ةاددق السددلوك اةااامدد بايددمم الجددمن بمرل ددمب كددل نشددمط أولجددمرب دون لةداددد وسدديلة
معي ة,سددوا بمسد عممل أةددد المددواد الملوثددة الددوارده علددى سد يل المتددمل ال الةصددا فد المددمدةق/0سددمبعم) مددع قددمنون ةمماددة
ولةسيع ال ي ة العااق قرقم32لس ة)3009المذكور سلحم ,أ وسيلة لم ااد ذكاهم ف الد ص اشد اط رن لادع هدذه األفعدمل
على موضو الجاامة وهو لابة المةمية الط يعية,أوميمههم,أوهوانهم.
وا متل السلوك األااام لهذه الجاامة ف كل نشمط أولجمربوس مولهمم مع طالل ال امط اآللية:
-0للواث لابة المةمية الط يعية:
ل ةاق بايدمم الجدمن بمرل دمب نشدمط أوسدلوك راجدمب ا متدل فد ردطدمل أ مدع المدواد والعوامدل الملوثدة فد ع صدا
ال ابة,ا الب عليه رفسمد أولغييا ف طواصهم الحيزامنية وال يميمواة واألا ولواية وطواصهم الط يعية,على نةو اسثا ف
قددرلهم اال ن مايدة ف سدب هدذه المدواد لغيدا فد طواصدهم الحيزامنيدة وال يميموادة وال يولوايدةق ,)026واسد و أن ا دون ذلددم
بسد ب رو الم يددداك الةشددااة واألسددمدة ال يميمواددة أوعددع طااددق طدداح المخلحدمك وال حماددمك الم زليددة والصد معية دون
مااعمة الشاوط والضوابو بي يمق.)022
ورضمفةرلى كل ممس ق ذكاه مع أنشطة على س يل المتمل فإن المشا العااق قد افاد نشمطمآطا وهو ال جمرب على
اطد الف أنواعهددم ,فادد ل ددون لجدمرب بمألسددلةة العمدادة أواألسددلةة ال يميموادة أواألسددلةة ال وواة,واعدد ال ددو األطيدا مددع
أططاهددم علددى بي ددة المةميددة الط يعيددة,ولأل هددذه الخطددورة مددع ان شددمر كميددمك ك يدداة مددع الغ ددمر المشددع مددع مواقددع
ال حجيااك,فيلو الهوا ثم اساو بعد ذلم رلى األرض مع األمطمر أو بحعل الجمذبية فيلو ال ابة والمم وال مك وهو مدم
اسمى بمل لو اةشعمع ق,)022وا ال بواسطة المدم والغدذا رلدى الةيدوان هدذا بمل سد ة لل جدمرب ال د لجداى علدى سدطح
األرض ,رال أنه قد لجاى جمرب لةت سطح األرض ولسد رلى للواث ال ي ة قد ام د رلىح ااك طوالة واسثاعلى كل ممهو
داطل المةميةق.)029
-3للواث هوا المةمية الط يعية:
ا ةادددق بايدددمم الجدددمن بمرل دددمب نشدددمط أوسدددلوك راجدددمب ا متدددل بإدطدددمل أ مدددع المدددواد والعوامدددل الملوثدددة فددد
ع صاالهوا ,وال مع شأنهم رةدا لغيياضمر ف طصمنص ومواصحمك الهوا الخمرا الةق ضارا بمل من مك الةية
وغياهم مع ع مصا بي ة المةمية الط يعيةق.)020
رن ملوثددمك الهددوا قددد ل ددون ط يعيددة الدطددل لإلنسددمن ف د ةدددوثهم,ورنمم لةددد بحعددل الط يعددة كملغددمزاك الم عتددة مددع
ال ااكيع,واأللابة,ولساب الغمز الط يع مع الم مام ,وأنهم قد ل ون غيا ط يعيدة نملجدة عدع األنشدطة المخ لحدة لإلنسدمن
ومع أمتل هم الغدمزاك ال د لصددر مدع اسد خدام مدوارد الطمقدة كدملحةم والمشد امك ال اوليدة,ومم لخلحده عدـوادم الماك دمك
بأنواعـهم وغياهم مع مـصمدر ال لو المـخ لحة,وهذا ال و مـع
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ال لو مس ما وم زااد وفام لل طور المس مالألنشطة ال شااة على سطح األرض بةيث أصد ح اتياااله مدمم علدى اميدع
المس وامك الدولية والمةلية,وذلم ل و م ونمله وزامدة كميملة,وال لاافق معهم طلال ف الم ونمك الط يعية للهوا .
-2للواث ميمه المةمية الط يعية:
ا ةاق للواث الميمه ع د قيمم الجمن بمرل مب نشمط راجمب ا متل بطاح الملوثمك ف الميمه العممة,والملوثمك م وعة
وم عددددة األشدد مل والخددواص وعافهمبعضددهم أنهم"أاة مددواد ا الددب علددى لصددااحهم فدد ال ي ددة الممنيددة بطاااددة رراداددة
أوغيارراداة لغييا ف طصمنصهم أواألسهمم ف ذلم بطاااة م مشداة أوغيدا م مشداة علدى نةدو اضدا بمةنسدمن أوالمدواد
الط يعية أوالميمه ال ةااة أولضا بملم مطق السيمةية أول داطل مع االس خداممك األطاى المشاوعة لل ةا ,وللواث الميدمه
هو اةدا لغييا فيزامن أو كيميمن ف نوعية الميمه ممماسد رلى لدهور نظممهم األا ولوا بةيث اجعلهدم غياصدملةة
لالس خداممك المطلوبةق.)020
ا اسدم ال لواددث المدمن بصددورة عممدة الددى نددوعيع رنيسدييع األول:هوال لوادث الط يعد واظهددا مدع طددالل ارلحددم أو
انخحمض دراة الةاارة ,أو زامدة الملوةة ,أوزامدة المواد العملاة,وال و التمن :هو ال لواث ال يميدمن ال دملا عدع أنشدطة
اةنسددمن المخ لحددة ول عدددد أشد مله كددمل لو بميددمه الصدداف الصددة  ,أوال لوادث بملمخلحددمك الزراعيددة كملم يددداك الةشددااة
والمخص مك الزاعية ومع شأنهم ال دهور ف ال ي ة الممنية ونوعية الميمهق.)023
ورن للو الميمه ن يجة لل ساب ال حط بملت مع أططا المشمكل ف العصا الةمل وذلم لل طور الم زاادد فد الصد معمك
ال حطية,والةماة رلى نالهم ع ا الميمه سوا أكمنت بةااة أم نهااة ,ومم ااافق هذا ال ادل مدع ةدواد ,وطيا متدمل ممةدد
مع لساب ل ميمك ك ياة مع الزاوك مع رةدى السحع الاوسية  ,وال أدك الى للواث ميمه مةميدة راا مةمدد الط يعيدة
ف مصاق.)022
ثانيا ا-الن يجة اإلجرامية:
ال يجددة اةاااميددة الممداددة الم ال ددة عددع األنشددطة وال جددمرب ال د لحض د رلددى للددو لابددة وهددوا وميددمه المةميددة
الط يعية ,وا ضح مع طالل اس عااض صور السلوك اةااام ط يعة هذه الجاامة ,فه لعد مع ااانم الضار وا متدل
الضار بمل يجة الممداة الم ال ة على األنشطة وال جمرب ال أفضت رلى للواث الع مصا غيا الةيدة للمةميدة ,وأنده مدع
هع الاةمل ط يع ة االس ماار.
الجاانم الوق ية ألنهم ذاك سلوك م ٍ
الفرع الثاني
العناصر المعنوية للجريمة
رن ااامة للواث لابة المةمية الط يعية أوهوانهمأوميمههم مع الجاانم ال اتمر ال سمؤل ةول ط يعة ع مصداهم المع وادة
ومدددم رذا كمندددت عمدادددة ا عددديع أن ا دددوافا لددددى مال هدددم الاصدددد الجامددد ألم دددمن مسدددأل ه ع هدددم ,أم غيدددا عمداةلأطدددذ
الع مصاالمع واة فيهم صورة الخطأ ؟.
واع اد ال مةث أن المشا ف الممدة ق /9لمسعم) مع نظدمم المةميدمك الط يعيدة العااقد ال مفدذ ااصدد بع دمرة " لحضد
الى للواث" رم منية ارل مب ااامة للوادث لابدة المةميدمك الط يعيدة أوهوانهمأوميمههدم فد صدورة الجاامدة العمدادة ,أ
الاصد الجامد وفد صدورة الجاامدة غياالعمدادة ,أ الخطدم غيدا العمد ,فهدذا ال دو مدع الجداانم الدذ اصدطلح عليده
لسمية "الجاانم ال لجموز قصد الجمن "ق )022ل الب عليده ن يج دمن االوالدى بسديطة قصددهم الجدمن  ,والتمنيدة اسديمة لدم
ا جه اليهم قصده ق للدو لابدة او هدوا او ميدمه الم طادة المةميدة) ,والاصدد الجامد المطلدوب هدو الاصدد العدمم ,والدذ
ا وافاع دمم ل جه ررادة الجمن رلى اةليمن بملسلوك اةااام الم متل ف كل نشمط او لجمرب داطل المةمية الط يعية مع
علمه بخطورة فعله دون ان ا صاف قصده الى ال لدو الدذ امدس لابدة اوهدوا او ميدمه المةميدة الط يعيدة ,وب دمل فدإن
الع مصا المع واة لهذه الجاامة قوامده طلديو مدع الاصدد الجامد و الخطدم غيدا العمدد  ,والع مصدا المع وادة لجاامدة
للواث لابة المةميمك الط يعية أوهوانهمأوميمههم ه وضع غيا عمد ف الامنون ق.)025

المبحث الثالث
جرائم انعدام الترخيص في المحميات الطبيعية
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رن ةمماة المةميمك الط يعية ل طلب أن ل اى على ةمل هم الط يعية,ل ظهاالصورة ال دانية لمخ ل مظمهاهم الحطااة على
الم ادداع عليهم,فال ا ملهم ل دال رال بملادر الدذ ا دون ضداورام ةنممنهدم ولطوااهدم,ك لظدل مةمفظدة علدى طصمنصدهم
على ماالعصور,فال لم د اليهم مظمهاالةيمة المدنية ل غيا مع م ونملهم رال ف الةد المسموح بهم لم مبعة ردارة شسونهم بمم
اةحد بام هددم لااثدم لل شددااة,وذلم بددمل اطيص بمألعمددمل ال د الل مهضددهم,ك لم الم علاددة باصددد ظواهاهددم,فال اجددوز فد
المةمية رقممة المخيمملأوردطمل الماك مك الخمصة بإدارة الموقع أومممرسدة أ أنشدطة زراعيدة أو اق صدمداة أولجمرادة أو
رعمدةردطمل األنوا ال ملية والةيوانية األصلية ولوطي هم ,رال ب اطيص مع السلطمك المخ صة.
و ااصد بمل اطيص أوال صااح"الموافاة ال لصدرهم الجهة المخ صدة بدملوزارة أوالجهدة ال د لشداف ردارادم علدى
المةمية ول ضمع السممح بمممرسة نشمط معيع بعد ال أكد مع سالم ه وعدم رضااره بملمةمية أوم ونملهم"ق.)026
س ةمول بةث هذه الجاانم مع طالل المطل يع اآللييع:

