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 قامئة املخترصات

BP الربيطانية للبرتول 

CBD األحيايئبالتنوع  االتفاقية املتعلقة 

CIMI هوارالعراق لأل -دامبادرة كن 

CMS  املهاجرة نواعاتفاقية األ 

CNPC الرشكة الوطنية الصينية للبرتول 

CR  املهددة باالنقراض) نواعمهدد بشكل حرج (القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة لأل 

CRIM  العراقية هوارمركز أنعاش األ  

DAI ة)رشكة بدائل التنمية (هيئة استشارية أمريكي 

DD  املهددة باالنقراض) نواعمعلومات غري متوفرة (القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة لأل 

DDT Dichlorodiphenyltrichloroethane  

 ثنايئ كلورو ثنايئ فينيل ثاليث كلورو اإليثان (مبيد حرشي)

DTIE IETC كنولوجيا البيئيةشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد، مركز الدويل للت 

EA ITAP الفريق الدويل الفني االستشاري إلعادة عدن 

EBA مناطق الطيور املتوطنة 

EN  املهددة باالنقراض) نواعمهدد (القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة لأل 

GIS نظم املعلومات الجغرافية 

IBA منطقة هامة للطيور 

ICMM واملعادن املجلس الدويل للتعدين 

IPA املناطق النباتية الهامة 

IUCN االتحاد الدويل لحامية الطبيعة 

KBA الرئيسية األحيايئناطق التنوع م 

LC  املهددة باالنقراض) نواعغري معترب (القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة لأل 

MoE وزارة البيئة للعراق 

MMNP  النهرينمابني هواراملتنزة الوطني أل  

NGO مؤسسة غري حكومية 

NP متنزة وطني 

NR محمية طبيعية 

NT  املهددة باالنقراض) نواعقريب من التهديد (القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة لأل 
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OUV القيمة العاملية االستثنائية 

PA منطقة محمية 

PEEN الشبكة اإليكولوجية لحوض أوروبا 

SMART قابلة للقياس، وميكن تحقيقها، واقعية، مرتبطة بزمن (معايري أهداف التخطيط)محددة ، 

TEMATEA .ليس اختصار. انظر للموقع االلكرتوين للحصول عىل التفاصيل 

TNC منظمة الحفاظ عىل الطبيعة 

ToR الضوابط املرجعية 

UNESCO منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم 

UNEP األمم املتحدة للبيئة برنامج 

VU  املهددة باالنقراض) نواعقابل للتهديد (القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة لأل 

WH الرتاث العاملي 

WHC اتفاقية الرتاث العاملي 

WWF العاملي للطبيعة اإلطار 
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 شكر وتقدير

ـــعة من الخرباء الوطنيني والدوليني وممثل ـــةقدمت مجموعة واس ـــخياً من أجل تنفيذ هذه الدراس ـــكر خاص  .ني عن حكومة العراق دعامً س وش

قاشية عىل مدى شارك يف جلسة نيف تنفيذ التقييم والتحليل الشــامل يف هذا التقرير، فقد ســاهمة الدكتور عيل الالمي من وزارة البيئة العراقية، مل

قد ساهم إىل حد كبري يف تنفيذ االمر الذي ، ومصادر للمعلومات املهمة، قاط للتواصلنمجموعة من قدم أيضــاً  كام، 2010يف متوز/يوليو ثالثة أيام 

  .  هذا التقرير

امية حكام نشــكر املشــاركة القيّمة يف النقاش للســيدة متار تانشــيفييل (يونيســكو العراق)، وهيفاء عبد الحليم وخلدون العمري (االتحاد الدويل ل

)، ريتشارد UNEP DTIE IETCيا). كام أننا ممتنني للسيدة أنّا باخامن (طبيعة العراق)، روييش فوكاهارا (اإلقليمي لغرب آســاملكتب  –الطبيعة 

برنامج الرتاث العاملي)، جامل األبياتيش  –تيم بادمان (االتحاد الدويل لحامية الطبيعة  )،BirdLife International( العاملي للطيور املجلس-بورتر

  لهذه املبادرة. ) لتقديم املعلومات املكتوبةCanada Iraq Marshlands Initiative( وديفيد مارشال

  : مظفر سليم / طبيعة العراقصورة الغالف

  لألسامء الجغرافية  اإلمالئيةالكتابة 

 بني الكتاب تختلف بشكل كبري" يف هذا التقرير. الكتابة اإلمالئية ألسامء األماكن العربية هوارالجنوبية يف العراق عموما ب "األ  هوارويشار إىل األ 

ولكن ) CIMI 2008a, b(وغالبا حتى يف املنشورات الفردية من قبل مؤلف واحد). يتبع هذا التقرير عموما اإلماليئ املستخدمة من قبل (

  يستخدم النص اإلماليئ األصيل حيث يرصد إشارة مبارشة إىل مصدر املنشورات.

  تنويه

ال يشء يف هذا . عامليرتاث اللل التفاقية اليونيسكوامية الطبيعة كهيئة اســتشارية للرتاث الطبيعي تحاد الدويل لحال ، يقوم اأحد األدوار التأســيســية

ي. أي قرار العراقية لقامئة الرتاث العامل هوارالتقرير يجب أن يؤخذ بأنه حكم مســــبق للتقييم النهايئ االتحاد الدويل لحامية الطبيعة لرتشــــيح األ 

اإلضــافة بقبل الدولة الطرف للعراق يف نهاية املطاف، ومبني عىل تقييم وتحضــريات مســتقلة ملؤســســات الدولة ذات العالقة. ســيتم اتخاذه من 

رصة ، وفرت هذه الدراسة لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة الفجنوب العراق هوارالنظر إىل القيم الطبيعية لأل هذا التقرير يف  بارشة يفاملســاهمة امل

سيقوم حيث  .هجيات جديدة محتملة لتقديم الدعم للدول األطراف يف اتفاقية الرتاث العاملي حول ملفات الرتشــيح قبل أن يتم تقدميهاالختبار من

يف اســــتعراض نتــائج هــذا التقرير حول إمكــانيــة تطوير ابعــد يف هذه النهج الجديدة، وذلك متاشــــياً مع قرار  الــدويل لحاميــة الطبيعــة االتحــاد

34.COM 12 وبالتايل ال ينبغي أن يؤخذ هذا التقرير اىل وضــع سابقة للنهج التي قد يؤخذ 2010للجنة الرتاث العاملي (برازيليا،  34ن الدورة م .(

  بها أو ال فيام يتعلق باملواقع األخرى مع إمكانية النظر للرتشيح للرتاث العاملي.

ــور ال  ــتخدمة وطريقة عرض املواد يف هذا املنش ــميات املس ــكال عن أي رأي من جانب برنامج األمم املتحدة للبيئة التس ــكل من األش تعرب بأي ش

ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة فيام يتعلق بالوضــع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة 

التي أعرب عنها ال تعرب أو لســــلطات أي منها، أو بشــــأن تعيني حدودها أو تخومها. وعالوة عىل ذلك، فإن اآلراء 

ـورة عن القرار أو الســــياســــة املعلنة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة العلوم والثقافة التابعة لألمم  بالرضـــ

  املتحدة للرتبية.
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 ملخص تنفيذي .1

) اىل اســــتخدام UNESCOفة والعلوم () ومنظمة االمم املتحدة للرتبية والثقاUNEPتهدف املبادرة املشــــرتكة بني برنامج االمم املتحدة للبيئة (

أصــلة يف ولحامية القيم املت هوارلأل لضــامن التنمية املســتدامة  إلدارةالعراقية كموقع للرتاث العاملي وما يرافقها من خطط ا هوارعملية ترشــيح األ 

املي طلب برنامج األمم املتحدة من االتحاد العاالقتصــــادية للمنطقة. وكجزء من هذه العملية -الخواص التــاريخية والثقافية والبيئية واالجتامعية

  املخرجات التالية: والوصول إىل) ROWAمن خالل مكتبه االقليمي لغرب اسيا ( IUCNلحامية الطبيعة 

منذ ذة املتخة ياالداراإلجراءات و  أحيايئتنوع مبا فيه من العراقية،  هوارجرد بالبيانات واملعلومات املتعلقة بالنظام البيئي لأل  -

 دارةإل ، آخذاً باالعتبار معايري الرتاث العاملي الطبيعي وما يتعلق بها من رشوط السالمة ومتطلبات اسبعينات القرن العرشين

 والحامية. 

معايري املي، ترشيح تراث عيتامىش مع ومبا ، األحيايئالتنوع النظام البيئي و  إدارة وحاميةوادوات  القائماإلطار تقييم عن تقني توجيه  -

درات برامج بناء وتطوير القحول ، باإلضافة إىل توجيه إلدارةاأطر وأدوات تقييم بالتكيف الرضورية الخاصة لها، وإجراءات سجيل الت

 .املتعلقة بهذا الخصوص

أجل ن مإلحيايئ اوحامية التنوع ذات العالقة يف إدارة النظم البيئية شبكة تضم األكادمييني والباحثني واملؤسسات توجيه حول تطوير  -

العراقية عىل املدى الطويل ومبا  هوارعلمية تقوم بالتخطيط والتنفيذ ومراقبة ادارة األ متخصصة أو مجموعة انشاء املساهمة يف 

 يرتبط بالخطوات الالحقة املحتملة يف عملية الرتشيح كموقع للرتاث العاملي.

من قبل فريق مؤلف من خبريين استشاريني، إضافة إىل وجود دعم كبري من  2010أعد هذا التقرير يف الفرتة ما بني شــهري حزيران ومتوز من عام 

مصدر  500وزارة البيئة العراقية اىل جانب منظامت غري حكومية وخرباء من داخل وخارج العراق، فضــالً عن االتحاد. فقد تم مسح وتحليل قرابة 

ب، ابحاث رصــينة يف مجالت عاملية، خطط وســياســات، تقارير، خالصــات، ومصادر من (كت هوارلأل  إلدارةوالنظام البيئي وا األحيايئمتعلق بالتنوع 

ــتثنائية العاملية ( ــح والتحليل هذه عىل املعايري الطبيعية ومبا يعرف بالقيمة االس ــتندت عملية املس التوجيهية  بادئ) واملOUVالكرتونية). كام اس

التحليل  املحليني والعامليني من اجل ارشاكهم يف نتائج هذااملعنيني دد كبري من الخرباء و العاملي. كام اجريت اتصاالت مبارشة مع ع التفاقية الرتاث

  للمصادر.

ـــة  ـــتنتاج العام لهذه الدراس ـــيح الكامل لأل  وجوديذهب االس راث عاملي كموقع ت هوارادلة كافية تدعو للقيام بتطوير أكرب للعمل باتجاه الرتش

ـــع (العايري الرتاث العاملي يف ظل موذلك  ـــابع (، مع وجود االمكانية ألخذ املعيار )10العارش (و  )9تاس أي من هذه بعني االعتبار. بيد أن  )7الس

ل ومن القيم من خالل املزيد من التحلي وجود يعتمد عىل تأكيد، فهذا والنجاح لعملية الرتشـــيح الغايةاملعايري ال توفر الضـــامن للحصـــول عىل 

تشاركية يف النظم للم حكمُ تطبيق نظام مبا يف ذلك الرتاث العاملي،  اتفاقيةالخاصة  الســالمةفق مع متطلبات عملية الرتشــيح مبا يت تصــميمخالل 

  .  ارهو لأل ادارة النظام البيئي التي تحول دون عوقات ، واملاملتواجدةاملتعددة ات املهددات ، والتي تستجيب للضغوطإلدارةوالحامية ا

معيار يخص ، أما فيام )10العارش (، و )9التاســــع (، )8الثامن (، )7الســــابع (مات اىل معايري الرتاث العاملي اســــتند جمع وتحليل البيانات واملعلو 

جح ال تعرب عىل االر  هوارأظهرت املعلومات املتوفرة بأن األ (الظواهر الطبيعية االســتثنائية وجامل الطبيعة االســتثنايئ)  )7الســابع (الرتاث العاملي 

ظري عىل الرغم من انها تضــــم بالفعل مناطق ذات جامل طبيعي اســــتثنايئ ولها اهمية جاملية موثقة تعود يف التأريخ اىل عن ظاهرة منقطعة الن

كانت هذه القيم ترقى اىل املســتوى املطلوب الرضوري لدعم عملية الرتشيح  إذامل يكن من املمكن تحديد فيام رغم ذلك، عدة االف من الســنني. 

