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المستخلص
لقد عاش اإلنسان طول حياتو تحكمو قوانين الكوون ,إال أ نوو اوان المخلووا كالكوالن الوحيود القووا

ع لو

تغيير شكل البيئة الطبيعية التي يعيش فييا ,كلعل من أىم أسباب التدىو البيئي ىو اون البيئة الطبيعية
ملكية عامة مشاعة مفتوحة أمام الجميع,األمر الذي يؤ ي إل ضعف الشعو بالمسئولية حيال المحافظة علييا
من التلوث ,كىذا ناتج عن ضعف الوعي البيئي لدى الناس ,لذلك تحتاج ىذه البيئة ,كعل كجو الخصوص
المواقع الطبيعية فييا ال حماية خاصة ,كمن ىنا جاء مفيوم المحميات .
تناكل البحث مفيوم حماية المواقع الطبيعية عن طريق إ نشاء المحميات التي تفرض بواسطة قوانين حماية
الطبيعة كلقد تم إختيا ىذا الموضوع للبحث نظرا لألىمية القصوى التي يتمتع بيا في ظل تفواقم المشكالت
البيئيووة,إذ تضوومن الفصوول األكل توضوويف بسوويح لمفي وووم المحميووات ,كشووركط انشوواءىا ,كتصوونيفواتيا ,كمع ووايير
إختيا ىا ,كتناكل ايضا المواقع الطبيعيوة فوي العوراا ,كمفيووم مواقوع التوراث العوالمي ,كاالخطوا التوي تواجوو
المواقع الطبيعية اما الفصل الثاني فتناكل القوانين كالتشريعات البيئية الخاصة بحماية المواقع الطبيعية في
العراا ,كتحديد مواقع الخلل فييا عن طريق مقوا نتيا بقوانين الحماية مع احد الدكل المجاك ة ,كىي المملكة
اال نية ,كالتي ت عد الدة في ىذا المجال حاليا  ,كعن طريق ذلك تم اقتراح مسو ة لموا احد تشريعات
الحماية ,كىو تشريع إنشاء كإ امة المحميات الذي تفتقر لو التشريعات البيئية في العراا ,كالذي يعد اىم
التوصيات التي جاء بيا البحث ,كجاء الفصل الثالث بمبحثين المبحث االكل,كىو

اسة ميدانية كصفية تحليلية

لموقع عين التمر توضف االمكانيات الطبيعية كاالثرية كالتأ يخية فيو ,كتأثير عدم كجو تشريعات بيئية خاصة
بحماية ىذا الموقع الذى ا ى ال تودىو بيئوي الىوم موايتمي بوو الموقوع مون االمكانيوات الموذاو ة ,عون
طريق ذلك توصل البحث في المبحث الثاني للفصل الثالث لمجموعة استنتاجات كتوصيات لمؤشرات كاقع حال
المحميات كالتشريعات البيئية الخاصة بحماية المواقع الطبيعة في العراا ,كالمتمثلة بمنطقوة الد اسوة عوين
التمر ,كبناءا عل ىذه المؤشرات توم التوصوية بوالحلول الممكنوة لمعالجوة إحودى أىوم المشوكالت البيئيوة فوي
العراا.

الباحثة

Abstract
The man lived all his life governed by the laws of the universe, he was a creature and the
only creature capable of changing the form of the natural environment in which they live,
but his ability over the centuries has been weak and limited, but modest, and perhaps
the most important causes of environmental degradation is the fact that the natural
environment in the public domain communal open to all command which lead to a weak
sense of responsibility towards the preservation of this pollution, the result of weak
environmental awareness among the people that need this environment and in
particular the natural sites of special protection, hence the concept of protected areas.
Discussions dealt with the concept of protecting natural sites through the establishment
of protected areas imposed by the laws of Nature Protection and has been chosen as the
subject for research because of the great importance they have in their response to the
growing environmental problems.
Chapter I, as its simple clarification of the concept of protected areas and conditions of
its establishment, classifications and selection criteria, which also considered natural
sites in Iraq and the concept of world heritage sites and the dangers facing the natural
sites Chapter II addressed the environmental laws and regulations for the protection of
natural sites in Iraq and the location of the defect by comparing the laws of protection
with one of the countries neighboring Kingdom of Jordan, which is a pioneer in this area
now and in doing so have been proposed draft for one protection legislation, legislation
that establishment of protected areas lacking in environmental legislation in Iraq, which
is the most important recommendations that came out of research and came third
quarter, a field study, descriptive analysis appointed date for the site showing the
possibilities of natural, archaeological, historical and the impact of the lack of
environmental legislation regarding the protection of the site, which has led to
environmental degradation of the characteristic of the site of the possibilities mentioned,
and during that search came in the fourth quarter with a conclusions and
recommendations of the indicators of the reality of protected areas and environmental
legislation for the protection of sites in Iraq and the nature of the study area was
appointed dates and based on these indicators have been recommended possible
solutions to address one of the most important environmental problems in Iraq.
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