المطلب األول
جريمةإقامة المخيمات أوممارسة أنشطة زراعية أواقتصاديةأوتجاريه داخل المحميات
الطبيعية دون ترخيص
اسد خلص ال مددوذج الاددمنون لهددذه الجاامددة مددع المددمدة ال مسددعةق/9اوال/ةددمد عشددا) رذ نصددت المددمدة ق")9ام ددع الايددمم
بمألفعمل ال ملية داطل المةمية.....................................................................:
أوال -رقممة المخيممك بدون لاطيص مع وزارة ال ي ة................................................................
ةمد عشا -مممرسة أ أنشطة زراعية أو اق صمداة أولجمراة دون لاطيص مع ردارة الموقع".........
ل طلب هذه الجاامة لايممهم الع مصا الممداة للجاامة والع مصا المع واة وعلى ال ةو اآلل :
الفرع األول
العناصر المادية للجريمة
وس مول الع مصا الممداة لهذه الجاامة مع طالل ال امط اآللية:
أوالا -ال لوك اإلجرامي وصوره:
ا متل السلوك اةااام لهذه الجاامة ف نشمط ألةد األشخمص الط يعية أوالمع واة داطل ةدود المةمية الط يعية كونهم
قع صا مح اض) وا ةصا السلوك اةااام بملصورلييع اآللي يع:
-0رقممة المخيممك بدون لاطيص
ط يعة المخيممك والغاض م هم,ف جد أنهم لامم

ااصد بإقممة المخيممك نصب الخيمم داطل ةدود المةمية الط يعية,ولخ ل
مع أال رقممة األفااد بهم,ومم ااافق ذلم مع أعممل ةـحااألرض ةقـممـة
للم المخيممك وأاضم مم اس ع ذلم مع رلام مخلحمك ف الم طاة المةمية,ورقممدة المخيمدمك سدلوك ا عدمرض مدع الهددف
مع المةمية الط يعية وهو صون الط يعة وال عد عع للواث ال ي ة وأنشدطة اةنسدمن الضدمرة وبمع دى أدق اعلده فد مدأمع
مع ال شمط ال شا ق,)022لذلم ةظا المشا العااق رقممة المخيممك دون لاطيص مع وزارة ال ي ة ,فد المدمدة ق/9اوال)
مع نظمم المةميمك الط يعية ,كذلم لطلب ةقممة المخيممك فد م دمطق مةدددة الةصدول علدى موافادة الدوزارة فد المدمده
ق/00أوال ) مع ال ظمم المذكور سلحم.
يالحظسن المشرع العراقةي قةد ام عةد عةن الرصةانه فةي الصةياغة القانونيةة ,فلةو اك تةى مةنإ المةادة /9أوالا) مةت أعةادة
الصياغةليشم المادتين كليهما كان افض وأدق من ال كرار .
ق)022
اشدمل
أمم المشا المصا ف من أكتا دقة مع المشا العااق  ,رذ عدأن رقممة الم من غيا امنز,ومصطلح الم من
المخيم دمك وغياهددم ذلددم ممددم اخصددص للس د ع أو ال افيدده أواألبةددم العلميددة,واالة أن المشددا العمددمن ف د قددمنون
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المةميمك الط يعية وصون األةيم الحطااة وكذلم المشا األندونيس ف قمنون ةمماة الموارد األةيمنيدة والد ظم ال ي يدة
لم ا طاق رلى هذه الصورة مع السلوك اةااام .
 -3مممرسة أاة أنشطة زراعية أواق صمداةأولجمراة دون لاطيص مع ردارة الموقع وا ةاق بايدمم الجدمن بأرل دمب نشدمط
راجمب ,ا متل ف مزاولة أاة أنشطة زراعية أوأق صمداةأولجمراة ف المةمية الط يعية مع دون لاطيص مع ردارة الموقع
وال د عافهدم نظدمم المةميدمك الط يعيدة العااقد بمنهدم " شدخص او مجموعدة اشدخمص مدع ذو الخ داة اد م ل لديحهم مددع
صمةب المشاو ا ولى ادارة الم طادة المةميدة "ق , )029كةااثدة أراضد المةميدة السد غاللهم فد الزراعدة ,أو اسد خدام
ن ملددمك المةميددة ف د عمليددة لص د يع المس ةضددااك العش د ية أولصد معة العطددور أوااللجددمر بةيوانددمك المةميددة وطيورهددم
ون ململهمأوأازا مع هذه ال من مك مع دون لصااح.
ثانيا ا -موضوع ال لوك اإلجرامي:
ا صددب السددلوك اةااامد الم متددل بإقممددة المخيمددمك ومممرسددة األنشددطةالزراعية واالق صددمداة وال جمراددة,على ع مصددا
المةميددة الط يعيددة الم متلددة بمل ي ددة الط يعيددة للمةميددة ول وعهددم ال يولددوا وقيم هددم الجممليددة,فح هددذه الجاامددة الاا صددا
موضو السلوك اةااام على ع صا معيع ورنمم قد ااع على ع مصاالمةمية الط يعية مع دون اس ت م .
ثالرا ا-عد مشروعية ال لوك:
والع صا األطيا مع ع مصا هذه الجاامة ل ط يق ال ص هو عدم الةصول على لداطيص مدع الجهدة المع يدة ,رذ رن عددم
الةصول على ال اطيص اجعل السلوك مةظورا ,وب مل فال لاوم الجاامة ع د اس ةصمل اةذن مدع الجهدة المع يدة بمد ح
ال ددااطيص ة ددى لددو لةااددت الشدداوط ال مقيددة  ,والجهددة المخ صددة بددذلم ف د العددااق ه د ردارة الموقددع بمل س د ة للمممرسددة
األنشطة الزراعية أواالق صدمداةأوااللجمراةق,)050أمدم الجهدة المع يدة بمد ح ال داطيص بإقممدة المخيمدمك فهد وزارة ال ي دة
العااقية ق.)050
الفرع الثاني
العناصر المعنوية للجريمة
رن ااامة رقممة المخيممك ومممرسة االنشطة الزراعية واالق صمداة وال جمرادة لعدد مدع الجداانم العمدادة,ومع ثدم ا طلدب
لايممهددم لددوافا الاصددد الج من ,والاصددد المطلددوب هددو الاصددد الجامد العمم,والددذ ا ةاددق م ددى الجهددت ررادة الجددمن رلددى
ارل مب السلوك ف أةد األفعمل الم صوص عليهم ف الممدةق/9اوال/وةمد عشا),مع علمه بأن هذا السلوك مدع شدأنه أن
احضد رلددى للددم ال يجددة الامنونيددة,ولم ا طلددب المشددا قصدددا طمصدم ,رذ كددمن اهدددف رلددى لددوفيا أقصددى دراددمك الةمماددة
لمصلةة المةمية.
والاصد العمم ف هذه الجاامة ااوم على ع صا العلم واةرادة فيجب أن اعلم الجمن أن فعله كمن مةظورا ,وهدو رقممدة
المخيممك ومممرسة األنشطة الزراعية واالق صمداة وال جمراة واعلم بمل يجة الم ال ة على ذلدم وهد الخطدا ال دملا عدع
للم األفعمل المذكورة سلحم ,لذلم لعد هذه الجاامة مع ااانم الخطا الالضار ,ومع ذلم ل جه ررادله رلى ررل مبهم ل ةايق
ال يجة الامنونية.والا طلب الامنون ف الاصد الج من العمم العلم بأن الم من الذ فيه ارل مب الجاامة هدو مةميدة ط يعيدة
فال عذر بملجهل ف الامنون ,فاد لم اةعالن ف الصة عع رنشم المةمية ب م على قاار صمدر مع اهة مخ صة احيدد
ب ةوال م من مةدد لمةمية ط يعية.

المطلب الثاني
جريمة االعتداءعلى المنطقة المحاذية للمحميات الطبيعية
رن الم طاة المةمية ام ع لاسيمهم رلى ثال نطمقمكق,)053وذلم ل ظيم أنوا المممرسمكقال شمطمك) وه كمآلل :
-1المنطقة المركزية:
ه المسمةة ال ل ون ماكز الم طاة المةمية,وقدد ا دون الماكدز فد وسدو المةميدة أوعلىجوان هدم,ولة و نظممدم
بي يم م ميزاأو ل وعم بيولوايم مهددا بمالناااض أوموروثم ثامفيمأوط يعيم له أهمية عملمية,واةظا فيهم ال شدمطمك ال شدااة
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كمفددة عدددا بع د األبةددم المةدددودةقكمألبةم العلميددة),ال
لسثاعلى م ونملهم ومعملمهم األسمسيةق.)052