بار، ويدرج هذا التقرير عدد من مســـائل بعني االعت املعيارما اخذ هذا  إذاتظهر الحاجة اىل دراســـات اضـــافية ، ل)7الســـابع (اســـتناداً اىل املعيار 

  متابعتها عند اجراء مثل هذه الدراسات. يجبمحددة 

ولوجية املســــتمرة والخصــــائص (تأريخ األرض، ســــجل الحياة، العمليات الجي )8الثامن ( معيــارالقيمــة العــامليــة االســــتثنــائيــة لل علقفيام يت

ثنائية عمليات جيومورفولوجية استيف وضعها الطبيعي قد أوجدت أو تكونت بواسطة  هوارن األ للدراســة أ  ويلاأل ســتنتاج اال  انالجيومورفولوجية) 

شحة  والضغوط الحالية (مثلخالل النصــف الثاين من القرن العرشــين (خصــوصاً يف عقد التسعينات)  هوارتجفيف األ الذي نتج من  املرياثاال أن 

 تغري ذا )8الثامن (ذه العمليات الجيومورفولوجية اىل حد يجعل عملية الرتشــيح اســتناداً اىل املعيار من ســالمة ه دّ وتحِ املياه) هي عوامل تهدد 

  جدوى.
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املعيار ادا اىل يدعم عملية الرتشيح استنقاش قد بفتح مجاالً للنالتي  هوارمستويات من العمليات النظم البيئية متعلقة باأل الدراســة ثالثة  حددت

سلسل وهذه العمليات الثالثة هي حالة التعاقب أو الت .ة)األحيائي(وهو املعيار الخاص بالعمليات البيئية و  للقيمة العاملية االستثنائية )9التاسع (

عمليات إضــــافة إىل الخرى، الطيور والفقريات أ  أنواعو  املاء ة لطيورميالبيئي، والهجرة املوســــ هوار) لنظــام األ ecological successionالبيئي (

رار يف الوقت الحايل من حيث ســــالمة القيم والعمليات فإن اتخاذ قفعند تقييم املعطيات والبيانات املتوفرة ريات. الفقــاتنوع و تطور الحــديثــة ل

  قد يكون واعداً.  هواريف ظل توفري إطار إداري مناسب يف األ  )9( التاسععلامً بأنه الرتشيح تحت املعيار -نهايئ بهذا الخصوص حاليا غري ممكن

 يفرتابط وثيق ). لقد لوحظ الحيايئ(التنوع اال القيمة العاملية  )10العارش (باملعيار  الخاصــــةبيانات واملعلومات وكــان القــدر األكرب من التحليل لل

ــتناداً اىل  هواراأل قيم  ــتثنااس ــع (ئية معيارين القيمة العاملية االس ــع وجدير باالعتبار من  هواراأل فتحوي  . )10العارش (و  )9التاس  نواعاأل مدى واس

الدعم  هوار(والنظام البيئي) لأل  األحيايئتلك املهددة عاملياً. كام يوفر التنوع /أو / شــــبه املتوطنة ومن الفقريات املتوطنة )نواعاأل تحت ورضوب (

وضــوح، بيد أن أزمة ب األحيايئقيم التنوع تربير ليها قيمة ثقافية غري مبارشة ذات أهمية كبرية. ميكن مام يضــفي ع هوارســكان األ ل وثقايف القتصــاد

القيمة . فهوارالستهداف ايجاد إدارة حامية وصون لأل يســتدعي حاجة األمر الذي  هوارالتجفيف والضــغوط التي تواجه ســالمة التنوع األحيايئ لأل 

  يعتمد عىل الصون والحامية، وان الرتشيح ممكن فقط مع وجود إطار أداري قوي. )10العارش (املعيار  تحت هوارالعاملية االستثنائية لأل 

ـــالمة الكلية لأل  ـــالمة املهددات فخرجت بأحد أهم ، هوارجمعت املعلومات والبيانات لتقييم الس ـــئة هواربعض مناطق األ لس  من عمليات الناش

  .االستكشاف /استخراج النفط

جديدة يوفرها  ناتاما هو نهايئ وكل منها يحتاج اىل تدقيق واعادة تقييم يف ضوء بياملذكورة سابقاً االســتنتاجات األولية من هذه أي  ال يوجد بني

ــة تحدد مجموعة ) املعنينياملعنيني (و الخرباء  ــاُ ان الدراس ــوص اما  ادراجهام (ت البحثيةحتياجات اال فجوات املعلومات و من  ةكبري الوطنيني، وخص

 رحهاطما قبل الرتشــيح ملا بعد الرتشــيح)، وهي بحاجة الن تتم معالجتها وقبل اتخاذ القرار النهايئ حول القيمة العاملية االســتثنائية املراد ية كأولو

  .التحليل العاملي املقارنمحتمل يف إطار للرتاث العاملي كموقع  هواريف عملية ترشيح األ 

، هواريف األ  األحيايئاىل حامية النظام البيئي أو التنوع للتخطيط اإلداري تهدف يه عدد من مبادرات وجدت الدراســة بأنه يف الوقت الذي توفرت ف

ط خط. الفنية واملؤســـســـية القدراتو  يةأمنأســـباب إىل يعود األمر ، أو يجري تنفيذهاتم خطط ادارة الحامية عدد قليل جداً أو محدود من ن فإ

ة أهمية هذه الخطط لتطوير نظام حاميو  ،ذكورة بوضـــوح يف هذه الخططإىل املعايري املوضـــوعية واملســـتناد باال القامئة تم تقييمها  إلدارةوأطر ا

. يف الوقت الذي تحتوي جميع هذه الخطط عىل مســــاهامت محتملة مهمة ملثل هذا النظام اىل أن عملية التقييم هواريقوم بحامية ســــالمة األ 

ـــتخد ـــاسامها بينت أن اي من الخطط املوجودة ميكن اس ـــ يعود اىل تبنيها إلدارةعميل لللتخطيط لعمل أطار  منوذجأو  كأس ـــبب الرئييس ، والس

   النوعية.داف ورؤى غري مالمئة وتقنيات غري ذات كفاءة أهو ألهداف مختلفة 

، حيث تقوم وارهداري لأل التي من املمكن تطبيقها يف عملية التخطيط اإل  منهجيات أفضــل املامرســات العامليةكام تخترب الدراســة بشــكل اضــايف 

التوجيهية  ادئبكام ميكن استخالص من املبوضع مقرتحات لعمليات التكيّف وتحديد أدوات أو وسائل معينة ليتم استخدامها يف املراحل القادمة. 

مرة (أما ســل عملية الرتشــيح املتســل والقيمة املضــافة عند األخذ باالعتبار واعتامد، تراث عايلالحدود ألي موقع  لرتســيم املتبعة دواتاملعايري واأل 

 صوباألخ، كوحدة واحدة هواردارة األ دود واملتعلق بإلتعاون االقليمي العابر للحىل رضورة اكام سطلت الدراسة الضوء ع. مراحل)عدة واحدة أو 

  .إيرانالحدود مع الواقع عىل يتعلق بهور الحويزة  ما

اقرتاح  لكوبعد ذ. لشــــبكة الخرباءاألخرين، وضــــعت قامئة باألعضــــاء املحتملني  املعنينيراقية و بوجود الدعم القوي من ممثيل وزارة البيئة الع

ــاريك  ــبكة وللبدء يف عملية تخطيط تش ــيط هذه الش ــوى األولوية الق إعطاء. من بني هذه الخطوات ينبغي هواراأل  إلدارةخطوات محددة لتنش ص

لعاملي مع مواقع مامثله أخرى استناداً اىل معايري الرتاث ا تحليل عاملي مقارنواجراء  علوماتاألساسية يف اململيلء الفجوات  إضافيةللقيام ببحوث 

  .عىل أساسهافريق الخرباء الوطني الرتشيح يتوقع التي 
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 املقدمة  .2

ــكو (برنامج األمم تهدف املبادرة املشــرتكة بني  ــامن الالعراقية اىل " هواريف األ  )UNEP-UNESCOاملتحدة واليونيس ــتدامة لأل ض  هوارتنمية املس

خصــوصـــاً من خالل و  االقتصــادية-والثقافية والبيئية واملائية واالجتامعية لخصــائصـــها التاريخيةالعراقية ومبا يعكس القيمة االســتثنائية العاملية 

  ).  UNEP-DTIE-IETC 2009"(إلدارةلة لتطوير وتنفيذ أطار لتخطيط ااستخدام عملية ادراج املمتلك للرتاث العاملي كوسي

غري مســتقرة ومحفوفة يف املخاطر عىل  هواروســكانها ثالث حروب، إضــافة إىل عملية التجفيف الكارثية وكام أن عملية انعاش األ  هوارشــهدت األ 

ــية ( ــنوات الثالثني املاض ــاً يف األ  البيئية يف العراق إلدارةال زالت او ). Partow 2001,UNEP 2003مدى الس ــوص املرياث  تعاين من هذا هواروخص

توجيه لتطوير و وسيلة لتوفري حافز  هيامنا  االنهايئ بحد ذاتههدف ال انه. لذلك ال ينظر اىل عملية الرتشيح وادراج املمتلك عىل هوارالذي لحق باأل 

املســـتدامة  ةإلدار بااملتعلقة و  مئةالقااملبادرات الكثرية والبناء عىل دمج الهذا اىل  إلدارةيحتاج نظام اكام . عموماً  هواراملســـتدامة لأل  إلدارةلظام ن

ل تحقيق األولية من أج الخطوات هذه أحدفاليات اتصـــال وتنســـيق قوية. يف إطار  املتعدديناملعنيني من شـــبكة تفاعلية  عىللتســـتند  هوارلأل 

ـــةدمهكذا آلية ق ـــع من املعلومات واملبادرات والفجوات ت الدراس ـــالً عن توفري الدعم لتأ  قدر واس ـــائل للتقييم الحالية، فض ـــيس طرق ووس س

  والتخطيط.

 UNEP-UNESCOرشوع ملليست الغاية الفعلية من  هي مختلط عامليتراث كموقع  هوارعىل الرغم من أن عملية الرتشــيح وادراج املمتلك لأل 

)UNEP-DTIE-IETC 2009 ،( كانت عملية ادراج املمتلك  ذافإ. لعمل املرشــوعواقعية  ان تكون عملية ادراج املمتلك ال بد منإال أنه ينظر إىل

املستدامة  دارةإل تصبح عامل تحفيز لتطوير وتدعيم مبادرات اأن مللف الرتشــيح  ريميكن لعملية التحضــ ممكنة التحقيق بشــكل عام فعندها فقط

  .هوارلأل 

، وهذا الطبيعي للرتاثعايري الطبيعية أو امل من القيمال يشــــري اىل أي  للعراق،للرتاث العاملي  املؤقتةممتلك مختلط يف القامئة ك هواراأل  إدراجأن 

لذلك فأن  .عىل عكس أنها منطقة ثقافية بحتة)( مختلطكمنطقة تراث إىل يومنا هذا  هوارلأل  ةأية عملية تقييم شــامليشــري إىل أنه مل تكن هناك 

ــية أحد األهداف  ــاس ــة هاألس ـورية وتطوير املنهجية امللهذه الدراس ة للبدء مبثل عملية التقييم هذه، ويف الوقت ذاته المئو جمع املعلومات الرضـ

لطبيعي سوف ا الرتاثعىل أســاس معايري  هوار. أن القيام بالتقييم املبكر لأل تحديدها أو تعيينهاالة للقيم التي دارة فعّ ات من اجل إ وضــع األســاســ

  ).    Badman et al. 2008bاملعايري (تحقيق يؤدي كذلك اىل تجنب خيبة األمل يف مرحلة الحقة يف حالة عدم 

نوع تان الدراســة موجهه أساساً نحو اتفاقية الرتاث العاملي اىل أنها سوف تساهم يف تحسني عملية التطبيق التفاقيات عاملية اخرى متعلقة بال رغم

 ,CBD Dec. VII.14األحيايئ (مثالً ) واتفاقية التنوع Ramsar Res. IX22, 10األحيايئ وجعلها أكرث متاســكاً. أن كالً من معاهدة رامســـار (مثالً 

ســوف  هوار األ يفوكبري  مختلط) تذكران بشــكل رصيح اتفاقية الرتاث العاملي والرتاث الطبيعي. فضــالً عن ذلك فأن تأســيس موقع تراث عاملي 10

تنوع األحيايئ (مثًال املرتبطة بال قياتاالتفاالتطبيق األفضل ملدى واسع من وبالتايل يف العراق  نظام وطني للمناطق املحميةتأسيس يســاهم بشكل 

CBD، CMS، Ramsar قطاع  فيديوقع الرتاث العاملي سوف اإلداري ملتخطيط التقييم و ال)، كام أن األدوات والطرق التي ســيتم ادخالها يف عملية

  يف العراق.أجمع حامية الطبيعة 

ـــ االتحاد الدويل لحامية الطبيعة عدد كبري من األدوات  ـــاديةط الخطو و نرش ـــيحات وا اإلرش ـــكل خاص بالرتش لرتاث ممتلكات ا إلدارةاملتعلقة بش

ــتقت منهجيتها ــة أس ــادر الالحقة). لذلك فأن هذه الدراس ــكل عام (أنظر املص ــالً عن أدارة املناطق املحمية واملوارد الطبيعية بش ن م العاملي فض

  ضافية تم تطويرها من قبل منظامت أخرى كلام كان ذلك رضورياً.نهجيات إ استكاملها مبكان ذلك مناسباً و حيثام قاعدة بيانات ومصادر االتحاد 

لعاملي تضــفي زخامً ا التفاقية الرتاثاإلداري، وأال تفي فقط باملتطلبات الفنية  والتخطيطنأمل بأن تســهم هذه الدراســة الحالية يف عملية التقييم 

    ق بشكل عام. ما بني النهرين ويف العرا أهوارجديداً لجهود الحامية يف 
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 منهجية العمل  .3
 جنويب العراق  هوارالجغرافية أل  سيمالتق .3.1

نهري دجلة والفرات فصــــل ، وهي التي ي2010تعريف برنامج األمم املتحدة الذي حدده يف عام  تعتمدإن املنطقــة التي تغطيها هذه الدراســــة 

تقع  الغرب من التقائه مع نهر دجلة، يف حني جنوب نهر الفرات واىل رالحاّم  أهوارهور/أو يقع حيث ): 1.3عن بعضــها (الشكل  الرئيســية هواراأل 

  إيران.الحويزة رشق نهر دجلة بحيث تعرب الحدود مع  أهوارالوسطى شامل نهر الفرات وغرب نهر دجلة، بينام تقع  هواراأل 

يف تسعينات القرن  هواربعد تجفيف األ 

 هوارالعرشين تم تقسيم تجمعات األ 

كن ميكام . أصغر أهوارة اىل الثالث الرئيسي

املنفردة  هوارمتييز عدد من مناطق األ 

 هواراأل  مناطقضمن كل منطقة من 

الرئيسة. مل تتم االشارة اىل هذه املناطق 

دامئاً باألسامء ذاتها من قبل الباحثني 

الذي  األمراملختلفني الذين قاموا بوصفها، 

باك عند مقارنة نتائج قد يؤدي اىل االر 

ود يف ذلك تم بذل جه املختلفني. لالباحثني

أجل مطابقة هذه الدراسة من 

املصطلحات الجغرافية للمنشورات 

 ة وذلك للوصول اىل تسميات ثابتة.يالرئيس

 نويالثااستندت هذه الجهود اىل التقسيم 

 كام) 3.2فرعية (الشكل  أهواراىل عرشة 

العراقية  هوارتم اقرتاحه يف أطلس األ 

بادرة الكندية العراقية املقدم من قبل امل

). CIMI )CIMI 2010aالعراقية  هوارلأل 

جدول  عىل شكلهذا التقسيم عرض 

استخدمها التي  املهمةتسميات اليظهر 

ختلفون لألقسام الفرعية املباحثون ال

ملنظمة  التابع) KBA( الرئيسيةيئ ). أن هذه القامئة ليست شاملة. عىل سبيل املثال، يستخدم مرشوع مناطق التنوع األحيا 3.1(الجدول  هوارلأل 

التسميات مثل تلك التي تؤدي ف). Salim et al. 2009aطبيعة العراق تسميات أخرى تتبع تقسيامً فرعياً أكرث دقة لوصف محطات جمع العينات (

العمل اىل ارباك  )IBAs(لطيور ة لاملناطق الهام باسم) يف مرشوعها املعروف BirdLife International )2010للطيور استخدمه املجلس العاملي 

بشكل أكرب لكون هذه التسميات مستندة اىل عمليات املسح التي جرت قبل التجفيف وهي قد تشري اىل معامل ليست موجودة يف الوقت الحارض 

  بنفس حالتها السابقة.

صــيغة يجب معالجة املعلومات الجغرافية وتقدميها ب ارهو فخالل عملية الرتشــيح والتخطيط اإلداري ملوقع مســتقبيل محتمل للرتاث العاملي يف األ 

  النظم املعلومات الجغرافية من أجل التقليل من االعتامد عىل التسميات متسقة االستخدام يف بعض األحيان.

 )UNEP 2010( العراق يجنوب ألهوار العام والتقسيم الجغرافي الموقع: 3.1 الشكل
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  ).CIMI 2010a). (املصدر: CIMI 2010a) CIMIيف  هواربعد التجفيف واعادة الغمر. هناك مناقشة أكرث تفصيالً لكل من األ  هوار: املناطق الفرعية لأل 3.2الشكل 

مدرجة يف  هوارأل : التقسيم الفرعي الجغرايف والتسميات املستخدمة من قبل باحثني مختلفني. التسميات من العمود الثاين وما يليه هي أما تقسيامت فرعية 3.1الجدول 

 ة مدرجة يف حقول اىل اليسار منها يفمدرج أهوارحقول اىل اليسار منها يف الجدول، أو هي محطات جمع عينات ضمن 

UNEP (2010) CIMI (2010a) New Eden Project (2010a) Abed (2007) BirdLife International (2010) New Eden Group 2006 

 الحاّمر
الحاّمررشق

 الحاّمر
 

الحاّمرش.
 الحاّمرهور 

 الحاّمررشق 

 سوق الشيوخ الحاّمر غرب
 الوسطى الحاّمر

 الحاّمر غرب

 الوسطى

الوسطىجبايش

 

 
 غرب القرنة

 زركأبو زركأبواإلصله
دوايا

 
 هور العوينة

 شامل القرنة
هور الريون وأم عصبهنهر الرخاء
 عويده هور عودة نهر املجد

 الحويزة

الحويزة
 الحويزة الحويزة

 الحويزةشامل  الحويزةهور 
 ةالحويز جنوب  مجنون

  هور أم النجاهالسنعاف
  هور الجبايش 

 

  النهج العام للدراسة .3.2

 هوارة لأل يدارإ وضـــع خطة املؤدية إىل )، فأن الهدف العام لهذه الدراســـة هو املســـاعدة يف العملية التمهيدية TORطبقاً للضـــوابط املرجعية (

وقع تراث م إدارية ألي. تتطلب عملية تطوير خطة محتمل قايف/ الطبيعيالث مختلط تراث العامليكممتلــك  تهــادار إ العراقيــة ومبــا ينســــجم مع 

  التالية: لألسباب) للموقع وذلك OUVاىل ما يعرف بالقيمة العاملية االستثنائية ( االستنادالعاملي 
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 لالتحاد ت اإلضــــافيةالتوجيها) وكذلك UNESCO 2008العاملي ( التفاقية الرتاثالتوجيهية  بادئاملمن  108 املادةهو أحــد متطلبات  -

 IUCNتراث عاملي (ملمتلك  اإلداري) وخصــوصــاً ما يتعلق منها بعملية التخطيط Badman et al. 2008a,bالعاملي لحامية الطبيعة (

2008.( 

ر ظ(يف مقابل األدراج كموقع ثقايف بحت، مثالً ادراجه كمنتراث عاملي مختلط طبيعي ثقايف  كممتلكمن ترشــــيح أي موقع جــدوى الان  -

 ).IUCN 2005a, Thorsell 2004طبيعي ثقايف) تحتاج اىل تقييم مبكر (

ة يالقيم املهمة التي تتطلب الحامية من خالل عملية اداريحدد أن عمليــة التحليــل ملوقع ذي قيمة عاملية اســــتثنائية محتملة ســــوف  -

الجرد . أن عملية أو عدمه قع تراث عاملي مختلطنجاح االدراج كمو عن ، بغض النظر عن الرتشـــيح أو إلدارةل إطارمخطط لها ضـــمن أي 

ـــايس يف لجميع منهجيات التخطيط اإلداري للمناطق املحمية لقيم الطبيعية التي متيز موقع ل  Thomas and Middleton(متطلب أس

2003.( 

، القةقيق معايري الرتاث العاملي ذات العهو القيام بتقييم ألي درجة احتاملية تح هوارلأل  ةيدارأحد املتطلبات املســــبقة لوضــــع خطة إ لذلك فأن 

ـوط وتحقيق ال أن التقييم هذه، و فأن الهدف األول لهذه الدراســة هو املســاهمة بقاعدة املعلومات لعملية وعليه . إلدارةواســالمة للاملســبقة رشـ

ـورية للحام أفضــل لهذه قري مبثابة العمود الف إلدارةية واوســيلة لتحقيق ذلك هي جعل معايري الرتاث العاملي ورشوط الســالمة واملتطلبات الرضـ

حتاج اىل ســــوف ت هوارالنظام البيئي بنظر االعتبار ألن عملية أدارة موقع تراث عاملي يف األ  إلدارةأخذ املبادرات الحالية  هيتضــــمنمبا الدراســــة. 

  والقيمة املضافة لها. التعاون مع هذه املبادرات والبناء عليها 

فأنه يركز بشكل رئييس عىل معايري الرتاث الطبيعي واعتبارات  هوارحدد يهدف أســاساً اىل ادارة جانب الرتاث الطبيعي لأل ملا كان هذا املرشــوع امل

ـــالمة/ا ـــبقة ل يهتم. ومع ذلك فأنه إلدارةالس ـــالً عن الفرص واملتطلبات املس ـــاَ بالروابط مع القيم الثقافية فض قيم الثقافية املتكاملة لل إلدارةايض

  .  والطبيعية

) بالوضــــوح حول الحاجة اىل دعم عملية التخطيط ملواقع الرتاث 2008العاملي ( التفــاقيــة الرتاثالتوجيهيــة  بــادئيف الوقــت الــذي تتميز فيــه امل

اجب استخدامه الو  دارةإل العاملي من خالل توفري التحليل ملا تتضــمنه القيمة العاملية االســتثنائية، اال انها اقل وضــوحاً فيام يتعلق بنهج التخطيط ل

 IUCN 2008, Thomas and Middletonملواقع الرتاث العاملي الطبيعي. لذلك عملت هذه الدراسة عىل تقييم مناهج التخطيط الحالية (مثالً 

  واحتياجات ادارتها. هوار) استناداً اىل تحليل للقيم املحددة لأل 2003

عىل "الحاجة لوجود فريق قوي متعدد االختصــاصــات واملجاالت لتنظيم وادارة عملية وتؤكد الخطوط التوجيهية الرتشــيح ملواقع الرتاث الطبيعي 

تقدم الدراســة التوجيهات نوعية الخرباء الواجب ارشاكهم. من خالل اتباع هذه  التوجيهات). تحدد هذه Badman et al. 2008bترشــيح فعالة" (

  .رهوالأل  إلدارةالعامليني ذوي العالقة بعمليتي التقييم وتخطيط االحالية االسناد لعملية تكوين شبكة بني الخرباء الوطنيني و 

 جمع البيانات واملعلومات املتعلقة مبعايري الرتاث العاملي الطبيعي .3.3

) تقرتح بأن الجزء الخاص بالرتاث الطبيعي من عملية ترشيح UNEP-DTIE-IETC) (2009اســتنادا اىل القامئة املؤقتة للعراق تظهر بأن دراســة (

ـــتند عىل معيار الرتاث العاملي  هواراأل  ـــع (كموقع للرتاث العاملي ينبغي أن يس فيام  هوارفقط. عىل أية حال فأنه مل يتم تقديم تحليل لأل  )9التاس

ـــابع، والثامن، والعارش)يتعلق باملعايري الطبيعية األخرى  ـــة بعملية ج (الس ـــتبعاد هذه املعايري. لذلك فقد قامت هذه الدراس ع مبحيث ميكن اس

  جميع معايري الرتاث العاملي الطبيعي األربعة.أويل لللبيانات واملعلومات وتقييم  ةأولي

  الخطوات التالية لكل واحد من هذه املعايري: اتبعت الدراسة

 مصدر باملجموع). 400معلومات متعلقة بكل معيار (تم مسح حوايل  تضمجمع املصادر والوثائق التي  -

 بقدر االمكان.تلخيص املعلومات املتضمنة  -

 تحديد الفجوات يف املعلومات وتقديم التوصيات حول كيفية مألها. -

 وطرق معتمدة عاملياً. مقاييستقييم املعلومات التي تم الحصول عليها استناداً اىل  -
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اقع مشابهة قابلة مو  تحديدوذلك من خالل  ،التحضري للقيام بتحليل عاملي مقارن للمعلومات التي تم جمعها مبا يرتبط باملعايري ذات العالقة -

 & Thorsell et al. 1997, The Nature Conservancyللمقارنة (مواقع تراث عاملي ومواقع أخرى) باعتامد مصادر هامة ذات عالقة (

WWF 2008 كام يف التوصيات املقدمة يف دراسة (Badman وآخرين )2008aلتحليل )، ومن ثم جمع املعايري وطرق التقييم الخاصة بعملية ا

 العاملي املقارن والتي يجب القيام بها للتحضري لعملية الرتشيح.