لجدداى ع ددد لعدداض المةميددة لظدداوف بي يددة مددع شددأنهم أن

-2المنطقة اكن قالية:
ه ال طمق التمن للمةمية ولةيو بملم طاة الماكزاة ولالصاهم,ولعد أكتدا ث ملدم مدع األطياة,لدذا اسدمح فيهدم بد ع
األنشطة كملدراسمك وال ةو العلمية,بطاااة ل وافق مع أهداف الصون والةمماة فد الم طادة الماكزادة,بل لسدمعد علدى
ةمما هم.
-3المنطقة المحاذية:
ه المسمةة ال لش ل ال طمق الم من األطيا للمةمية,والذ اةديو بملم طادة االن املية,ولعدد م ملدة لألهدداف ال د
أنش دـأك ألالهددم المة دـمية الط يعيددة,وال اسم دـح فيهددم بمممرسددة ب دـع األن دـشطة الم دـظمةقكإقممة المخيمددمك ودطددول
الماك مك والاع غيا الجمنا),وال الا ا ع هم لعاا الموارد الط يعية رلى ططا ال دهور واالناااضق.)052
ا يع مع الممدةق )9مع نظمم المةميمك الط يعية العااق ال مفذ األفعمل المجام ارل مبهم داطل المةمية الط يعية,ول ع
لح د داطددل المةميددة هددل اددااد بدده الم طاددة الماكزاددة أم الم طاددة المةمذاددة لهددم,فهو ل دم ا د ص ص دااةة علددى األفعددمل ال د
الاجوزارل مبهم ف الم طاة المةيطة قالمةمذاة)بملمةمية الط يعية,لذا س ةمول االس عمنة بملاوانيع المامرندة للوقدوف علدى
هذه الجاامة وم هم قمنون المةميمك الط يعية المصا قرقم003لس ة)0922الذ نص ف الممدةق)2م ه على أنه"الاجوز
مممرسة أاة أنشطة أو لصافمك أوأعممل ف الم مطق المةيطة بملم طاة المةمية وال اصددر ب ةداددهم قداارمع الدوزاا
المخ ص ب م على اق ااح مع اهمز شسون ال ي ة بمجلس الوزرا رذا كمن مع شأنهم ال أثيا على بي ة المةميدة أوالظدواها
الط يعية بهم رال ب صااح مع الجهة اةداراة المخ صة".
ول طلب هذه الجاامة لايممهم لةاق ع مصاهم الممداة والمع واة وعلى ال ةو اآلل :
الفرع األول
العناصر المادية للجريمة
رن الع مصا الممداة ف ااامة االع دا على الم طاة المةمذاة,ل متل فد كدل فعدل راجدمب ا طدو علدى مسدما بملمةميدة
الط يعيددة,وا الب عليدده ضددارمة مل ا متددل بملخطاقااامددة ش د لية) الددذ اهدددد الم طاددة المةيطةقالمةمذاددة) بملمةمي دة
الط يعية ,لذلم س ا صا ال ةث ف الع مصا الممداة اآللية:
أوالا -ال لوك اإلجرامي وصوره:
ا ةصاالسلوك اةااام لهذه الجاامة ف نشمط غيا مشاو ألةد األشدخمص الط يعيدة أو المع وادة اادع داطدل الم طادة
المةيطة قالم طاة المةمذاة)بملمةمية الط يعية,رذ لعد المةمية قع صداا مح اضدم) ول متدل صدور السدلوك اةااامد لهدذه
الجاامة,ف صورة واةدة,ه قيمم الجمن بمرل مب سلوك راجمب ا متل ف مممرسة أ أنشطة أو لصافمك أوأعممل فد
الم طاة المةيطة بملم طاة الماكزاة بغيا لاطيص.
االة مع طالل نص الممدةق)2مع قمنون المةميمك الط يعية المصا قرقم 003لس ة,)0922أن المشدا المصدا
لم اةدد نو ال شمط أوال صاف أوالعمل المةظور,وهو الجمه صمنب اااه ال مةث,ل ون المشدا كدمن اهددف رلدى لوسديع
نطددمق الةمماددة الج منيددة للم طاددة المةيطةقالم طاددة المةمذاة)للمةميددة الط يعيددة,وال لال ددب فد نطمقهددم أغلددب األنشددطة
وال صافمك واألعممل المةظورة.
ومما تجدر اإل ارة إليه أن أفعال الحظر ال ي نإ عليها المشرع العراقي فةي المةادة )9مةن نظةا المحميةات الطبيعيةة,
وال ي تم عرضها من خالل الجرائم ال امقة لم يكن من مينها صورة حظرالدخول إلى المحمية الطبيعية في غير اكحوال
المبينة في القانون ,مما يدفت ال لطات القضائية إلى اللجوع ل طبيةق القواعةد العامةة فةي قةانون العقومةات العراقةي رقةم
111ل نة ,)1969ومن ث ّم نحث المشرع العراقي إلى تالفي هذا القصور ال شريعي من خةالل حظةر فعة الةدخول إلةى
المحمية مغير تصريح مإضافة مند ضمن المادة  )9أونإ تجريمي خاص لهذه الصورة من ال ةلوك اإلجرامةي ,ف جةريم
فع الدخول ي هم في فرض حماية جنائية أوست ,فضالا عن ذلك فإن معظم الصةور ال ةي تشةك أع ةدا اع علةى المحميةات
الطبيعية ترتكب داخ حدود المحمية الطبيعية,أت معد دخول المحمية الطبيعية.
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ثانيا -موضوع ال لوك اإلجرامي:
ا صب موضو السلوك اةااام الم متل بمألنشطة وال صافمك واألفعدمل المةظدورة علدى الم طادة المةظورةقالم طادة
المةيطة)للمةمية الط يعية,وال أامزك معظم ال شااعمك الخمصة بملمةميمك الط يعية اس خدام المسمةة ال لاع ضمع
نطمقهدم للمممرسددةبع األنشددطة وبمددم ا وافددق مدع األهددداف اةداراددة للم طاددة المةميددة وم هدم المشددا العااقد فد نظددمم
المةميمك الط يعية الذ بيع ممهية الم طاة المةمذاة ومماجوزمممرس ه داطل نطمقهدم مدع اسد خداممك غيدا مشداوعة,بعد
أ ن لع مد مع طالل ططة لادم مع الوزاا المخ صقوزاا ال ي ة),ولافع لمجلس الدوزرا للموافادة عليهدم وبمدم ا وافدق مدع
األهداف ال لضعهم اةدارة,ال لهدف مع طاللهم رلى صون وةمماة الم ونمك األسمسية للمةمية الط يعيةق.)055
ثالرا ا -مكان وقوع الجريمة:
رن المشا العااقد فد المدمدةق)9مدع نظدمم المةميدمك الط يعيدة ال مفدذ قدد ذكدا م دمن ارل دمب السدلوك فد المدمدة السدمباة
صااةة,ل ون هذه الجاامة مع الجاانم ال لال ب ف أم ة معي ةقداطل المةمية الط يعية),ل ع لح داطل المةمية هدل
اشمل الم طاة المةيطةقالمةيطة)للمةمية؟ أم أنه اا صاعلى الم طاة الماكزاة.
لعاف الم طاة المةمذاة بأنهمقالم طاة ال لةيو بةدود الم طاة المةمية المعل ة ولعد م ملة ألهدداف رنشدم الم طادة
المةمية وال اوافق مجلس الوزرا ب م علدى ل سديب الدوزاا علدى اع مدمد ططدة لةدادد اسد خداممك األراضد فيهدم بمدم
ا وافق مع األهداف اةداراة للم طاة المةمية)ق.)056
ا يع مع ال عاا أعاله للم طاة المةمذاة بأنهم الم طادة ال د لةديو بةددود الم طادة المعل دة,وه م ااصدد المشدا أن
ه ملم م طاة مةمية معل ة ه الم طاة الماكزاة وم طاة مةمية غيا معل ة ه الم طاة المةمذاة,ول ونملهدف مدع رنشدم
األطياة هو ل ملة الغماة والهدف مع رنشم الم طاة الماكزاة,ممم اع أن ل ل م همم نطمق ةمماة ا وافق مع الهدف الذ
أنشأ مع أاله,بمألضمفةرلى أن الجهة ال لضح عليهم الةمماة الامنونية واةدةقمجلس الوزرا ).
وأن من مقومات إقامة المحمية الطبيعية في العراق تق يمها الى منطقة مركزية وآخرم محاذية,مما يتيد مةسن الحمايةة
المقررة لكال المنطق ين واحدة,ومن ث ّمسن متهو المحميةة الطبيعيةة يتيةد المنطقةة المركزيةة والمحاذيةة علةى حةد سةواع
وأن ال ق يم ماهوإال تق يم إدارت ل حديد وظيتة ك منطقة وتميزها عن اكخرم.
الفرع الثاني
العناصر المعنوية للجريمة
رن ااامة مممرسة أ أنشطة أولصافمك أوأعممل ف الم مطق المةيطة بملمةمية الط يعية لعد مع الجداانم العمدادة,ومع
ثم ل طلب لايممهم لوافا الاصد الج من العمم,الذ ااوم على العلم واةرادة,بةيث ل جه ررادة الجدمن رلدى اةليدمن بملسدلوك
الم متل ف مممرسة أ أنشطة أولصافمك أوأعممل ف الم طاة المةيطة ورلى ال يجة الم متلة بملخطا الذ اهدد الم طاة
المةيطةقالم طاة المةمذاة),مع علمة بأن هذا السلوك احض رلى هذه ال يجة.
اجب أن اعلم الجمن ممهية بي ة المةميدة الط يعيدة وظواهاهدم الط يعيدة ال د انصدب عليهدم فعلدة,فال اجدوز مممرسدة
األنشطة ال لسثا سل م عليهم ,واجب أن اعلم بملع مصا الممداة للجاامةقسلوك,ن يجة,عالقة س ية)بمةضمفة الى الع صا
المح اض وهو م من ارل مب السلوك اةااام  ,الم متل بملم طاة المةيطة بملمةمية الط يعية قد لم اةعالن ف الصدة
عع رنشم ه ,رذرن واوده الزم للواود الامنون للع مصا األطاى.وقد قضت مة مة نا أبو ظ ب وافا الاصد الج دمن
ق)052
لدى الجمن لأسيسم على علمه بأن الم من الذ دطله هو مةمية ط يعية ,ألن العلم بملامنون الج من هو علم مح اض .

الخاتمة
بعد األن هم مع دراسة موضو الةمماة الج منية للمةميمك الط يعيةقدراسة مامرنة)البد ل م مدع عداض ال دمنا ال د
لوصل م اليهم وطاح ال وصيمك والما اةمك ال نأمل رن اسطذ بهم على الجمنب الامنون .

أوالا -الن ائج:
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-0ا يع مع لعاا

المةميمك الط يعيةأمورعدة:

أ -رن لعاا االلةدمد الددول لصدون الط يعدةق )IUCNهدو ال عااد المع مدد عملميدم,رذ أصد ح مااعدم أس اشدمدام ةدارة
المةميددددمك الط يعيددددة المخ لحة,واسدددد عمنت بدددده الدددددول فدددد قواني هددددم الوط يددددة,وم هم العددددااق فدددد نظددددمم المةميددددمك
الط يعيةقرقم3لس ة,)3002مع واود األط الف ف الصيمغة الامنونية ل ل لشااع.
ب -رن لعاا المةمية الط يعية ف ال شااع العااق لم ا ص على لةداد الجهة المخ صة بإنشم ولةداد نطمق المةميمك
الط يعية كمم عملت بع ال شااعمك وم هم الامنون المصا قرقم003لس ة)0922
 -3اناسمت ال شااعمك الج منية ف ةمما هم للمةميمك الط يعية رلى الجمهيع:
األول :ا متل بأظحم الةمماة للمةميمك الط يعية ف رطمر الاوانيع ال ي ية العممة,دون رصدار لشدااعمك م خصصدة لةممادة
المةميمك الط يعية ولأطذ بهذا االلجمه دول عدة وم هم ا وب أفااايم و دولة ال وات.
التمن  :واعد هذا االلجمه االكتدا فمنددة لمعملجدة موضدو المةميدمك الط يعيدة,مع طدالل اصددار لشدااعمك طمصدة ةنشدم
وردارة المةميددمك الط يعيددة,ولعييع هي ددة أولج ددة رداراددة مخ صددة ل ددولى ردارة هددذه الم ددمطق ل ةايددق هدددفهم بةحد ال ددو
ال يولدوا والاديم الجممليدة والسديمةية,ولاااا العاوبددمك الم مسد ة ع دد مخملحدة األة ددمم الدوارده فد هدذه ال شددااعمك,ومع
الدول ال أطذك بهذا االلجمه ,مصا,وسدلط ة عمدمن ودولدة اةمدمراك العابيدة الم ةددة ,أمدم المشدا العااقد فادد اك حدى
بإصدار نظمم للمةميمك الط يعية.
-2اعد مةل الجاامةقالمةمية الط يعية) شاطم مح اضم لايدمم ااامدة اال ع ددا علدى المةميدمك الط يعيدة,ومع ثدم الا دون
الم من ف ااانم المةميمك الط يعية ظافم مس اال عع الاكع الممد .
-2رن المشا العااق ف نظمم المةميمك الط يعية لم اضع قوانم بمألنوا المهددة بمالناااض رغم أن هذه األندوا بددأك
اعدددادهم ل ددمقص رلددى ماةلددة االناااض,علددى ع ددس لشددااعمك آطاىوضددعت ق دوانم واددداول بةسددب دراددة لعاضددهم
لالناااض ,وم هم المشا العممن ف قمنون المةميمك الط يعية وصون األةيم الحطااة,ةيث وضع ملةايع مع الادمنون
الخدمص بملمةميدمك لألندوا المهدددة بمالناااض,ورط لحدت العاوبدة الماددارة لجداانم اةع ددا علدى هدذه األندوا ,رذ قددار
ال شداد للعاوبة ف الملةق التمن كونه اضم أنواعمأكتاعاضة لالناااض.
-5معظددم الجدداانم الممسددة بملمةميددمك الط يعيددة لال ددب بسددلوك راجددمب ,رال أندده الاع د عدددم ارل ددمب هددذه الجدداانم بسددلوك
سل ,فملسلوك السل له أهميدة فد اداانم ال ي دة والمةميدمك الط يعيدة,فهو اجدد لط يادم واسدعم فد هدذه الجداانم وطمصدة
للواث المةميمك الط يعية بململوثمك ال وواة واةشعمعية.
 -6رن المشدا العااقد ع ددمم ندص فد المدمدةق)9مدع نظدمم المةيددمك الط يعيدة علدى األفعدمل ال د ام دع الايدمم بهدم داطددل
المةمية الط يعية,قد أغحل ةظا الدطول رلى المةمية ف غيا األةوال المداطص بهدم قمنوندم وهدو مماا ضد الاادو الدى
ال صوص الواردة ف قمنون العاوبمك.
-2قد ل ةاق ال يجة اةااامية م مشداة بعدد ارل دمب أفعدمل االع ددا علدى المةميدمك الط يعيدة ,رال أنهدم فد أةيدمن آطداى
ل ااطى رلى ف اة معي ة وف الةمل يع الاسثا ف كونهم ااانم وق ية,مع ذلم لواد صورا لهذه الجاانم لعد ااانم مسد ماة
كجاامة ال ال للةيوانمك والطيور المواودة ف المةمية.
 -2رن صيمغة المشا العااق ف نظمم المةميمك الط يعية وكذلم ف قمنون ةمماة ولةسيع ال ي ة لم احداق بديع الجداانم
العمداة والجاانم غيا العمداة فد موضدو االع ددا علدى المةميدمك الط يعيدة,ومع ثدم ل دون العاوبدة واةددة سدوا وقدع
االع دا بصورة ماصودة أم غيا ماصودة بطااق الخطأ غيا العمد ,وهو ممقاره الحاه الةداث ع دمم سموى بيع الاصد
واةهممل واع مر السلوك ااامة واعمقب الجمن بذاك العاوبة.
 -9على الاغم مع أن المشا العااق ف الممدةق/22أوال) مع قمنون ةمماة ولةسيع ال ي ة عد الجاانم الممسة بملمةميمك
الط يعية مع وص الج ح,رال أنه ه ملم بع الصور مع هذه الجاانم لعد مع وص الج مامك ,وام ع لط يق ذلم علدى
ااامة للواث لابة المةمية الط يعية وهوانهم وميمههم وه الجاامة ال نصت عليهم الممدةق/9لمسعم)مع نظمم المةميمك
الط يعية العااق .
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 -00لاد اع مد قمنون ةمماة ولةسيع ال ي ة العااق قرقم32لس ة )3009على عاوبة الغاامدة بشد ل واضدح والد لددر
األفعمل ال اام هم للم ال شااعمك ,ةيث عدهم عاوبة رادعة ل ل الجاانم ال لإطذ وص المخملحدمك الممسدة بع مصدا
المةمية الط يعية,أمم الجاانم ال لإطذ وص الج ح ف الامنون العااق ,فاد أقا المشا لهم عاوب قالة س والغاامدة)
مج معيع لدر الجاانم الممسة بملمةميمك.

ثانيا ا -ال وصيات:
-1رن مدددع األمدددور الملةدددة وال ددد قدددد آن اآلوان للمشدددا العااقددد أن ا ددددطل بوضدددعهم هدددو قدددمنون طدددمص بملمةميدددمك
الط يعية,ا ون ال شااع العمم لجميع ال شدااعمك الخمصدة بملمةميدمك الط يعيدة ,ام دع لسدمي ه بادمنون المةميدمك الط يعيدة
العااق ,ولصدر اس مدا له أنظمة ولعليممك كمم هو الةمل ف نظمم المةميمك الط يعية العااق الذ صدر اس مدا لامنون
ةممادة ولةسديع ال ي ددة العااقد قرقم 32لسد ة,)3009وأسددوة بملمشدا المصدا الددذ أصددر لدوانح عدددة اسد مدا لاددمنون
المةميمك الط يعيةقرقم003لس ة.)0922
 -3لةداد ال طمق الم من للمةمية الط يعية بصدور الااار مع الجهة المخ صة موضةم فيه طاانطهم لي ش عع ةدودهم
أمددمم المخددمط يع بملاددمنون,لي ون نطمقهددم اليددم واض دةم لج ددم الط الطهددم بغياهددم مددع الم ددمطق,وا م ذلددم مددع طددالل نشددا
الاااراك والخاانو المافاة بهم ف الجاادة الاسمية.
 -2رضددمفة قددوانم بملةيوانددمك وال ملددمك المواددودة داط دل المةميددة الط يعيددة والمهددددة بددمالناااض لدددرج كملةددق بددذاك
الامنون,فمةميمك العااق لزطا بأنوا عدادة مع األةيم ال ااة أوالممنية وطمصة فد بي دة األهدوار وال د أصد ةت علدى
ةمفة االناااض,أسوة بملمشا العممن الذ أورد ملةايع مع قمنون ةمماة المةميمك الط ييعية وصون األةيم الحطااة.
 -2رضمفة ممدة لجام فعدل الددطول رلدى المةميدة الط يعيدة بغيالداطيص وذلدم بإضدمفة ب دد طدمص لجاامدة ان هدمك ةددود
المةمية اةظا الدطول للمةمية بغيدا لاطيص,لضدم رلدى األفعدمل المةظدورة فد المدمدةق)9مدع نظدمم المةميدمك الط يعيدة
العااق قرقم3لس ة,)3002ف جاام فعل الددطول للمةميدة اضدح الةممادة الج منيدة الوقمنيدة ال د لم دع ولداد الجدمن فد
الوقت ذاله,بةيث الام ه ارل مب األفعمل ال ام دع المشدا اةليدمن بهدم ,وبهدذا الد ص أوال دد ل ةادق الغمادة ال د هددف
المشا رليهم مع ورا نصوص لشااعمك الةمماة الخمصة بملمةميمك الط يعية.
-5الاا صا هذا الامنون على فاض عاوبة الة س والغاامة,فمع األفضل األطذ بجزا اك ا منية آطاى كملغاامة اليوميدة
لمم لهم مع أثا راجمب ملمدوا فد مجدمل المةميدمك الط يعيدة ل ونهدم لةادق الاد ,كمدم رنهدم أكتاعدداللمااعملهم أصدةمب
الدطول الصغياة,فضال عع ذلم مزج هذه الجزا ال جزا اك مدنيدة وردارادة قدد ل دون أكتدا مالنمدة فد اداانم المةميدمك
الط يعية,ةيث لةاق الجزا اك المدنية ال عوا عع األضداار علدى المةميدمك الط يعيدة ,كمدم للعدب الجدزا اك اةدارادة
دورا وقمنيم لم ع هذه الجاانم.
-6نةث المشا ال ي العااق اةع ممد على عدة نامط ل ةداد مادار الجزا أهمم أن اامبل الضار,وأن اصل الجزا رلى
الةد الذ اجب أن ازال أ أثا سل لةق بع مصا المةمية الط يعية,لذامع الضاور لشداد العاوبة الماارة فد قدمنون
ةمماة ولةسيع ال ي ة العااقد فد المدمدةق/22أوال),أسدوة بادوانيع الددول المامرندة وم هدم قدمنون ةممادة المدوارد األةيمنيدة
وال د ظم ال ي يددة األندونيسدديملذ فاض دعاوبمك بملسددجع اللاددل عددع عشددا س د واك ف د الجدداانم العمداددة الممسددة بملمةميددمك
الط يعية.
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 الم ظمددة العابيددة الزراعيددة :دراسددة ول سدديق ال شددااعمك الخمصددة بملةيددمة ال ااددة فدد الددوطع العابدد ,علددى الموقددع.http://afwp.org/siteAr/pages/wildlife.html
األل اوند الم دمح ب دمرا FAO-:3002/3/33
,سلسددلة الدراسددمك الةاايددة ,ةددول ال ددما والغمبددمك واألشددجمر ف د آسدديم الغابيددة والوسددطى,نظاة اس شدداافية رلددى عددمم
 ,3030العدد , FAO -. 3002 ,053ال و ال يولوا للغمبمك,رومدم,3000,الم دمح علدى موقعهدم-www.fao.org:
الم ظمدددة العابيدددة لل ميددده الزراعية,ةلادددة العمدددل الاوميدددة ةدددول دور المةميدددمك الط يعيدددة فددد المةمفظدددة علدددى ال دددو
ال يولوا ,الم مح على الموقع األل اون ب مرا .3002/2/5
ب) اكنظمة
 -0نظمم المةميمك الط يعية العااق رقم ق3لس ة . )3002
-3نظمم رنشم المةميمك الط يعية ألقليم كادس من رقم ق9لس ة )3009
ثانيا ا-المصادر الم رجمة للغة العرمية:
 -0أدرامن.داح  ,نظمم ال خطيو الوط
ال وات .0992 ,

للم مطق المةمية ,لاامة د.هيحم شع من ع د الةليم ,ال مشاالهي ة العممدة لل ي دة ,

 -3أدرادمن.داح  ,لط يدق ال صد يحمك اةدارادة للم ددمطق المةميدة ,لاامددة نشدأك ةميدددان ,الهي دة العممددة لل ي دة  ,ال واددت,
. 3002
 -2ل لومما واول ميدل ون  ,ال خطيو اةدار للم مطق المةمية ,لاامة فمطمة الةمج موسدى ,الهي دة العممدة لل ي دة ,
ال وات .3002 ,
ثالثا-المصادر باللغة األنكليزية:
1-Barrara J. Lausche. Guidelines For Protected Areas Legislations.( UNEP) and
)IUCN),nO1,IUCN Environmental policy and Law Paper,no16 ,1985.
2-Christian du Saussay, Legislation on wildlife and protected areas in africa.fao,un.Legaal
studies no20 ,Rome,1985.
3-Christian du Saussay,Legislation On Wildlife,Hunting And Protected Areas In
SomEuropes.fao,un.Legaal Studies, no20,1980.
4-Mary EvelxnTucker&DuncanRyukenWilliams:Buddhism and Ecology-The Inteconntion
of Dharma and Deeds,Hrvard University press,1997,p.45.
رابعا -المواقع األلكترونية:
1-WWW.IUCN.ORG
2-htt://www.almadapress.com/ar/news/25328/
3htt://afwp.org/siteAr/pages/wildlife.html
- 38 -