ة واالهداف الخاصة بالقيم الطبيعية التي تم تحديدها بالنسب إلدارةالخاصة بوضع اجراءات تخطيط ا بالوسائلتوصيات عامة تتعلق تقديم  -

 .هوارلأل 

قط ف الستخدام املوارد الطبيعية التي تشكلت عرب هذا التاريخ ال متثل خاصةلطرق الف الســنني، وان اســكانها آل  من قبل هوارلقد تم اســتخدام األ 

العاملي رتاث تقدم االجابة ملعيار ال هوارقيمة ثقافية محورية لأل متثل النظام البيئي فحســــب، اال انها رمبا كذلك  إلدارةطريقــة تقليــدية أو تراثية 

ة تقليدية أو اســـتخدام تقليدي لألرايض أو البحار بطريقة تعترب ممثلة لثقافة معينة (...) أو مثال اســـتثنايئ ملســـتوطنة برشـــييل: "كام ي الخامس

  ).UNESCO 2008"(مع البيئة وخصوصاً حني اصبحت هذه البيئة ضعيفة ومعرضة  لتأثري عملية تغيري غري معكوسة لإلنسانتفاعل 

املســتقبلية  رةإلدالتشــكل أهمية  هوارواالســتخدام الحايل للموارد الطبيعية يف األ التقليدي  اتلذلك فأن البيانات التي تم جمعها حول االســتخدام

وبطريقة  .)5( الخامسوفقاً للمعيار  هوارللنظــام البيئي، اال انهــا ميكن ان تضــــيف كــذلك قيمة للنقاش املتعلق بالقيمة العاملية االســــتثنائية لأل 

 UNESCO( )7ع (الســاب املتعلقة باملعيارالتقليدية والدينية  بالقيمةكل جزيئ عىل االقل رمبا يرتبط بشــ هوارلأل مشــابهة فأن الجامل الطبيعي 

2008  .(  

 هوارجمع البيانات واملعلومات املتعلقة بسالمة األ  .3.4

اً رشطي يستويف أيضيجب ان قيمة عاملية اســتثنائية  يعترب ممتلك ذاليك ) والتي تنص عىل "2008العاملي ( التفاقية الرتاثالتوجيهية  مبادئوفقاً لل

الثقايف  مدى احتفاظ الرتاث الطبيعي و/أو مصـــطلح الســـالمة هو عبارة عن مقياسالتوجيهية  بادئاملمن  88 املادة كام توضـــح. )و...الســـالمة 

ـــفاته"،بتاممة وكامل " ـــالمة (ان يكون حجمه كافياً ثم  ص ـــح ماهي عوامل تقييم الس يمته عبري عن قأن يحتوي عىل كل العنارص الالزمة للت، توض

هامل تنمية و/أو اإل دى ترضره جراء الوم القيمة العاملية االستثنائية،اإلجراءات املتخذة التي تحافظ عىل ( متام صفاتهالعاملية االســتثنائية) ومعايري 

  ).اآلمنة املناطق وغياب هذه اإلجراءات أو غياب

ــالمة  ــع ايؤخذ بينبغي أن عند تقييم الس ــت له األ االعتبار التدمري واس ــاً خالل عقد  هوارلنطاق الذي تعرض ــوص ــين وخص عىل مدار القرن العرش

منذ عام  هوار). مثلت عملية انعاش األ Maltby1994,Mitschell 2002,Partow2001التســعينات والذي أدى اىل تهديد ســالمتها بشــكل خطري (

 Hamdan et al.2010,Richardson et al.2005,Salim etح (أحــد اكرب مشــــاريع االنعاش البيئي يف التاريخ وقد حظيت ببعض النجا  2003،

al.2009b,UNEP 2010 .( عىل املدى البعيد معرضة كذلك اىل الضغوط نتيجة العوامل الحالية مثل قلة التدفق من  هوارســالمة األ حالة ن بينام إ

  ).Coad 2008, Naff and Hanna 2002النهرين (ود عىل منابع نهري دجلة والفرات بسبب انشاء السد

 هوارلأل  ةإلدار مليتي الرتشــيح واملية مســبقة من أجل إنجاح عكعتحقيق رشوط الســالمة  عىليســلّط الضــوء  هوارأل لاملعقد و  الحديثريخ إن التا

التاسع ، )7لسابع (ااملرتبطة مبعايري الرتاث العاملي وميزاته كموقع للرتاث الطبيعي. ســوف تعمل الدراسية الحالية عىل متابعة هذا الرشط املسبق 

  من خالل: )10العارش (، و )9(

 ترسيم الحدود الخاصة باملمتلك. و لدعم عملية تحديد الخيارات  املعلوماتجمع وتلخيص املعلومات املتوفرة وتحديد فجوات  -

حويزة) ووضع هور الصوناً ( هواراأل وأفضل مناطق  التي ميتلكها واحد من أكربخصائص املناطق العابرة للحدود دراسة عواقب  -

 .إلدارةعامل مع هذه الحقيقة ضمن أطار لالخيارات املمكنة للت

 .والتي تنجم عن عمليات استخراج النفط هوارواملستقبلية عىل سالمة األ دراسة التأثريات الحالية  -

والعوامل التي  هواركم باأل املتعلقة بالعمليات البيئية واملائية التي تتح يف املعلوماتجمع وتلخيص املعلومات املتوفرة والفجوات  -

 لهذه العمليات، فضًال عن املبادرات الهادفة اىل تحقيق ادارة مستدامة ملثل هذه العمليات. االضطرابتسبب 
 

 الحالية والسابقة إلدارةجمع املعلومات والبيانات حول عمليات ا .3.5
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 Development Alternatives( 2003منذ عام  هوارلأل ختلفة ملا وامليزاتبهدف ادارة اجزاء  إلدارةلقد تم وضــع عدد كبري من مفاهيم وخطط ا

Inc.2004,New Eden Group 2006,Nature Iraq 2008a,New Eden project 2010a,b, Stevens et al. 2003 وقد حظيت الكثري منها .(

 يتم توجيه مليف حني . لها تخطيطلل اسرتاتيجي إطار دون وجودإضــافة إىل املبادرات التي الحكومة العراقية.  معبالدعم من خالل التعاون املبارش 

وســوف تسهم بالتأكيد يف  إلدارةاال أنها جميعاً تغطي جوانب مهمة من ا، كموقع للرتاث الطبيعي هوارة هذه نحو ادارة األ يخطط االدارالاي من 

  .القيمة العاملية االستثنائيةمتطلبات استيفاء 

  :ضمت املعلومات التالية هوارالحالية لأل  ارةإلداذه الدراسة فمن أجل أن تقيم ه

أو أجزاء منها (وهذا يتضــــمن مبادرات الحكومة العراقية  هواراأل  إلدارةقــامئة باملبادرات الســــابقة، القامئة، واملخطط لها مســــتقبالً  -

 الدويل). اإلمنايئواملنظامت غري الحكومية املحلية والعاملية والتعاون 

 كموقع للرتاث العاملي. هواراأل  إلدارةمن أجل تطوير أطار رة النظام البيئي والتنوع األحيايئ الحالية تقييم أهمية مبادرات أدا -

 .هواراأل  بإدارة املتعلقةيف املصادر فجوات املعلومات من حيث املنهجية و  تحديد -

 هواركاملة لأل املت إلدارةللتخطيط ل ة لتكوين منهجالرضوريتلك النشاطات سوف يوفر املعلومات ما برتاكم عليه من الحالية و  إلدارةاان احتســاب 

  ث العاملي.تفق مع معايري ادراج املمتلك للرتامبا ي

 إلدارةالدعم لعملية تكوين أطار لتخطيط ا  .3.6

ناداً اىل حالة السالمة ستليس حرصاً تلك القيم املؤهلة لتكون قيم عاملية استثنائية) واو (وخصوصاً  هواراستناداً اىل الفهم العام للقيم التي متثلها األ 

  طويلة األمد كموقع للرتاث الطبيعي أمراً ممكناً. إلدارةيجعل عملية االذي للممتلك  إداريتخطيط  إطارمن املمكن تكوين فالحالية لها  إلدارةوا

 بادئاملمن  53 املادةفأن عىل مستوى املوقع وجعل هذه الطرقة قابلة للتكيف  إلدارةفضًال عن رضورة تحديد طريقة عمل عامة لتخطيط ا

الدول قبل  منالتزام اتخاذ واقرتاح التدابري السياسية والترشيعية والعلمية والتقنية واإلدارية واملالية ا ،)2008العاملي ( التفاقية الرتاثالتوجيهية 

الحتياجات يف اتبني إلعداد قامئة الدراسة  ية لهذهالضوابط املرجع أيضاُ  تتطرقكام . املستدامة ملمتلكات إلدارةأجل ضامن ا لالتفاقية مناألطراف 

إلداري اأدوات التخطيط ناقشت هذه الدراسة  أجل أدارة مواقع الرتاث الطبيعي. لذلك قامت الدراسةمن تطوير القدرات بني الرشكاء العراقيني 

  لقدرات عىل مستوى املوقع.واالحتياجات يف بناء ا

استندت عىل الخطوط التوجيهية ) والتي IUCN 2008واقع الرتاث العاملي (مل اإلدارية تتعلق بالتخطيط محددتوجيهات بوضع قام االتحاد لقد 

االعتامد عىل هذه ). فبDavey 1998, Dudley 2008, Thomas and Middleton 2003(املناطق املحمية التي أعدها االتحاد  إلدارةالعامة 

امسكة وواقعية ة متيخطة ادار لتطويركزت الدراسة عىل املتطلبات املسبقة التالية الواجب توفرها فقد ر  إلدارةلاملصادر وعىل التقييم الحايل 

  :هوارلأل 

 .التي تم تحديدها هواردارة األ املتعلقة بإويف املصادر  املعلوماتفجوات توصيات مبيلء  -

والحدود  اآلمنة واملناطقم الحدود وتحديد يسفيها تر  املنهجيات الحالية مباتستند عىل املتكامل  اإلداريلتخطيط اتطوير خيارات ألطار  -

ع رشوط لتكون ممكنة التنفيذ ومتوامئة ممواقع متعددة) املمتلكات املتسلسلة التي تحوي خيارات  كام تضم(املستقبلية للممتلك 

حامية ضمن توبالتايل  هواريفية لأل املائية والتي تضمن حامية السالمة الوظ-البيئيةي للعمليات ادار  إطار، فضًال عن خيارات السالمة

 القيمة العاملية االستثنائية لها.