4-http://www .deat.gov.za/Dacuments.
5http:www.uum.edu/conservationlectures/Vermont.pid
6- htt://ar.m.Wikpedia.org:/wiki
7-Htt://afwp.org/pages/sitear/pages/wildlife.ht.ml
8http://portal.unesco.org/fr/fev.php-upl:id=13319http://www>nps>gov/hfe/products/library/wrd>conf.htm>10http://www.iisd.ca/sd/world parksv/sdvoignumle.hetml
الهوامش:
)1اعد ال عاا األول الذ اوضع مع ق ل أةد الم ظممك الدولية المهمة,وال
على ال عمرا ال وردك ف قوانيع معظم الدول.
= “An areof land and/or sea especially dedicated to the protection and maintenance of
= biologica diversity, and of natural and associated cultural resources, and managed through legal or other
”effective means.
موقع م ظمةق (IUCNعلى االن انت والم مح ب مرا 3002/3/2وع وان الموقع هو:
www.iucn.org
لهد م بشد ل رنيسد بملمةميدمك الط يعيدة وكدمن لدة أثدا واضدح

))2رن لعاا  3002لاللةمد الدول لصون الط يعة كمن أكتا شموال ودقة ع دمم أورد مصطلح م من ايوغااف الذ اع قاألرض أوالميمه
الداطلة على اليمبسة والم مطق ال ةااة والسمةلية أوأ لداطل بيع أث يع أوأكتامع هذه األنوا المذكورة).
A protected area is a clearly defined geographical space recognized, dedicated and managed, throughlegal
and other effective means, to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem
المصدر,موقع م ظمة ق )IUCNعلى االن انت والم مح ب مرا  :3002/0/2وع وان الموقع هو:
www.iucn.org
)3عافت الممدة ق )3مع الحمقية ال و االةيمن المةميمك الط يعية بأنهم "م طادة مةدددة اغاافيدآ اجدا لصد يحهم ول ظيمهدم وردارلهدم ل ةايدق
اهداف ل علق بملةح ".
 )4ا ظا الممدة ق/0اوآل) مع نظمم المةميمك الط يعية العااق قرقم  3لس ة )3002الم شور ف الوقمنع العااقيدة فد العددد  2206ب دأرا 32
.3002/2/
 )5الممدة ق )0مع نظمم أنشم المةميمك الط يعية ف أقليم كادس من قرقم  9لس ة .)3000
)6لاع مةمية الصمفية ف أهوار ال صاة,ولش ل األراض الاط ة نسد ة عمليدة مدع مسدمة هم ال د ل لدةق22كدم) ,ولدأل أهمي هدم بوصدحهم أةدد
الموانل المهمة للطيورالممنية المهمااة ورسد دامة المدوارد الط يعيدة,.ا ظا.د .بشداى رمضدمن امسديع,ماوممك ال ميدة الااحيدة فد أقلديم أهدوار
مةمفظة ال صاة,بةث م شور ف مجلة أداب ال صاة,العدد ق,3000, )52ص.92
 )7لذهب بع الاوانيع العابية بهذا االلجمه وم هدم الادمنون اليم د قرقم 36لسد ة  )0995بشدأن ةممادة ال ي دة اليم د فد الحاداة العشدااع مدع
المددمدة التمنيددة م دده لعاا د

مشددمبهم لددذلم,رال أندده أضددمف لددذلم المواقددع اآلثااددة,كمم أن الاددمنون المغاب د قرقددم00لس د ة  )3002بشددمن ةمماددة

واس صالح ال ي ة ف الحصل التمن الم علق بمل عمرا

ف المدمدة التملتدة م ه,وكدذل ملامنون الاطدا قرقم20لسد ة  )3003أورد لعااحدم مشدمبهم

ف الممدة األولى الخمصة بمل عمرا ,كمم عافهم المشا األممرال ف الامنون االلةمد قرقم  32لس ة  )0999ف شأن ةمماة ال ي ة ول مي هم
فدد الحاددداة التمنيدددة عشدددامع المدددمدة األ ولددى الخمصدددة بمل عدددمرا

بمنهدددم "المةميدددة الط يعيدددة هدد األرض أوالميدددمه ال ددد ل ميدددز بط يعدددة بي يدددة

طمصةقطيورأوةيوانمك أوأسممك أون ملمك أوظواهاط يعية )ذاك قيمة ثامفية أوامملية أوبي ية اصدر ب ةدادهم قاار مدع مجلدس الدوزرا ب دم
على أق ااح مع الهي ة أو قاار مع السلطمك المخ صة".
 )8الممدة ق )02مع قمنون ةمماة الموارد األةيمنية وال ظم ال ي ية لجمهوراة أندونيسيم قرقم 5لس ة.)0990
)9االة رن هذا ال عاا ام مشمبهم رلى ةد مم مع ال عاا الذ أوردة المشا العااق ف نظمم المةميمك الط يعية قرقم 3لس ة, )3002
ا ظا د .ندى طليحة مةمد عل  ,مصدر سمبق  ,ص.33
))10اع ه م طد ممل مل ظمم ال ي ذاك العالقة بهدف الةمماة ل هدم اللددطل معده  ,وهدذا ام دع أن اشدمل طددممك ال زوادد بملمدم والطعدمم علدى
س يل المتدمل  ,والخددممك ال ظيميدة ك ظديم الحيضدمنمك والجحدمف  ,فضدال علدى الخددممك الداعمدة متدل الخددممك ال افيهيدة والم دمفع الاوةيدة
والدا ية وغياهم مع الم مفع المع واة.
)(11ا ظا الممدة ق /0اوال) مع نظمم المةميمك الط يعية العااق ال مفذ ؛ كذلم ا ظا الممدة ق )0مع قمنون المةميمك الط يعية المصا قرقم
003لس ة  )0922؛ وا ظا الممدة ق )0مع قمنون المةميمك الط يعية وصون األةيم الحطااة العممن .
 )12البد كذلم ف قاار اة نشم أن اد م لةدادد ةددود المةميدة الط يعيدة ال ةدادد ال دمف للجهملدة ,وذلدم عدع طاادق لعيديع ةددود المةميدة علدى
األرض بمةضمفة ر لى الخااطدة الموضدةة للةددود والمعدملم الخمصدة بملمةميدة,ورن آثاعددم لعيديع ةددود المةميدة أونشداالخااطة الموضدةة
لةدود المةمية اع أنه ال ام ع عد للم االفعمل ااانم ضد المةمية الط يعية,كونإالشخص الط يع أوالمع دو المال دب لألفعدمل المةظدورة
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اجهددل ةدددود المةميددة ,ا ظددا ,د0طملددد عل د عااق د ,الةمما دة الج منيددة للمةميددمك الط يعية,دراسددة لةليليددة لآصدديلية ف د ضددو ال شددااعمك
الوضعية,قأطاوةه دك وراه),اممعة الامهاة,كلية الةاوق,3006,ص. 22
 )13نصت الممدةق/5ثمم م) مع نظمم المةميمك العااق ال مفذقلاسم الم طاة المةمية رلى الم طاة الماكزاة والم طاة المةمذاة).
 )14أشاف هالل,ااانم ال ي ة بيع ال ظااة وال ط يق,ط,0م ة اآلداب لل شا ,الامهاة,3005,ص329؛وكذلم ا ظا الممدة ق )02مع الحمقيدة
قمنون ال ةمر.0923,
)(15
BARBARA J. Lausche. Guidelines For Protected Areas Legislations.( UNEP) and)IUCN),NO1,IUCN
Environmental policy and Law Paper,no16 ,1985,p31.
 )16ة م صمدر ف الددعوىقرقم  30لسد ة 05دسد وراة),المة مة الدسد وراة العليدم المصااةالسدة السد ت0992/00/0م الموافدق35ربيدع
األطا,0205م شور ف الجاادة الا سمية,العدد23ف .0992/00/30
)17د.مةمد عل أةمد ,المةميمك الط يعية ف مصا,ط,0م ة األساة الهي ة المصااة لل مب,الامهاة,3002,ص.2
 )18وااصد بمألنظمة االا ولواية:اط الف ال ظم ال ي ية ف جد الغمبمك والج مل واألنهمر,أمم ل دو األصد مف فياصدد بده اطد الف األندوا داطدل
وسو بي معيع متل اطد الف أندوا الةيوانمك,أمدم ال دو الدوراث فياصدد بدة ل دو الموروثدمك داطدل الصد أوال دو الواةدد ,ممدم اعطد
مجموعددمك م م يددزه مددع نحددس ال ددو  ,ا ظددا عددمدل فمضددل ع ما,دراسددة الددوفاه ال س د ية وال ددو االةيددمن للل ددمنع األرضددية ف د هددور شدداق
الةممرقرسددملة مماس د يا) اممعددة ال صدداة,كلية العلددوم,3002,ص2؛كددذلم ا ظددا د.أبددااهيم صددملح عطية,المسددسولية المدنيددة عددع األضدداار
ال يولواية,بةث م شور,مجلة كلية الةاوق ,المجلد,02العدد األول,3003,ص. 362
 )19الممدة ق )20مع قمنون الموارد األةيمنية وال ظم ال ي ية االندونيس قرقم  5لس ة .)0990
 )20عل عدنمن الحيل,ال شااع الدول لةمماة ال ي ة,ط,0دار الةممد لل شا,عممن,األردن,3000,ص.202
 )21د .نسااع السعيد م صور الشاقمو ,السيمةة ال ي ية للمةميمك ,قرسملة مماس يا) ,معهد الدراسمك وال ةو ال ي ية ,اممعة عيع
شمس0993,ص.30
)(22
BARBARA J. Lausche:op.cit,p32.
 )23د.مةمد اسا دع س  ,المةميمك الط يعيدة فد الدوطع العابد ,رؤادة مسد ا لية فد األنتاوبولوايم,ال يطدمو سد ا لل شدا ,األسد دراة ,
,3005ص.33
 )24ا ظا الماسوم السلطمن قرقم 9لس ة )0992الخمص بإعالن رنشم مةمية المهم العابية ف سلط ة عممن.
ق )25د.ع دالعزازمخيماع دددددددالهمد ,دورالم ظممك الدوليددددددة فدددددد ةمماددددددة ال ي ة,سلسددددددلة دراسددددددمك قددددددمنون ال ي ة,العدددددددد,3دارال هضددددددة
العابية,الامهاة,0926,ص30-09؛ كذلم ا ظا د.اةمد ع دال اام سالمه,قمنون ةمماة ال ي ة,ط,0دار ال هضة العابية,الامهاة,3002,ص.2
 )26د.أةمددددددد مةمددددددد ةشددددددي ,المحهوم الاددددددمنون لل ي ددددددة فدددددد ضددددددو م دددددددأ أسددددددلمة الاددددددمنون المعمصددددددا,ط,0دار الح ددددددا الجددددددممع
لل شا,االس دراة,3000,ص006-005قةيث اا ى أن الامنون اسمح لغماة االن ب لو الهوا بشددة الصدوك فد ةددود معي دة أوفد الةددود
المصاح بهم قمنونم ,اعدهم الةدود الدنيم رذا الخذك االة يمطمك وروعيت الشاوط والضوابو والضممنمك المس مدة مع أسس وم مدى االنشطة
المخ لحة ال لحسد الهوا ).
)27د.مماد راغب الةلو,قمنون ةمماة ال ي ة ف ضو الشااعة ,دارالمط وعمك الجممعية,االس دراة,0992,ص.392
)28د .ع د الح مح مااد,شاح ال شااعمك ال ي ية,االس دراة,دونمألشمرةرلى ال مشا وس ة الط ع,ص.02
(29)Christian
du
Saussay,Legislation
On
Wildlife,Hunting
And
Protected
Areas
In
SomEuropes.fao,un.Legaal Studies no20,1980.p 41.
))30د .ع د الح مح مااد  ,مصدر سمبق  ,ص.02
)31د.مماد راغب الةلو,مصدر سمبق,ص ,020ةيدث أشدمر رلدى الطعدع رقدم  522لسد ة  0955ق الصدمدرف  3000/3/6والدذ ورد فيده
قومع ةيث رن كمفة ال شااعمك الصمدرة بشأن المةميمك الط يعية مع ةيث لعااحهم ولةدادهم لاطع بايممهدف لشدااع ةمصدلة عددم المسدما
بملةملة الط يعية وال ي ية ال

ل ون عليهم المةميدة ع دد صددور الااار,وهدذا الهددف لددور ةولدة وفد نطمقدة اةاداا اك الخمصدة بملمةميدمك

الط يعية كمفة).
 )32د .ندى طليحة مةمد عل ,مصدر سمبق,ص.33
)33د .فااا اموز ,الجاانم الممسة بملمةميمك الط يعية ,بةث م شدور فد مجلدة الةاوق,العدددق ,)06السد ة السمدسدة,3000,ص02؛ وكدذلم
ا ظا المامرنة بيع بع الاوانيع األفاااية الخمصة بةمماة المةميمك الط يعية:
Christian du Saussay, LEGISLATION ON WILDLIFE AND PROTECTED AREAS IN
AFRICA.FAO,UN.LEGAAL STUDIES NO20 ,Rome,1985.P55
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 )22للمزاد مع ال حمصيل ةول االلحمقية ا ظا:د.مةمد اسا أبااهيم ,مصدر سمبق,ص.220
)25الم ظمة العابية الزراعية :دراسة ول سيق ال شااعمك الخمصة بملةيمة ال ااة ف الوطع العاب ,ص, 23على الموقع األل اون الم مح
ب مرا .htt://afwp.org/siteAr/pages/wildlife.html. :3002/3/33
 )36ا ظا الممدة ق )0مع الحمقية رامسمر لس ة .0920
)37ا ظا الممدة ق)3مع االلحمقية.
)38ا ظا الممدة ق )2مع االلحمقية.
 )39أن علم األنتاوبولواية ق )anthropologyاع  :العلم الذ ا ةث ف أصل الج س ولطورة وأعاافهوعمدالة ومع اداله ,ا ظا د.زهداا
عصمم ع د الوهمب ال ازنج ,ةمماة ال اا التادمف المغمدور بملميدمه,قرسدملة مماسد يا),اممعدة بغداد,كليدة الادمنون,3002,ص20؛ وكدذلم
ا ظا الممدة ق )2مع االلحمقية.
)40ا ظاالممدة ق )5مع الحمقية ال اا التامف والط يع العملم .
 )41طملد عل عااق  ,مصدر سمبق,ص.053
)42الممدة ق )2مع الحمقية ال و األةيمن ةيث نصت على"رنشم نظمم للم مطق المةمية أوم مطق لة مج رلى ألخمذ لدابيا طمصة لل و
الةيو ".
))43د.خالد علي عراقي ,مصدر سابق  ,ص.153
)44ا ظاالممدةق )0مع االلحمقية.
)45ا ظا الممدة ق )2مع االلحمقية.
) )46د .طملد عل عااق  ,مصدر سمبق  ,ص.050
 )47بيع المسلما بدأن ه ملدم ةدوال ق )0000م طادة مةميدة فد العدملم ولغطد ةدوال ق ) %2مدع المسدمةة اليمبسدة لل داة األرضدية ,ا ظدا
.http://www.deat.gov.za/Dacuments.
الموقع األل اون الم مح ب مرا :3002/3/9
 )48عاد هذا المسلما ف الذكاى الس واة ةنشم الم زة الوط قم زهيلوس ون) ف هذه المدا ة الذ اعدد أقددم مةميدة وط يدة علدى مسد وى
http:www.uum.edu/conservationlectures/Vermont.pid
العملم ,م شور على الموقع األل اون ب دمرا :3002/0/05
.
 )49المةميدددددددددددمك فددددددددددد المددددددددددددسلمااك الدوليدددددددددددة ,الم ددددددددددددمح علدددددددددددى االن اندددددددددددت ب ددددددددددددمرا ,3002/3/33علدددددددددددى الموقددددددددددددع
.http://portal.unesco.org/fr/fev.php-upl:id=1331.
األل اون :
 )50المةميدددددددددددددمك فددددددددددددد المدددددددددددددسلمااك ا لدوليدددددددددددددة,الم مح علدددددددددددددى األن اندددددددددددددت ب دددددددددددددمرا , 3002/0/05علدددددددددددددى الموقدددددددددددددع
.http://www.nps.gov/hfe/products/library/wrd-conf.htm.
األل اون :
 )51اع ا مسلما داابمن أك ا لجمع مع نوعه ة ى هذا ال مرا ,ولم فيه لاداا الم دمطق المةميدة ليصدل الدى أكتدا مدع ق )00200موقدع بةدث
لغطدد ق )02,3مدددع مسددمةة اليمبسة,الم شدددور علدددى شدد ة األن اندددت والم دددمح ب ددمرا http://www.iisd.ca/sd/world :3002/0/00
parksv/sdvoignumle.hetml.
)52د .مسعود مصطحى ال من ,أسس بيولوايم وردارة الةيوانمك ال ااة ,ط,0دار ال ب للط معة وال شا,اممعة الموصل ,0920,ص.55
 )53د .طملدعل عااق ,مصدر سمبق,ص.023
WWW.IUCN.ORG
 )54ا ظا الموقع األل اون لاللةمد الدول لصون الط يعة الم مح على االن انت ب مرا : 3002/2/6
 )55د .أةمددد ع ددد ال دداام سددالم,نظااك ف د الحمقيددة ال ددو الةيو ,دراسددة قمنونيددة ألةددد الحمقيددمك ةمماددة ال ي ددة,بةث م شددور ف د المجل دة
المصااة للامنون الدول ,الجمعية المصااة للامنون الدول ,الامهاة  ,العدد,0993 ,22ص.22
 )56عمرف صملح مخل  ,الةمماة اةداراة لل ي ة,دار اليمزور العلمية لل شا وال وزاع,عممن,األردن ,3002,ص.002
 )57لم لة َ المةميمك الط يعية بمه ممم أو ةمماة كمفية اال مع ةوال أربعة عاود مضت لااا آ ,وذلم بعد عاد المسلما العملم لل ي ة ال شااة
ف س وكهولم عمم 0993لموااهة ال لو الشداد لل ي ة,رذ أكد هذا المسلماعلى الةحمظ لصدملح الجيدل الةمضدا واألايدمل الما لدة علدى المدوارد
الط يعية لألرض بمم ف ذلم الهوا والميمه وال ابة والةيوانمك وال ملمك وبملخصـوص العي دمك ال موذادـية مدع الد ظم األا ولوايدة الط يعيدة
وذلم بـواسطة ال خطيو واةدارة,ا ظاد.عيسىدبدـمح ,موسوعة الادمنون الدول ,المجلددالاابع,الامنون الددول فد ةممادة ال ي دة,ط,0دارالشداوق
لل شا وال وزاع,عممن,3002,ص,259وكذلم ا ظا د.سةا مصطحى ةمف ,الةمماة الامنونية ل ي ة الميمة العذبة فد مصدا,ط,0الدارالعابيدة
لل شا وال وزاع ,الامهاة,0995,ص.302
 )58د .راب مةمود طماع  ,مصدر سمبق ,ص.52
 )59بع الدسمليا أشمرك بصورة واضةة لةمماة المةميمك الط يعية وم هم دس ور ال ياو لس ة  0922ةيدث نصدت المدمدة ق )69م ده علدى
قلل ددزم الدولددة بدددعم الةحددمظ علددى ال ددو ال يولددوا والم ددمطق المةميددة الط يعيددة)ق The state is obliged to promote the
.)conscervation of biological diversical diversity and protected natural
وكذلم دس ور سلوفي م لعمم  3006رذ أشمرك الممدةق )22م ه رلى رن قال زم كل شخص ط اآ للامنون أن اةم الم مطق الط يعية ذاك األهمية
الخمصة وال ل ص بمل درة والمعملم التامفية واجب على الدولة والمج معمك المةلية لشجيع الةحمظ على ال اا الط يع ).
 )60د .عمرف صملح مخل  ,مصدر سمبق,ص.62
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 )61رن ال ظمم العمم قد وضع لة أكتا مع لعاا لخ ل بأط الف الزممن والم من,ومع ثم فهو ظدمهاة لدال و بمصدملح عليدم للمج مدع وا دون
مع ع مصاه االسمسية التالثة ال اسعى الض و اةدار رلى ةمما هم ,ا ظا د.همن عل الظهااو ==,الامنون اةدار  ,ط ,0الددار العلميدة
وم ددة دار التامفددة لل شددا,عممن,االردن,3000,ص329؛ وكددذلم د.ممهاصددملح عددالو الج ور ,الاددمنون اةدار  ,دار ال ددب للط معددة
وال شا,اممعة الموصل,0992,ص. 009
 )62م ظمةق,)FAOال و ال يولوا للغمبمك,رومم,3000,ص .30
)63د.غسمنملج د ,الامنون الدول لةمماة ال ي ة ,بال ط عة,دار وانل لل شا,األردن,عممن,3000,ص.05
)64د.عمرف صملح مخل ,مصدر سمبق,ص.69
 )65د .ن يددددددددل مةمددددددددود ةسددددددددع,الةمماة الج منيددددددددة لضددددددددةمام الج اامددددددددة فدددددددد الاددددددددمنون الدوليواةنسددددددددمن ,بالط عة,دار الجممعددددددددة
الجدادة,األس دراة,3009,ص20؛ وكذلم ا ظا أااا الإنشم ولعدال والغم المةمية الط يعية:
66-BARBARA J. Lausche: op .cit ,p32 .
 )67لعاف الةيمة ال ااة والممنية على انهم "الةيوانمك والغمبمك على اليمبسة واألةيم ال لعدي فد الميدمه ,وال د لدم لم دد اليهدم ادد اةنسدمن
أوال لم اغياهم األنسمن أو أس ما واودهم على الاغم مع لدطل اةنسمن فيهدم " ا ظدا أنورعماقمدر,الةممادة الج منيدة للةيدمة ال اادة والممنيدة
ف الامنون العااق قأطاوةة دك وراه) ,اممعة صالح الداع,كلية الامنون,3003,ص.00
 )68د.علدددددددد ع ددددددددد الاددددددددمدر الاهوا ,شدددددددداح قددددددددمنون العاوبددددددددمك ,الاسددددددددم العددددددددمم نظااددددددددة الجاامددددددددة,ط,0م شددددددددوراك الةل دددددددد
الةاوقيدددددددددددددة,بياوك,3002,ص ,202كدددددددددددددذلم د.عوضدددددددددددددمةمد,الوايز فددددددددددددد قدددددددددددددمنون العاوبدددددددددددددمك,ط,0دار المط وعدددددددددددددمك
الجممعية,األس دراة,0922,ص.52
 )69د .عل ع د الامدر الاهوا ,مصدر سمبق,ص.230
 )70لعاف الشخصية المع واة بأنهم "مجموعدة مدع األشدخمص لسد هدف لةايدق غداض مشد اك,أو مجموعدة مدع األمدوال لخصدص لغداض