ق تعاون يات التواصل والتنسيق لتحقيوتقديم التوصيات حول آل هوارة األ دار بإواملرجعيات الوطنية العاملية املختصة تحديد الخرباء  -

 .هوارلأل  بيئي و/أو التنوع األحيايئلنظام الالقامئة والتي تهدف لتحقيق إدارة مستدامة لمتطور بني املبادرات 

 دعم عملية تكوين شبكة الخرباء .3.7

طار عملية وخصوصاً يف إ هوارمن املتطلبات املسبقة الهامة للتخطيط اإلداري لأل  هوارتعد عملية تكوين شبكة خرباء مختصني بحامية وادارة األ 

طبيعة فّعال لحامية القطاع من أجل إيجاد مهمه تشكل إضافة ية سوف ). فضًال عن ذلك فأن هذه العملIUCN 2008الرتشيح للرتاث العاملي (

  يف العراق.
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هذه الشبكة وارشاكها بشكل أكرب يف مسار عملية  تعزيزتوصيات حول كيفية وأعدت قامئة من الالشبكة إنشاء لذلك عملت الدراسة عىل دعم 

  بني خرباء الحامية واملجتمع األكادميي.تواصل  وهي اعتمدت باألساس عىل ما هو موجود أصالً مناإلداري، التخطيط 

 جمع املصادر .3.8

سوف تكون متوفرة لفريق  pdfوثيقة مهمه بصيغة ملفات  100ان املصــادر التي جمعت عىل مدى هذه الدراســة واملجموعة التي تضم أكرث من 

    ة. اضايف من هذه الدراس مخرجوهي  الوطنيالتخطيط 
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  الرتاث العامليفيام يرتبط مبعايري هوارقيمة األ  .4
 

 وتشعباتهمفهوم القيمة العاملية االستثنائية  .4.1

التوجيهية  بادئمن امل 77 املادة). تنص UNESCO 2008التوجيهية التفاقية الرتاث العاملي تعريفاً للقيمة العاملية االســــتثنائية ( بــادئتضــــم امل

 املادةتنص  يف حني، "..) إذا ما استوىف واحداً أو أكرث من املعايري [العرشة] التاليةاملمتلك ذا قيمة عاملية اســتثنائية (..اللجنة تعترب بوضــوح عىل أن "

فع بنظام مالئم وأن يشالســالمة و/ أو االصالة  يرشطأن يســتويف أيضــاً قيمة عاملية اســتثنائية يجب  يعترب املمتلك ذاليك بوضــوح عىل ما ييل " 78

ملي ي ممتلك تراث عااإلداري أل من ملف الرتشــــيح وعملية التخطيط يف كل  محوريةاث العاملي معايري الرت  إن". يكفــل صــــونه إلدارةللحاميــة وا

  ).UNESCO 2008(" مستقبيل

  ينبغي عىل الجهات املسؤولة يف حكومة العراق أن تذكر ما ييل يف ملف الرتشيح: الرتشيحفيام يتعلق بعملية 

 .هوارأل تحت اي معيار أو معايري للرتاث العاملي يتم ترشيح ا -

 والتي تؤهلها للرتشيح استناداً للمعيار أو املعايري املختارة. هوارما هي القيم املتأصلة يف األ  -

بلة للمقارنة ومناطق أخرى قا القامئةعتبة التحليل العاملي املقارن ملمتلكات الرتاث العاملي حد تتخطى كيف ميكن لهــذه القيم املؤهلة أن  -

)Badman et al. 2008a.( 

 بادئمن امل 52 املادةتوضــــح يتم تطبيقها.  أي معيار/معايري محدد تحتبغض النظر مرتفع جداً، لقيمــة العــاملية االســــتثنائية لتبــة عال حــدإن 

األهمية أو القيمة الكربى، حامية جميع املمتلكات ذات  ان تكفلاالتفاقية املقصـــود ب"ليس ) ما ييل UNESCO 2008التوجيهية للرتاث العاملي (

همية يفرتض أن يكون كل ممتلك ذي أ . ال دوليةمن وجهة نظر قصــــوى اســــتثنائية قامئة مختارة فقط من املمتلكات التي تعترب ذات قيمة  وإمنا

  ."وطنية و/أو إقليمية مؤهالً لإلدراج تلقائياً يف قامئة الرتاث العاملي

، هوارأل كل من هذه املعايري عىل القيم املعروفة للدراســة سنقوم بتطبيق للرتاث العاملي الطبيعي، ففي الجزء الرابع من هذه اتوجد أربعة معايري 

ارن. حد العتبة للقيمة العاملية االســــتثنائية يف التحليل العاملي املقلتخطي أكرب إمكانية يحــدد أي من هذه القيم ميتلك  أويلومن ثم اجراء تقييم 

 فجوات اســتناداً اىل معايري الرتاث العاملي، اىل جانب هوارالوصــول اىل تقييم نهايئ لأل التي ميكن أن تعيق  يف املعلوماتكذلك تم تحديد الفجوات 

  .إلدارةعملية التقييم والكن ليست حرجة من حيث ومتطلبات البحث  إضافية معرفية

ح من فريق النص مع وجود، عامليالرتاث ال معايريتطبيق أي من القرار النهايئ حول  اتخاذفقط ميكن للمؤســســات املســؤولة يف الحكومة العراقية 

  ة يف املعلومات وبعد اجراء التحليل العاملي املقارن.يالتحضري املسؤول عن عملية الرتشيح وذلك بعد ميلء الفجوات الرئيس

ف اىل حامية املي تهدألن عملية ادارة موقع الرتاث العاإلداري، عملية التخطيط االســتثنائية تســاوي أهمية العاملية بيان القيمة  تحضــري أن أهمية

رتشيح مة مع ملف القدّ املُ  إلدارةكقيم ذات أهمية عاملية اســتثنائية. ان خطة ا املحددةضــمن املوقع، وخصــوصــاً تلك القيم  املحددةوتنمية القيم 

موقع  رةإلداة التخطيط ملنظور ال تختلف عمليمن هذا ا لهذا الغرض.عملية ادارة املوقع  اســــتيفاءكيفية  إلظهارموقع جديد ســــوف تحتاج ألي 

 Thomas andأية منطقة محمية والتي تســــتند ايضــــاً اىل وصــــف وتقييم للقيم التي يتضــــمنها املوقع ( إلدارةللرتاث العــاملي عن التخطيط 

Middleton 2003 .(ل رئييســـ بشـــك اإلداريالفرق الوحيد يف أنه يف حالة مواقع الرتاث العاملي تكون القيم التي توجه عملية التخطيط  ويكمن

  يل أكرث. تناقش التخطيط اإلداري بشكل تفصين هذه الدراسة أما القسم السادس ماستثنائية.  ةتلك القيم التي تم متييزها عىل انها قيم عامليهي 

 يف القيمة االستثنائية العاملية شمويلالسالمة كبعد  .4.2

ار أن يجب اظه و أكرث من معايري الرتاث العاملي، لكنواحد أ يحقق وقع لغرض الوصــــول اىل ترشــــيح نــاجح للرتاث العــاملي ال يكفي اظهار أن امل

). UNESCO 2008السالمة..." ( رشطي يســتويفأن يجب عليه قيمة اســتثنائية عاملية  ااملمتلك ذ يعترباملمتلك ميتلك قدر كايف من الســالمة. "ليك 

وينبغي عرض ذلك يف بيان  مدى "ســـالمة ومتام صـــفاته"، ســـالمة بأنها مقياس) ال2008العاملي ( للرتاثالتوجيهية  بادئمن امل 88 املادةتوضـــح 

تخذة (ان يكون حجمه كافياً، أن يحتوي عىل كل العنارص الالزمة للتعبري عن قيمته العاملية االستثنائية) ومعايري متام صفاته (اإلجراءات املالسالمة 

  .)اآلمنةره جراء التنمية و/أو اإلهامل وغياب هذه اإلجراءات أو غياب املناطق التي تحافظ عىل القيمة العاملية االستثنائية، ومدى ترض 
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من  95اىل  92كام هو مذكور يف الفقرات : أوالً، لكل معيار للرتاث العاملي متطلبات السالمة الخاصة به. ينبغي التطرق إىل الســالمة عىل مســتويني

عىل  )10العارش (إىل  )7الســــابع (من لبات املحددة ملواقع الرتاث الطبيعي املرشــــحة للمعايري تطوهي تذكر املالتوجيهية للرتاث العاملي  بادئامل

  ).UNESCO 2008(التوايل 

ــال  ــاً للس ــص ــتوى املوقع ككل. ميكن النظر لعملية التقييم هذه عىل أنها بناء مكون من تقييامت أكرث تخص ــالمة عىل مس ة مثانياً، يجب تقييم الس

فردًة. ينــاقش هذا التقرير أوالً الســــالمة عىل مســــتوى كل معيار من معايري الرتاث العاملي الطبيعي املختلفة، ثم يبني تلك للمعــايري األربعــة من

  املعلومات لتقديم تعليقات حول سالمة املمتلك ككل.

  )7السابع (تطبيق معيار الرتاث العاملي  .4.3

  

اال ان  2008عام  حتىممتلكاً  120قل عن ت )7السابع (الطبيعي العاملي تحت املعيار عىل الرغم من ان عدد املمتلكات املدرجة يف قامئة الرتاث 

). يتم تطبيق هذا املعيار عادًة بشكل مرتبط مع معيار أخر أو أكرث Badman et al. 2008( مؤخراً هذا املعيار تم استخدامه بشكل اقل تكراراً يف 

  املعيار: وجود طريقتني لتحقيق هذا 4.1رقم  اإلطارمن معايري الرتاث الطبيعي العاملي. يبني 

مثال منقطع النظري للمواقع ينبغي أن يعرض املوقع ، )7الســابع (العنرصــ من املعيار  هذا تحقيقظاهرة الطبيعية منقطعة النظري: لغرض  -

 .Badman et al( األكرب. الخظام الكهفي عمقاً، الجبل األكرث ارتفاعاً النعىل سبيل املثال، الوادي األكرث -عاملي مســتوىعىل نفس الفئة من 

(اي  ســاسيةفئتها األ متثل موقعاً منقطع النظري ضــمن  هواركانت األ  إذاتربز الحاجة اىل تحديد فيام  هوار). بتطبيق هذا املبدأ عىل األ 2008

 ).هوارضمن فئة األ 
 

ـــتثنائية: من الصـــعب القيام بتقييم م - وقع يضـــم مناطق ذات جامل املكان  الختبار إذاوضـــوعي الجامل الطبيعي واألهمية الجاملية االس

لعنرصــــ من قييم هذا افقط من املعايري القابلة للقياس، يتم االعتامد عفي ت طبيعي وأهمية جاملية اســــتثنائية بســــبب وجود عدد قليل

كان  ذاإ ذات قيمة جاملية تصويرية املعيار عىل مقارنات مع ممتلكات مدرجة اصالً اىل جانب استخدام مقاييس أو مؤرشات قابلة للقياس 

 ).Badman et al. 2008ذلك ممكناً (
 

 أو متثل ظواهر طبيعية منقطعة النظري؟ هوارهل تضم األ  .4.3.1

  لغرض جعل هذا السؤال أكرث سهولة فأن هناك حاجة الستبداله بأسئلة أخرى أقل تعقيداً، نورد هنا بعضاً منها:

اه العذبة يف العامل؟ أو هل هي منقطعة النظري بشكل اخر أكرث بساطة (هل هي األعمق، األغنى للمي أهوارالعراقية هي أكرب  هوارل األ ه -

كمؤرش تفاؤيل ملنطقة محتملة الرتشيح نجد بأنها احتلت مساحة بلغت  1977قبل عام  هوار...)؟ إذا أخذنا منطقة األ باملياه، األكرث ملوحة

ه املساحة هي اصغر بكثري من أكرب مناطق األرايض الرطبة يف العامل مثل ). ان هذBrasington 2002كم مربع ( 10200حوايل 

كم مربع) أو منطقة  373700يف كندا ( Hudson Bay Lowlandsكم مربع) أو منطقة  195000-140000يف الربازيل (  Pantanalمنطقة

West Siberian Lowlands ) مليون كم مربع) ( 2.7يف روسيا االتحاديةFraser & keddy 2005 ملا كانت منطقة .(Pantanal  ممثلة

ال تبدو  هوارالعراق (دلتا لنهر داخيل/ هور مياه عذبة) لذلك فأن األ  أهوارملنطقة من نفس الفئة الفرعية لألرايض الرطبة التي تنتمي اليها 

 االخرى باي طريقة بسيطة أخرى املذكورة مؤهلة بسهولة كممثل منقطع النظري لهذه الفئة الفرعية. كام انها ال تتجاوز االرايض الرطبة

 ).cf. Fraser & keddy 2005أعاله (
 

كان األمر كذلك فأن هذا الســؤال ســوف يؤدي اىل تفعيل معيار الرتاث  إذالطيور املائية يف العامل؟ شــتوية لأكرب منطقة  هوارهل متثل األ  -

اســــتناداً اىل ذلك املعيار. عىل اية حال وعىل افرتاض تحقق  هوارج األ ، وعند ذلك ســــوف يكون من املالئم أكرث ادرا )10العــارش (العــاملي 

ــل الشــتاءاألعداد القصــوى املحتملة للطيور  ــوف  هوار) فأن األ cf. Carp & Scott 1979والعابرة التي تبلغ ماليني قليلة ( القادمة لفص س

  ):UNESCO 2008التفاقية الرتاث العاملي ( املبادئ التوجيهية-) 7. معيار الرتاث العاملي السابع (4.1اإلطار 

أن تنطوي عىل ظواهر طبيعية منقطعة النظري، أو يضم مناطق ذات جامل طبيعي استثنايئ وأهمية جاملية ينبغي للرتشيحات ...." 

  فائقة".
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مليون طري مايئ مقدرة يف  6.1دا (متتلك ما يصل اىل حوايل بني املانيا وهولن الواقع Wadden Seaتقع ضــمن نفس مســتوى املقدار ملنطقة 

يف  Georgia Bight) أو منطقة القادمة لفصــــل الشــــتاءمليون من الطيور  2.1يف موريتانيا ( Banc d’Arguin أو منطقةوقــت واحــد) 

ال فأن االســتناد اىل األعداد القصوى ). عىل اية حCWSS-WHNPG 2008الواليات املتحدة األمريكية (بضــعة ماليني من الطيور العابرة) (

 .Abed 2008a, b, Salim et alكام يبدو بأن األعداد الحالية هي اقل بكثري ( ،)7الســـابع (املحتملة ال يشـــكل أهمية بالنســـبة للمعيار 

2009a.(  ؤهلة لتكون فأنها بالتأكيد غري م املسجلة قبل التجفيف القادمة يف فصــل الشــتاءمل ترجع اىل غزارة الطيور املائية  هوارطاملا أن األ

 .لتقيض فصل الشتاء لطيور املائيةلاملوقع منقطع النظري كموقع 

 

 

ــمن منطقة جافة؟ هوارهل األ  - ــية كونها متثل مجمع من األرايض الرطبة التي تتم  هوارمتتلك األ  متثل أكرب منطقة أرايض رطبة ض ــوص خص

 302-117يولوجية املنتقلة من منطقة اىل أخرى) والتي تقع ضــمن منطقة جافة جداً ((اي من املادة الج allochthonousتغذيتها بشــكل 

/الجفاف االمتداد) ومن املمكن األفرتاض بأنها منقطعة النظري من حيث نسبة NAff & Hanna 2002-ســنوياً ملم من األمطار املتســاقطة 

يا االتحادية تتلقى كميات مقاربة من األمطار املتســــاقطة (مبعدل يف روســــ Volga Delta. عىل اية حال فأن منطقة هواراأل  التي متتلكها

162mm/a كم مربع ( 20000مبرتني حيث تبلغ  هوار) وهي تحتل مســـاحة أكرب من مســـاحة األNHPF 2008 عىل الرغم من ان معدل .(

 Volga Delta منــه يف منطقــة ) هو اكرب بكثريmm/a- New Eden group 2006a 3250-2700(امليــاه املفتوحــة:  هوارالتبخر يف األ 

)1,177 mm/a- NHPF 2008 ســوف يســبب مشكلة عىل أية حال. رمبا تكون  هوار)، اىل ان االدعاء بأن ذلك ميثل حالة منقطعة النظري لأل

 هناك مناطق ارايض رطبة اخرى قابلة للمقارنة.

ــيات محددة اخرى فيام يتعلق ب ــري قادراً عىل تكوين فرض والتي ميكن  هوارالظواهر الطبيعية منقطعة النظري التي متثلها األ قد يكون فريق التحض

ـــكل واضـــح خاصـــية ميكن اعتبارها من الظواهر  هوارأن تصـــمد عند املقارنة العاملية ولكن االســـتنتاج االويل لهذا التقرير هو ان األ  ال متثل بش

 الطبيعية منقطعة النظري.

  

(Mudhafar Salim/Nature Iraq): يف األهوار. (صورة من قبل4.1الشكل 
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 ليًة استثنائيةجامالً طبيعياً وأهميًة جام هوارهل تضم األ  .4.3.2
 

 الجامل الطبيعي االستثنايئ .4.3.2.1

ــارية بأنه من  ــتش ــعوبة تدرك الهيئة االس ــبب غياب القيام بتقييم الالص ــوعية (مؤرشات جامل الطبيعي بس ). لغرض Badman et al. 2008موض

عنرص من هذا الاستيفاء اقليمي لغرض املواقع عىل مســتوى عاملي وليس تكون هذه املقارن موزعة عىل ينبغي ان  لذا مشــابهة،املقارنة مع موقع 

  املعيار.

ميكن ان تكون احدى طرق جمع االدلة حول الجامل الطبيعي االســــتثنايئ من خالل جمع املصــــادر وذلك من املراجع املنشــــورة والفنون وكتب 

تم ما  ذاإ ه بعض االمثلة لتوضــيح املنهج. نورد ادنا االرحالت ووســائل االعالم. ان القيام بذلك بطريقة موســعة هو خارج هدف هذا التقرير ولكنن

االتحاد الدويل لحامية الطبيعة واليونيســكو اســتشــارة  بعد- )7الســابع (املعيار  عىلاتخاذ قرار باتباع هذا املنهج املقرتح لغرض الرتشــيح اســتناداً 

  فنون) من قبل فريق الرتشيح.ضمنها مصادر من الينبغي جمع مصادر اضافية (من -وذات العالقةهيئات االستشارية بوصفها 

ــورة: ادى جامل األ    ــادر املراجع املنش ــتثنائيني يف القرن  هوارمص ــف معربة من قبل عدد كبري من كتاب الرحالت االس اىل تحفيز كتابة حاالت وص

وثقة عمليات الوصف هذه غري مبكثري من عمليات الوصف هذه يف املراجع العربية. ملا كانت مثل  أكربالعرشــين، ومن املحتمل العثور عىل عدد 

ضمه جامل طبيعي عاملي مهم تتواجد بوجود اهتامم عاملي ومن انه ميكن القول أو اقليميني (رشق اوســطيني) فحسب إمنا من قبل كتاب محليني 

  .هواراأل 

غادرين مل ت هواراىل األ  رة االوىليف خمسينات القرن العرشين كام ييل: " ان ذكريات الزيا هواراالوىل مع األ  تجربته)Thesiger )1964يصف  -

ان من أجل الطعام، صوت طفل يغني يف مك تتنافسطيور البط و وز، وصيحات، اإل  لتفت،املقط: انعكاس ضــوء النار املتقدة عىل وجه شــبه 

لقصب دخان تجمعات ا ما يف الظالم، القوارب املتحركة يف موكب عرب مجرى املاء، الشــمس الغاربة التي ميكن رؤيتها بلون قرمزي من خالل

 ".هواراملحرتقة، املمرات املائية الضيقة التي تستمر بعمق داخل األ 
 

"ارتفعت اعواد القصب : 1952حني دخلها للمرة االوىل عام  هواربصورة متساوية بالجامل الشاسع واملدهش لأل  متأثراً )Young )1977كان  -

ـــوت ارتفاعها الذهبية من حولنا، مغلقة الطريق من خلفنا كأنها غراب ـــاتها  20يل مانعة للص ـــيقت ريش قدم، مغلقًة كل العوامل االخرى. ض

صــايف متاماً فوق رؤوســنا. كام ألس يف بالد العجائب قفزنا اىل عامل  زركاملتأرجحة ذات اللون البني الفاتح الســامء اىل غشــاء واحد ذي لون ا

ــارع مع تلك اخر... متكن االنطباع الذي حملته االيام القليلة التالية م ــوته زواحف الهور التي تتص ــبه يف قس ــكل يش ن هذه الزيارة مني بش

كانت شاسعة  بضــوء الشــمس متأللئةاملاليني فوق املاليني من نباتات اقصــب. يف بعض االحيان انربينا من خالل غابات القصــب اىل بحريات 

  يقطعها أي أفق واضح...". مع السامء بهيئة ال الزرقاءجداً بحيث التقت سطوحها الشبيهة باملرايا 
 

" لقد ):Maxwell )1957كتابات  يف-القوةبنفس الدرجة من و  كثافةأكرث جانب أكرث ظلمة ولكن  احياناً -الســابقةعكس هذه الشــهادات ت -

ثاق الشــتاء عىل نبكان منظراً فظيعاً بطريقة ما، يخلو متاماً من أية عاطفة برشــية، مقفر وعدايئ أكرث من البحر نفســه، رمبا باســتثناء وقت ا

بأنه ال و من نباتات الربدي الشاحبة شعر  الالمتناهي. هنا وسط ذلك النتوء تنبسط األرض يف الخلفبينام  )Shingleطويل ( خشــبي شــاطئ

     مخلوق من ذوات الدم الحار". أليسفينة لجوء ميكن أن تبحر قادمة وال برش ميكن أن مييش، وبدا بأنه ليس هناك ملجأ 

) وذلك كمقتطفات من اهتامم االعالم العاملي 2010: نورد هنا القليل من املصادر االعالمية من وقت كتابة هذا التقرير (اب االعالميةالتقارير 

شهادة ك هوارباأل بيئي تحت التهديد وكذلك كمشهد تصويري مثري للمشاعر. مرة اخرى ميكن اعتبار االهتامم العاملي الواسع  كنظام-هوارباأل 

  ا العاملي.ملستواه

اليومية الربيطانية نرشت مقاالً بعنوان العثور عىل الفردوس: املياه والحياة يعودان اىل حديقة عدن وذلك بتأريخ  The Guardianصحيفة  -

 ).Jowit 2010( 2010متوز  9

 ).Shafy 2010( 2010متوز  26 األمل وذلك يف أهوارمقاًال متعدد الصفحات بعنوان يف  االسبوعية االملانية نشـرت Der Spiegelصحيفة  -

 .The Timesنرش مقال مشابه يف صحيفة  -
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واملأخوذة من كتب الرحالت والتقارير الصحفية الحديثة تشهد بجاملها وتقرتح امكانية  هوارباأل ان هذه املجموعة الصــغرية من املصــادر الخاصة 

 ارك مع معايري اخرى).(بالتش )7السابع (الرتشيح استناداً اىل العنرص الثاين من املعيار 

  

 األهمية الجاملية .4.3.2.2

النسبة يف املراجع ويف االعامل الفنية والتي ميكن بذاتها ان متثل أهمية ب هوارفيام يتعلق باألهمية الجاملية فأن املصــادر الجاملية التي تشري اىل األ 

) Young 1977يف االدب الســــومري ( هواراأل  اشــــارة اىل هنالكه. متييزها عن االهمية الجاملية للموقع بحد ذات ملعايري الرتاث العاملي تحتاج اىل

ـي ( ذاتها ولذلك فهو ال يربر  هوار). عىل اية حال فأن ذلك لوحده ال يضــــفي أهمية جاملية لأل Hallo 2009وهو أول أدب مكتوب للنوع البرشـــ

 .)7السابع (الرتشيح استناداً اىل معيار الرتاث العاملي 

 )7السابع (تبط مبعيار الرتاث العاملي فيام ير  هوارسالمة األ  .4.3.3

  

بالفعل من قبل فريق التخطيط كواحد من املعايري املحتملة للرتشيح عندها تربز الحاجة ايضاً اىل متابعة سالمة  )7السابع (تم اختيار املعيار  إذا

 دارةإل عامل. يجب عىل خطة الارنتها مبواقع اخرى حول اومق هوارالقيمة التصويرية، أي أن هناك حاجة لوصف الحالة الراهنة للقيم التصويرية لأل 

ممتلك الرتاث العاملي املحتمل مستقبالً. أن هذا سوف يفيد ايضاً يف تطوير السياحة يف  إطارأن تبني كيف سوف تتم ادامة القيم التصويرية ضمن 

  مل الجذب الرئيسة يف املنطقة.عوا أحدعىل املدى الطويل لكون الجامل التصويري السليم ميكن ان ميثل  هواراأل 

يز الجامل املم لكشلتالطبيعي، ومتازجها املشهد  تشــكيالتجميع  تواجد أســايس رضورةتتمثل بشــكل  )7الســابع (ان متطلبات الســالمة للمعيار 

ــاءات الكبرية التي يبنيها اهوارلأل  ــكال (مثالً من خالل االنش ــويرية لهذه االش ــات التنقيب، وأنه ال يجب تعكري القيم التص ــان مثل منص عن  النس

) قامئة أولية عامة باملوائل (أو عنارص املشــهد الطبيعي) التي تشــكل 1994( Scott & Evansالنفط يف داخل املواقع أو عىل مرأى منها). لقد قدم 

  وهي كام ييل: هوارمشهد األ 

 محيطة منوذجية مكونة من نباتات مائية عامئة.بحريات مياه عذبة دامئة ذات منو كثيف للنباتات املائية املغمورة، ومنطقة  -

 .)Cyperus(و )Typha(و )Phragmites( أنواعمياه عذبة دامئة تسودها نباتات قامئة طويلة من  أهوار -

 أنهار وجداول وممرات وقنوات للري، ترافقها بشكل منوذجي نباتات بارزة صغرية وضفاف أرضية أو طينية منحدرة. -

ومستنقعات لصيد البط، تتقلص بشكل منوذجي وملحوظ يف  ألغراض الري مستنقعات من صنع النسان مستنقعات دامئة، غالباً  -

 الصيف مع وجود نباتات صغرية بارزة.