معيع,واع اف الامنون لهذه المجموعة بملشخصية الامنونية الماارة لألفدااد ف صد ح أهدت الك سدمب الةادوق واألل دزام بملواا دمك وا ظدا اليهدم
ك لة مجادة عع األشخمص اآلدمييع أوعع الع مصا الممداة الم ونة لهم" ا ظا د.عل مةمد بدااوأطاون,مصدر سمبق,ص.23
)71د.عوضمةمد,مصدددددر سددددمبق,ص ,56كددددذلم ا ظددددا ع ددددد الدددداؤوف مهد ,شدددداح الاواعددددد العممددددة لاددددمنون العاوبددددمك,ط,0دارالح ددددا
العاب ,الامهاة,0926,ص.092
 )72الع صا المح اض ع د الامنليع به :الظاوف أوالع مصا ال د الدزم لوافاهدم فد ماةلدة سدمباة أومعمصداة للواقعدة الممدادة المال دة ل د
ل ددوافا ل لددم األطيدداة ماومددمك الجاامددة,ومع هددذه الع مصددا مددمهو عددمم اسددا علددى كددل ااامددة وم هددم مددمهو طددمص اا صددا علددى ادداانم
معي ة.ا ظاد.عوض مةمد ,مصدر سمبق,ص. 50
 )73د .أشاف لوفيق شمشملداع,الةمماة الج منية لل ي ة ف ال شااع المصا ,ط,0دار ال هضة العابيدة,الامهاه,3003,ص050؛ كدذلم ا ظدا
أنورعماقمدر,مصدر سمبق,ص.039
)74ا ظاالمددمدة ق )0مددع قددمنون المةميددمك الط يعيددة وصددون األةيددم الحطااددة العمددمن قرقددم 6لسد ة )3002الم شددور بملجاادددة الاسددمية رقددم
ق )225والصمدرة ب مرا .3002/0/05
 )75ا ضمع الملةق رقم ق )0مع قمنون المةميمك الط يعية وصون األةيم الحطااة العممن قرقم6لس ة )3002أندوا مخ لحدة مدع الةيواندمك
والطيورال ااة ,أمم الملةق رقم ق )3مدع نحد س الامنون,فادد أة دوى علدى عددد مدع ال من دمك ال اادة وال ةااة,بمألضدمفة رلدى أندوا مدع الطيدور
كملصاور وال وم والعامب وال سور وال خمم وال جع وال ورا والخاش ة ,ا ظا المالةق ق , )3,0ص 52-53مع الامنون المذكور.
 )76ا ظا الممدةق )30مع قمنون ةمماة الموارد األةيمنية وال ظم ال ي ية األندونيس قرقم5لس ة.)0995
)77ظها ماض أنحلونزا الطيور ف صورة وبم فد الوالادمك الم ةددة األماا يدة فد عدمم ق,)0922-0922وكدمن قدد أن شدا بسداعة أذهلدت
العملم,فخالل س ة أشهام ظهوره كمن معدل الوفيمك قد وصل الى  %90مع الةمالك المصمبة,ممم أدى الدى رعددام ق )02مليدون طدمنا .ا ظدا
د.رضم ع د الةليم ع د المجيد,ال ظمم الامنون ل وار األص مف الةيوانية وال ملية,ط,0دار ال هضة العابية,الامهاه,3005,ص. 22
 )78سمةت بع ال شااعمك الخمصدة بملمةميدمك بملصديد لألغدااض العلميدة ,ا ظدا المدمدة ق/02ج) مدع قدمنون المةميدمك الط يعيدة وصدون
األةيم الحطااة العممن  ,كذلم ا ظا الحااة قه) الممدة ق )30مع قمنون ةمماة الموارد األةيمنية وال ظم ال ي ية االندونيس .
.
)79د .أشاف لوفيق شمس الداع ,مصدر سمبق,ص050
)80كذلم ا ظاالمصدر نحسه ,ص.050
 )81ا ظا الحااة ق )3مع الممدة ق )30مع الامنون األندونيس .
 )82ا ظا الممدة ق)05مع قمنون المةميمك وصون األةيم الحطااة العممن قرقم6لس ة.)3002
)83ا ظا الحااة ق )2مع الممدة ق )02مع قمنون ةمماة ولةسيع ال ي ة العااق .
 )84الا ل كمم عاف ه العداد مع المصمدر هو "رزهمق روح رنسمن عمدا وبغيا ةق بحعل رنسمن أطا" الاخ ل كتياا عع الا ل مةدل ال ةدث,رذ
كل م همم ن يج ة رزهمق روح,رال أنه ف الصورة األولى مةل الجاامة هو رنسمن وهو روح نمطاة أمم الصورة التمنيدة فدإن مةدل الجاامدة هدو
روح غيدددددددددا نمط ادددددددددة ,ا ظدددددددددا د .مدددددددددمها ع دددددددددد شواشملدرة ,شددددددددداح قدددددددددمنون العاوبمك,الاسدددددددددمملخمص,بالط عة,العملم لصددددددددد معة
ال مب,الامهاه,3009,ص.020
)85د.ممهاع دشواشملدرة,مصدر سمبق,ص.026-025
 )86أنور عما قمدر,مصدر سمبق,ص.026
 )87كذلم ا ظا المصدر نحسه ,ص.032
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 )88د .ةسع صمدق الماصحمو ,الماصحمو ف قمنون العاوبمك الخمص,م شأة المعمرف,األس دراة,0990,ص.335
 )89لواس معلوف,الم جد ف اللغة,ط,09المط عة ال مثولي ية,بياوك,0966,ص.322
)90ا ظاالممدة ق/0سمبعآ) مع نظمم المةميمك الط يعية العااق ال مفذ.
 )91د .أشاف لوفيق شمس الداع,مصدرسمبق,ص.052-053
))92أنور عما قمدر  ,مصدر سمبق  ,ص.022
)93د.عوضمةمدعوض,مصدر سمبق,ص.62
 )94ااصد بملجاانم الوق يه للم الجاانم ال ا ون السلوك اةااام الم ون للاكع الممد فيهم مع عمل اادع وا هد بوقدو الجاامدة سدوا
الخذ السلوك اةااام صورة السلوك اةاجدمب أم السدل ,كايمم أةدد السدحع ب سدااب مدواد ب اوليدة فد ميدمه المةميدة الط يعيدة فدأن آثدا ذلدم
الاظها اال بعد ف اة زم ية معي ة,ول ع ذلم الام ع مع أع مرهم مع الجداانم الوق يدة فأسد مااراة آثدا الجاامدة الاجعلهدم مسد ماة,أمم الجاامدة
المس ماة فه للم الجاانم ال ا ون السلوك األااام للاكع الممد للجاامة مع عمدل اةمدل بط يع ده االسد ماار سدوا ألخدذ هدذا السدلوك
صددددددورة ر اجمبيددددددة أوسددددددل ية,ا ظا د.مةمددددددد ةسددددددع ال در ,المسددددددسولية الج منيددددددة عددددددع ال لددددددو ال ي دددددد ,ط,0م ددددددة دارال هضددددددة
العابية,الامهاه,3006,ص.22-23
 )95د .مةمدود نجيدب ةسد ,ال ظااة العممدة للاصددد الج من قدراسدة لأصديلية مامرنددة),بال ط عة,دارال هضدة العابيددة,الامهاه, 0922,ص9؛
كذلم ا ظا د.أةمد ف ة ساور,الوسيو ف قمنون العاوبمك,الاسمملعمم,بالط,دار ال هضة العابية,الامهاة,0926,ص.290
)96د.نورالدا ه داو ,الةممادددددددة الج منيةلل ي دددددددة,ط,0دار ال هضدددددددة العابيدددددددة,0925,ص030؛ كدددددددذلم ا ظدددددددا د.علددددددد ع دددددددد الادددددددمدر
الاهوا ,مصدرسمبق,همم رقمق,)0ص.292
 )97د .مةمود نجي ةس ,ال ظااة العممة للاصد الج من ,مصدر سمبق,ص.00
)98د .مةمود نجي ةس ,ال ظااة العممة للاصد الج من ,مصدر سمبق,ص.292
 )99أشاف لوفيق شمس الداع,مصدر سمبق,ص.002
 )100د .عل ع د الامدر الاهوا  ,الاسم العمم نظااة الجاامة,مصدر سمبق,ص.209-202
)101د.عوضمةمد,مصدر سمبق ,ص.56
)102د.رمسيس به مم,قمنون العاوبمك,ااانم الاسم الخمص,م شأة المعمرف ,بال ط عة,األس دراة,3005,ص. 0292
 )103ام نص الحااةق)2مع الممدةق )3مع قمنون المةميمك الط يعية المصا طمليم مع صدورة الاطدع ,رذ نصدت علدى أنده"اةظا علدى وادة
الخصوص مم ال .....:رلالف أو نال ال ملمك ال من ة بم طاة المةمية".
 )104ا ضمع قمنون ةمماة ولةسيع ال ي ة العااق قرقم32لس ة)3009فاعآطمصآ لةممادة ال دو األةيدمن سدوا أكدمن ةيوانيدم أم ن مليدم,وهو
ممنصت علية الحااةقسمدسآ)مع المدمدةق,)02كدذلم ادام قدمنون ةممادة ولةسديع ال ي دة ألقلديم كادسد من قرقدم30لسد ة)3002سدلوك الاطدع فد
الحااةقرابعددددددآ)مع المددددددمدةق )20مددددددع الاددددددمنون المددددددذكور,أ مم الاددددددوانيع العامبيددددددة الخمصددددددة,فاد اددددددام قددددددمنون الغمبددددددمك والمشددددددماا
العااق قرقم20لس ة)3009فعل الاطع ةيث ام فيه "اعمقب بغاامة مادارهمق)50000طمسدون الد دا دمر كدل مدع قطدع شدجاة مدع غمبدمك
الدولدة والاطدم العمم"وكددذلم قدمنون المااعد الط يعيدة هدو األطددا ادام الاطددع فد المددمدةق)00م ده ال د لد ص علدى أندده"ام ع قطدع األشددجمر
والشجيااك. "...
 )105اشمل الغطم ال مل :األشجمر والشجيااك واألدغمل والةشمن واألوراد واألبصمل والتيل وكل ن مك طضا,ولسداأزالة الغطدم ال دمل
ف بع الدول الى بي ة ططداة ,علدى سد يل المتدمل لمال دد وال اازادل الل دمن كمن دم سدمباآ ل ميدزان بدوفاة المدوارد الط يعيدة ومسدمةمك الغمبدمك
ال تيحة,كمم ان العااق مع الدول ال ماك بهذه األزمة بعد لجحي األهوار الواسعة ذاك الغطم ال مل ال تي قمع ن دمك الاصدب وال داد )
طالل عاداع مع الةاوب المدماة,وبعد ذلدم بدذلت الجهدود ألسد عمدة هدذا الغطدم ال دمل لألهوارال يأصد ةت م دزه وط د وواةددة مدع أك دا
أنوا المةميمك ف العملم للةحمظ على ممل اى مع ل و بيولدوا فيهم,ا ظا,عمدلحمضل,مصددر سدمبق,ص,2وا ظا,اداانم الاطدع ال يحد فد
لمال د:
Mary EvelxnTucker&DuncanRyukenWilliams:Buddhism and Ecology-The Interconnection of Dharma and
Deeds,Harvard University Press,1997,P.45