)، وهي توجد بشكل منوذجي كحزام واسع يحيط sedgesد () ونبات السعrushesمياه عذبة موسمية تسودها اعشاب املاء ( أهوار -

 الدامئة. هواربحافة األ 

 حات طينية تغمر موسمياً ومنحدرات شبه صحراوية.مسط -

 موسميا.أرايض مروية وأرايض صالحة للزراعة تغمر  -

 .)Salicornia(النوع  منوبحريات ضحلة ذات مياه قليلة امللوحة اىل مالحة تكون موسمية غالباً وترافقها عادة مناطق واسعة من  -

هناك حاجة لضــمها يف موقع للرتاث العاملي  لذاة للمشــهد الطبيعي يع األشــكال الرئيســاالعتبار وجود مســاحات مهمة متثل جميبتأخذ الدراســة 

  .)7السابع (لغرض النظر اليها عىل انها ذات سالمة كافية فيام يرتبط باملعيار 

 UNESCO) طبقاً للمبادئ التوجيهية التفاقية الرتاث العاملي (7مة ملعيار الرتاث العاملي السابع (. متطلبات السال 4.2اإلطار 
2008(  

) ذات قيمة عاملية استثنائية وأن تضم مناطق اساسية للحفاظ عىل 7يجب أن تكون املمتلكات املقرتحة استناداً اىل املعيار السابع (
تعتمد قيمته التصويرية عىل مسقط للمياه أو شالل قد يفي برشوط السالمة إذا كان يضم جامل املمتلك. عىل سبيل املثال، ممتلك 

  مناطق قريبة كمناطق مصب أو مناطق باتجاه مجرى النهر تكون مرتبطة بشكل تكاميل بعملية ادامة النوعيات الجاملية للممتلك.
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ــابع (يربط املعيار  ــيغة  )7الس ــالمة الوظيفية والتاملمجموع قيم املمتلك بص ــهد طبيعي. ملا كان ذلك يعتمد عىل الس فأن  هوارلأل نوع األحيايئ ش

ــالمة واملدرجة تحت معايري الرتاث العاملي  ــة بالس ــابع (املتطلبات الخاص ــيح املوقع تحت هذه  إذا( )10العارش ( اىل )7الس ما تم اتخاذ قرار لرتش

  .)7السابع (وفقاً للمعيار  هواراملعايري) ميكن النظر اليها عىل انها متطلبات مسبقة غري مبارشة لسالمة األ 

 هوارعىل األ  )7السابع (خالصة: أمكانية تطبيق معيار الرتاث العاملي  .4.3.4

عن ذلك  ضالً فهذا النظام وبسبب قضايا أمنية.  اي مير بهلتاالرســيعة  التحوالتبســبب  هوارمن الصــعب تقييم الحالة الراهنة للقيم الجاملية لأل 

بأنه سوف تكون هناك حاجة اىل املقارنة املبارشة مع  تعني )7السابع (اث العاملي فأن الطبيعة الذاتية أو غري املوضوعية لبعض جوانب معيار الرت 

اســتناداً اىل هذا املعيار. ان هذا يعني أن التوصل اىل عبارة نهائية حول امكانية تطبيق  هوارمواقع شــبيهه قبل اتخاذ قرار حول جدوى ترشــيح األ 

عملية مستحيلة يف املرحلة الحالية. مام يؤخذ بعني االعتبار كذلك أن هذا املعيار لوحده سوف  هي هواراأل  عىل )7الســابع (معيار الرتاث العاملي 

العتبار ا لن يحيط باملدى الكامل من القيم الطبيعية وميكن تصوره عىل انه املعيار األقل أهمية بني املعايري الطبيعية. لذلك يجب فقط اخذه بعني

  لعاملي الطبيعي.باالشرتاك مع معايري اخرى للرتاث ا

ــيح املوقع وفقاً للمعيار  إذا ــابع (تم اتخاذ قرار برتش ـاً بني التطبيق املمكن ملعايري طبيعية اخرى (فرمبا  )7الس ــع (ذلك رمبا جرسـ العارش ، )9التاس

  ) يف عملية ترشيح مختلط.الخامس، السادسثقافية (مثالً املعايري رقم ال ) و/أو املعايري)10(

 واحتياجات البحثفجوات املعلومات  .4.3.5

 4.3) من عدمه فان هناك معلومات اضافية ندرجها يف اإلطار رقم 7من اجل اتخاذ قرار حول وجوب ترشيح األهوار استناداً اىل املعيار السابع (

ارة الخاصة اإلد التي ينبغي اخضاعها للبحث خالل عملية التحضري للرتشيح. يوفر القسم السادس من هذا التقرير تحليالً أكرث لحاجات خطط

 ).7مبعيار الرتاث العاملي السابع (
 

  )8الثامن (تطبيق معيار الرتاث العاملي  .4.4

  ) عىل األهوار7الرتاث العاملي السابع (: اولويات احتياجات البحوث املتعلقة بتطبيق معيار 4.3اإلطار رقم 

عىل الرغم من ان تقييمنا التمهيدي يقرتح ان االهوار قد متتلك قيامً كافيًة ألخذ  ):7اتخاذ القرار حول امكانية تطبيق املعيار السابع ( -

 ق.عىل القيم الجاملية الحالية للمنط ) بعني االعتبار إال ان هناك حاجة الستكشاف هذا الجانب بشكل أكرب مع الرتكيز7املعيار السابع (

) 7: إذا كانت هناك خطة للرتشيح استناداً اىل العنرص االول من املعيار السابع (تحليل مسهب لحالة الظواهر الطبيعية منقطعة النظري -

حليل ة ومنها القيام بتوهو عنرص الظواهر الطبيعية منقطعة النظري (وهو ما ال يويص به هذا التقرير) فأنه يجب اجراء بحوث اضافي

 مقارن عاملي لتحديد واثبات الصفة منقطعة النظري للممتلك.

: ينبغي جمع ادلة أكرث عن الجامل الطبيعي لألهوار (مثالً مصادر من املراجع العربية، تحليل اعداد ادلة اضافية عن الجامل الطبيعي -

بلة للقياس تتعلق بقياس القيمة التصويرية، معلومات عن مواقع قابلة شامل عن دور االهوار يف الكتابات السومرية، معايري حالية قا

 للمقارنة يف انحاء العامل).

استناداً اىل عملية البحث اعاله وتحديد مواقع مالمئة للمقارنة ينبغي القيام بتحليل عاملي مقارن يستند اىل  التحليل العاملي املقارن: -

 عة النظري والخواص املتعلقة بجاملها منقطع النظري.القيم التي عىل اساسها تعد االهوار منقط

) فان هناك حاجة لتحديد كيف ميكن 7: إذا كانت هناك خطة للرتشيح استنادا اىل املعيار السابع (متطلبات االدارة صون القيم الجاملية -

  حامية وادارة القيم الجاملية املشخصة يف املوقع.

  )UNESCO 2008) وفقاً للمبادئ التوجيهية التفاقية الرتاث العاملي (8امن (: معيار الرتاث العاملي الث4.4اإلطار 

 ةيجب ان تكون املمتلكات املرشحة...يقدم أمثلة فريدة ملختلف مراحل تاريخ األرض مبا يف ذلك ِسجل الحياة عىل األرض، وللعمليات جيولوجي

  جيومورفوية أو الفيزيوغرافية الهامة؛هامة الجارية واملؤثرة يف تطور التشكيالت األرضية أو املعامل 
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للرتاث العاملي والتي تم تحديد القيم الخاصة بها من  )8الثامن () توجد اربعة عنارص تندرج تحت املعيار Badman et al. )2008aوفقاً لدراسة 

ن تأريخ م مختلفةعن وجود مراحل  باألمثلةمن الواضح ان اثنني من هذه العنارص (وهام العنرص املتعلق قبل لجنة الرتاث العاملي يف املايض. 

  . ادناه مناقشة تفصيلية للعنرصين االخرين:هواراألرض والعنرص املتعلق بسجل الحياة) ال ينطبقان عىل األ 

 فولوجيةالجيومر هذا العنرص من املعيار عىل العمليات ميكن تطبيق  االرض: تشكيلعمليات جيولوجية مهمة ومستمرة خالل عملية  -

 .  الفرات-النشطة يف دلتا االنهار ويف االنهار كام يف نظام دجلة

 جيومرفولوجيةالميكن تطبيق هذا العنرص من املعيار عىل النواتج املهمة الناشئة عن العمليات  يوغرافية مهمة:خواص جيومورفية أو فز -

املتحركة هي مؤهلة غالباً للرتشيح تحت كل من هذه الفئة الفرعية والتي  الجيومرفولوجيةا بأن االنظمة املذكورة اعاله. يعني هذ

 سبقتها.

بشكل واضح وجود العمليات الجيولوجية وما نتج عنها من اشكال ارضية حتى التجفيف  هواركواحدة من انظمة الدلتا القليلة نسبياً اظهرت األ 

  ) معامل املنطقة كام ييل:Sanlaville )2002العرشين. لقد حدد يف النصف الثاين من القرن 

درة من انهار كبرية تتدفق منح ةثالثلدلتا شـــديد التعقيد وهذا يعود من جانب اىل العمل املشـــرتك ال"لكن املنطقة هي ايضـــاً مثال ممتاز لنظام 

ىل ظروف انشــائية معينة أدت اىل الوجود املشرتك لدلتا مزدوجة: دلتا عدد من الجبال وتوفر كميات كبرية من املياه يف الصــحراء، ومن جانب اخر ا

  داخلية قارية واخرى بحرية".