 )106د .رمسيس به مم,مصدر سمبق,ص.0292
 )107أدرامن داح ,ال خطيو الوط للم مطق المةمية,مصدر سمبق,ص.20
 )108د .رمسيس به مم ,مصدر سمبق ص.0200-0299
)109د .مةمود نجيب ةس ,ااانم االع دا على األموال ف الامنون الل من ,دار ال هضة العابية,بياوك,0922,ص.552
 )110رن الجهددددة المخ صددددة بإعطددددم ال دددداطيص للماك ددددمك الخمصددددة بددددإدارة المةميددددمك الط يعيددددة فدددد العددددااق هدددد وزارة ال ي ددددة,ا ظا
الممدةق/00ثملتآ)مع نظمم المةميمك الط يعية العااق ال مفذ,أمم ف سلط ة عممن فدإن الجهدة المخ صدة بإعطدم ال داطيص هد وزارة ال لددامك
وال ي ة وموارد الميمه,ا ظا الممدةق)02مع قمنون المةميمك الط يعية وصون األةيم الحطااة العممن قرقم6لس ة.)3002
 )111مماد راغب الةلو,مصدر سمبق,ص.252
)112ا ظا الممدةق )0مع قمنون الغمبمك والمشماا العااق قرقم2لس ة.)3009
 )113لم رنشم مةمية عل ة بااار مجلس الوزرا المصا قرقم  250لس ة)0926على سمةل ال ةا األةما,وبدذلم فأنهدم ل دون بي دة صدملةة
ل مو ول مثا العداد مع أنوا ال ملمك الممنية المهمة ةيث اغط ن مك قالممنجاوف)مسمةة واسعة م ملمةمية ,ول خذه أعداد ك ياة مع الطيدور
والةيوانمك األطاى مونل ط يع لهم لايم علية أعشمشهم,ا ظا مةمدد أبدااهيم مةمد,مصددر سدمبق,ص,99كدذلم ا ظدا أشداف هالل,مصددر
سمبق,ص.353
)114ااااع بةت م هذا,ص.26
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)115د.مةمدعوض,مصدر سمبق,ص63؛كذلم ا ظا أب سمم سعيد المل مو ,ااامة للواث ال ي ة قدراسة مامرنة),ط,0دار التامفة
لل شا,عممن,3009,ص.22
)116د.عوضمةمد,مصدر سمبق,ص,009كذلم ا ظا د.فااسيموزع دالامدر,مصدر سمبق,ص.02
) (117ااصدددد بمألةيدددم الحطاادددةقاميع أنددددوا ال من دددمك الةيدددة ال ااددددة أوال ةاادددة سدددوا أكمندددت ةيوانددددمك أوطيدددورا أون ملدددمك أوكمن ددددمك
دقياة)ا ظاالممدةق)0مع قمنون المةمية الط يعية وصون األةيم الحطااة العممن .
)(118د.رضمع دالةليم ع دالمجيد,مصدر سمبق,ص.22
)119د.صالح طيا امبا العمل  ,مصدر سمبق,ص.20
) )120أنورعماعبدالقادر  ,مصدر سابق  ,ص.174
)121كذلم ا ظا المصدر نحسه  ,ص022
(122د.عوضمةمد,مصدر سمبق,ص.92
)123ا ظا الممدة ق )22مع قمنون العاوبمك العااق ال مفذ ,مصددر سدمبق,ص325؛ كدذلم ا ظانواردهمممطاالزبيد ,الةممادة الج منيدة لل ي دة
ضد أططمر ال لو قأطاوةة دك وراه),اممعة بغداد,كلية الامنون,0992,ص.303
 )124نص المشا العممن على هدذه الجاامدة فد المدمدةق)2مدع قدمنون المةميدمك الط يعيدة وصدون األةيدم الحطاادة ,ال د لد ص علدى أنده"
الاجوز الايمم ف المةميمك الط يعية بأ أنشطة ل علق بأس غالل التاواك المعدنية أو الط يعية أو الممنية"........
 )125لواس معلوف,الم جد ف اللغة,ط,09المط عة ال مثول ية,بياوك,0966,ص.222
)126د.فااسيموز ع د الامدر,مصدر سمبق,ص.09
 )127د .طملد عل عااق ,مصدر سمبق,ص.00
 )128ه مك بع المةميمك ال ل مييز بملمعملم الط يعية المميزه للموقع والمسثاف ش ل األرض ولضمراسهم متل الج دمل الشدمهاة أوال ت دمن
الامليدددة ال يددداة أوالج دددمل ذاك الددددرامك الم ةددددرة ومدددم رلدددى ذلدددم مدددع مظدددمها السدددطح داطدددل المةمية,لدددذلم الجدددأ العلمدددم لداسدددة سدددطح
األرض,ا ظا,د.طملد عل عااق ,مصدر سمبق,ص62؛ كذلم ا ظا د .ف ة ع د العزادز أبوراضد ,موروفولواية سدطح األرض ,ط,0دار
ال هضة العابية,بياوك,0992,ص.00-9
 )129ع د الس مر اونس الةمدون ,الةمماة الج منية لل ي ة قدراسة مامرنة),ط,0دار ال ب الامنونية,الامهاة,3002,ص.026.022
 )130د .طملددددددددددد مصدددددددددد طحى فهم ,الجوانددددددددددب الامنونيددددددددددة لةمماددددددددددة ال ي ددددددددددة مددددددددددع ال لو قدراسددددددددددة مامرنددددددددددة),ط,0دار الح ددددددددددا
الجممع ,األس دراة,3000,ص23؛كذلم ا ظا اب سمم سعيد المل مو ,مصدر سمبق,ص.9
 )131عددداف المشدددا المصدددا للوادددث ال ي دددة فددد المدددمدةق)0مدددع ال ددددق)02مدددع قدددمنون ال ي دددةقرقم 2لسددد ة  )0992المعددددل بملادددمنونقرقم
9لس ة)3009على أنه"كل لغييا ف طواص ال ي ة اسد بطااق م مشا أو غيا م مشدا رلدى األضداار بصدةة اةنسدمن وال دأثياعلى مممرسد ه
لةيملة الط يعية أو األضداار بملمواندل الط يعيدة أو ال من دمك الةيدة أو ال دو الةيدو أو ال يولوا "كمدم عداف المدواد الملوثدة بأنهدم"أ مدواد
صل ه أوسمنله أو غمزاة أو ضوضم أو رشعمعمك أوةداارة أوأه دزازاك ل د ا بحعدل اةنسدمن,ولسد بطاادق م مشداأوغيا م مشدا رلدى للوادث
ال ي ة أولدهورهم".
 )132ا ظا الم موره العس ااة على الموقع األل اون الم مح ب مرا 3002/2/3
htt://ar.m.Wikpedia.org:/wik
 )133ذهب المشا األممرال بهذا األلجمه ف الحااةق/0طممس) مع الممدةق )62مع قمنون ةمماة ال ي دة ول مي هدم االلةدمد وال د نصدت علدى
أنه ".....اةظا على واه الخصوص ممال ................ :طممسم -الم موراك العس ااة ولدرا مك الامماة ".
 )134د .طملد عل عااق ,مصدر سمبق,ص.99
)(135أب سمم سعيد المل مو ,مصدر سمبق,ص. 22
 )136د .أشاف هالل,مصدر سمبق,ص.69
)137ا ظا الحااة ق )0الممدة ق )30مع قمنون ةمماة ولةسيع ال ي ة العااق قرقم  32لس ة .)3009
 )138ااصد بمل لو األشعمع "كل أنوا االشعمعمك ال قد ا الب ع هم للو ال ي ة,متل اةشعمعمك الذراة,اةشعة ال ونية واةشعمعمك
الشمسية واةشعة السي ية وغياهم.
 )139د .طملد عل عااق ,مصدر سمبق,ص.99-92
)140د .طملد مصطىحهم ,مصدر سمبق,ص.56
)141د.طملد مصطحى فهم ,مصدر سمبق,ص.26
)142د.ع د الح مح مااد,مصدر سمبق,ص.62
 )143أشاف هالل,مصدر سمبق,ص.29
) )144د فخا ع دالازاق صل الةدات  ,مصدرسمبق ,ص.294
) )145كذلم ا ظا المصدرالسمبق نحسه  ,ص.395
 )146ا ظا الممدةق )0مع قمنون المةميمك الط يعية وصون األةيم الحطااة العممن قرقم6لس ة.)3002
(147)Christian
du Saussay,Legislation On Wildlife,Hunting And Protected Areas In
SomEuropes.fao,un.Legaal Studies no20,1980.p14 .
 )148ا ظا الممدةق )2مع قمنون المةميمك الط يعية المصا قرقم 003لس ة . )0922
))149ا ظا الممدة ق )0مع نظمم المةميمك الط يعية العااق ال مفذ .
)(150ينظرالمادة ( /9حادي عشر) من نظام المحميات الطبيعية العراقي النافذ.
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) )151ا ظا الممدة ق /9اوال) مع نظمم المةميمك الط يعية العااق ال مفذ.
 )152أن موق د ال شددااعمك الخمصددة بملمةميددمك اددم م ما ددم مددع هددذا ال اسدديم ف جددد المشددا العااق د لطلددب ةقممددة المةميددمك الط يعيددة ف د
الممدةق/5ثمنيم)م ه لاسيم المةمية رلى الم طاة الماكزاة والم طاة المةمذاة أ قسمهم رلى م طا ديع  ,اع د أن المشدا العااقد سدمرعلى نهدا
المشا المصا ,أمم المشا العممن ف الممدةق )02مع قدمنون المةميدمك الط يعيدة وصدون األةيدم الحطاادة فادد الخدذ نظدمم ردارة مخ لد
ااسم المةمية الط يعية ر لى ثال م مطققالم مطاة المةمية,الم طاة المةمية الخمصة,الم طاة المخصصة لألغااض العلمية).
)153د .فااا اموزع د الامدر ,مصدر سمبق,ص03؛كذلم ا ظاالممدةق/0ثمن عشا)مع نظمم المةيمك الط يعية العااق .
))154د.أبااهيم ظمظو,السيمسة ال ي ية وأسس رس دام هم ,ط,0الوراق لل شا ,الامهاة ,3000,ص.262
 )155ذهب بهذا األلجمه المشا العممن ف قمنون المةميمك الط يعية وصون األةيم الحطااة ال مفذ,فاد أنمط لةداد اس خدام الم طاة المةيطة
أومم اطلق عليهم ف الامنون العممن الم طاةقالواقية) للمةمية الط يعية للجهمك المع ية بملوزارة بعد أن لادم ططة اصدر بهم قاار مع الدوزاا
المخ ص.
)156ا ظا الممدة ق/0ثملث عشا) مع نظمم المةميمك الط يعية العااق ال مفذ .
)157ة م نا أبو ظ ,الطعع رقم 26لس ة,3000ا,2السة 3000/2/00قازانية),مجموعدة األة دمم الاضدمنية عدع مة مدة الد ا مدع
الداناة الجزانية,الس ة الاضمنية الاابعة 3000,مع أول ا مااة ى أطا اباال,الجز األول ,ص.322
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