ال يزال من املمكن ان تكون مؤهلة ، بينام هي ليســت أكرب نظام معقد للدلتا يف العامل هواراأل  فأن )7الســابع (كام تم توضــيحه بالنســبة للمعيار 

كانت  ذاإ تخاذ القرار فيام تحقق هذا املعيار من أجل انها ال تحتاج ان متثل التعبري منقطع النظري عن فئتها ليك أل  )8الثامن (اســــتنــاداً اىل املعيار 

ـــتثنائية عاملية لأل  ميزة  )8لثامن (اأوالً اذا كانت القيم املرتبطة باملعيار  إقرارأم ال فأنه يجب  هواردلتا النهر املعقدة هذه ســـوف تجلب قيمة اس

ذا كانت ا ات األســاســية املقصــودة، او اإلقرار ماالعاملي يك تصــل اىل تحقيق الفهم البرشــي للعملي وعىل املســتوىحد العتبة املطلوب تتجاوز وأن 

      ).  Badman et al. 2008bاهتامم املتخصصني (مهمة بشكل كبري من خاصة متثل حالة  هواراأل 

عىل ما هو  الرتكيز. تحتاج هذه القرارات )8الثامن (متطلبات السالمة للمعيار تستويف  هواركانت األ  إذاهو الحاجة اىل اتخاذ قرار األهم من ذلك، 

  ككل. هوارأل لاالهمية التاريخية والبيئية ومام يؤدي إىل السؤال حول ، املتعلقة بالسالمة الجيومرفولوجيةوالرتكيبات مطروح للنقاش من العمليات 

  )8الثامن (املعيار  يف ذات العالقة تطبيق العنارص إلمكانية األويلالتحليل  .4.4.1

 هوارأن األ  ويل للمعلومات املتوفرة اىلاأل تحليل الاملختصني فقط) يشري  اهتامممقابل أن تكون عىل مستوي عاملي فيام يتعلق بالسؤال األول (

  ) وهي:Sanlaville 2002موجودة بسبب مزيج فريد من العوامل (

 روس اىل سهل وادي الرافدين الجاف واملنبسط.لرطبة يف هضبة االناضول وجبال زاغورود املياه القارية من املناطق ا -

 .هواروكذلك داخل األ  منابع األنهارمعدالت ترسيب قوية يف مناطق  -

انكامش السهل باتجاه الجنوب الرشقي والتضييق عليه من الهضبة الغربية (من الغرب) ومن املروحة الرسوبية لنهري باتني والكارون  -

 ن الرشق) مام يتسبب يقلل من ترصيف املياه من املنطقة.(م

منطقة فريدة يف هذه الجوانب وما ميثله هذا املزيج الخاص وغري املألوف من العوامل، اال ان هذا بحد ذاته ال يوفر  هواريف الوقت الذي تعد األ 

فيام  ورياُ رض الحوال فأن متطلبات السالمة التي نناقشها ادناه متثل عامالً بالرضورة االساس لالستمرار باالدعاء بوجود قيمة عاملية استثنائية. يف كل ا

  الحايل.يف الوقت تحقيقه مامل يتم  )8الثامن (تطبيق املعيار  بإمكانيةيتعلق 

 )8الثامن (فيام يرتبط مبعيار الرتاث العاملي  هوارسالمة األ  .4.4.2
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نات من خالل عقد التسعي الواسعةمعظم سالمتها خالل عملية التجفيف  ولوجي فقدتوجيومورفكنظام مايئ  هوارتتفق جميع املصادر عىل ان األ 

الثامن ن السؤال بالنسبة للمعيار . إ 2003متها بعد اعادة الغمر يف استعادت بعض سال  هوارالقرن العرشين. تتفق معظم املصادر كذلك عىل ان األ 

والجيومورفولوجي عىل اداء وظائفه باملقارنة مع ميكن أن تنعش قدرة النظام املايئ و أ  إنعاشهو اىل اي مدى متكنت عملية اعادة الغمر من  )8(

  الحالة قبل التجفيف.

  هوارتجفيف األ  .4.4.2.1

. بدأت السدود ارهو لأل متزيق الشديد للنظام املايئ ن وخاصًة يف عقد التسعينات اىل يف النصف الثاين من القرن العرشي هوارلقد ادى تجفيف األ 

العليا لنهري دجلة والفرات بتغيري توزيع املياه عىل امتداد الحوض منذ منتصف القرن العرشين، محدثًة تأثرياً شديداً عىل  الروافدالكبرية يف 

بالفيضانات مثل سد الرمادي وسد منشآت للتحكم ). ظهرت ايضاً خالل هذه الفرتة Beaumont 1998النهر ( أسفلاستخدامات املياه يف مناطق 

النهر. يف  سفلأ تي عملت عىل تحويل مياه الفيضانات اىل منخفضات أو مستودعات منشئة، وبذلك ادت اىل تغيري الفرتات املائية يف سامراء وال

الطاقة املائية، ثم اعادت  إلنتاجمصنعاً  19سداً و 221 يحوي يتركيا للمرة االوىل مرشوع تنمية جنوب رشق االناضول والذ أطلقت 1977عام 

املياه عىل نهري الكارون والكرخه (واالخري ميثل رافدا مهام  إلدارةمشاريع كبرية  إيران. يف منتصف التسعينات بدأت 1989وع عام موازنة املرش 

  ).Partow 2001الحويزة) ( هوارأل 

 طلقتهأ ئية واسع النطاق الذي يأيت برنامج الهندسة املا هواريف مقدمة هذه املشاريع والذي ميكن ان يكون قد ادى مبفرده اىل تهديد سالمة األ 

). نتيجة لهذا املرشوع تم تحويل نهر الفرات اىل حد كبري اىل Partow( 1991بعد حرب الخليج الثانية عام  هوارالحكومة العراقية لتجفيف األ 

ومبا  1994و 1992 عامي بني كلية بصورة الحاّمر). بعد اكامل مرشوع املصب العام اختفى هور Naff and Hanna 2002املصب العام ( مبزل

 هوار الرطبة يف األ )، ولوحظ معدل مشابه لفقدان االريضMunro & Touron 1997كم ( 120التي بلغ طولها يوما ما  الحاّمريشمل بحرية 

الت التجفيف كرث لحا). لوحظ ميول أMitchell 2002" (3ل الهندسة النهرية عىل فروع نهر الفرات وانشاء قناة "االنفال عامالوسطى بعد أ 

). حصل تقسيم بشكل Partow 2001، ولكنها تأثرت ايضاً بتشييد الحواجز الرتابية وتكوين القنوات الفرعية (الحويزةوالتدهور التدريجي يف 

 %84 بنسبة-النموذجيطبقاً للقدير -الدامئة هوارلأل تم فصلها عن مصادر تزويدها باملياه. انكمشت املساحة الكلية عندما مستنقعات للمناطق 

). هناك تقديرات اخرى Brasington 2002( %48املوسمية بنسبة  هوار، وازدادت مساحة األ %90بينام انكمشت مساحة املياه املفتوحة بنسبة 

 Partowيف البحريات املوسمية الضحلة ( %87، مع فقدان اخر بنسبة %66ويف البحريات بنسبة  %87الدامئة بنسبة  هوارقدرت الفقدان يف األ 

). كذلك حدث انخفاض مهم يف مستوى الترصيف والفرتة املائية للفرات ودجلة خالل املدة ذاتها، وهذا يعود جزئياً 4.2، انظر الشكل رقم 2001

) وفقاً للمبادئ التوجيهية التفاقية الرتاث العاملي 8: متطلبات السالمة ملعيار الرتاث العاملي الثامن (4.5اإلطار 

)UNESCO 2008( 

بعضها واملعتمدة عىل ) ان تضم جميع او معظم العنارص الرئيسة املرتبطة ب8يجب عىل املمتلكات املقرتحة تحت املعيار الثامن (
بعضها يف عالقاتها الطبيعية. عىل سبيل املثال، منطقة من "العرص الجليدي" ميكن ان تفي برشوط السالمة إذا ما ضمت حقول 
الثلج والحقل الجليدي بحد ذاته ومناذج من طرز التقطيع، وحاالت الرتسب واالستيطان (مثالً، الطبقات املتكونة، كتل الصخور، 

ئدة من تعاقب النباتات...الخ). يف حالة الرباكني يجب ان تكون سلسلة الحمم كاملة مع وجود متثيل لجميع او معظم مراحل را
 انواع الصخور املندفعة وانواع االنفجارات الربكانية.
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 ,New Eden Group 2006اىل السدود يف اعايل االنهار. دون الخوض يف تفاصيل عملية التجفيف والتي وصفت بشكل واسع يف تقارير اخرى (

Mitchell 2002, naff & hanna 2002, Partow 2001 فقد بالنتيجة سالمته. هوارلأل ) فأنه من الواضح بأن النظام املايئ والجيومورفولوجي  

. كانت نسب 2000وبني عام  1976-1973بني الفرتة  الحاّمرالوسطى والحويزة و  هوارمختلفة يف األ  أنواعب هوار: فقدان مساحة األ 4.2الشكل 

 ...بحرياتPL...بحرية موسمية/ ضحلة، SLمن االمتداد االصيل، عىل التوايل. ( %6.4و  %33.3و  %3.1هي  2000املتبقية يف عام  هوارمساحات األ 

 هواراعادة غمر األ  .4.4.2.2

ـعة ومهملة وغري مســــيطر علي هوارغمر بعض األ  بإعادةبدأ بعض الســــكان املحليني  2003منــذ عام  ا هوهو ما حدث يف البداية بطريقة مترســـ

)Lawler 2005 من  هواريف الســنتني الالحقتني انتعشــت األ  لألمطار). بســبب القيام بتحطيم الحواجز والســدود وما صــادف من تســاقط كثيف

). عىل كل حال فأن عملية االنتعاش هذه كانت مرحلية CIMI 2010bمن امتدادها الســابق ( %55الناحية الســطحية واســتعادت ما يقرب من 

 2009/2010 يئاخرى ثم اســـتعاد جزء بســـيط يف شـــتا  مرة هوارامتداد األ  انحرســـ 2009و 2008حصـــول فرتة جفاف بني عامي أو مؤقتة. بعد 

)CIMI 2010a بعد اعادة الغمر كانت عبارة عن  هوارلأل توقعات حدوث انتعاش رسيع وتلقايئ يشــــري بأن ادناه). ان هذا  4.3، انظر الشــــكــل

  تفاؤل مفرط.

 

تاله انخفاض يف مساحتها  2006ات يف غطاء األهوار يف السنوات التالية لعملية اعادة الغمر. الحد االعىل المتداد األهوار يف عام : التغري 4.3الشكل 

  ).CIMI 2010aنتيجة لسنتني من الجفاف. (املصدر: 

عادة أن اعادة الغمر الجزيئ لوحده مل يؤدي اىل استفأنه من الواضح كذلك ب ،هواراأل  إلنعاش الفعليةاىل جانب االتساع املؤقت واملحدود يف املساحة 

ي من بني تلك ه هوارلأل  والجيومرفولوجية. ان الجوانب التالية املتعلقة بالوظائف املائية هوارلأل  والجيومرفولوجيةالفعالية الوظيفية املائية 

  الجوانب التي ال تزال تفتقر للسالمة بعد اعادة الغمر:

 ).New Eden 2006, Jones et al.2008ت ودجلة والذي هو االن منخفض اىل حد كبري (مستوى الترصيف من الفرا -

عملية  اتتأثري والتي ادت اىل التقليل من  هوارالدورة املوســـمية للترصـــيف والتي هي متأثرة االن بالســـدود الواقعة يف مناطق أعايل األ  -

 ).Aqrawi 1994, Partow 2001, UNEP 2005حركة الرتسبات ( الغسل التي تحدثها عمليات الغمر املوسمية ومن ثم التأثري عىل

يف الوقت الحايل بسبب حدوث عمليات الرتسيب  هواركميات اقل بكثري من الرواسب اىل األ  تصل-هواراأل ورود الرواسب (الطمي) اىل  -

 ).New Eden Group 2006( العليايف خزانات املياه ويف مناطق 

 & Richardson( التاريخيةاملنفردة، والتي هي االن مجزأة بشكل كبري باملقارنة مع مستويات االرتباط  وارهاالرتباط املايئ بني بقع األ  -

Hussain 2006.( 
 

 )8الثامن (احتاملية االيفاء باملتطلبات املسبقة للسالمة تحت معيار الرتاث العاملي  .4.4.2.3
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ثل النظام املايئ والجيومورفولوجي هي مفقودة حالياً. فضـــالً عن ذلك فأن م هوارلأل تظهر االمثلة ان عنارص مهمة من عنارص الســـالمة الوظيفية 

ـــات الحديثة تتفق بأن نظام التدفق الطبيعي  ـــة التي تغذي األ  لألنهارالدراس -لجيومرفولوجيةاوالتي متثل الدافع الرئيس للعمليات -هوارالرئيس

ــاريخي  ســــوف ــا الت  ,CIMI 2010b، New Eden Group 2006, Partow 2001, Richardson & Hussain 2006(لن تعود اىل منطه

Sanlaaville 2002 قيمه الجاملية والبيئية واالقتصــــادية، ولكن االحتامل  بطريقة تحمي جزءاً من هوارلأل ). من املمكن جداً ادارة النظام البيئي

-ظيفياً و داخلية فعالة  كدلتا-هواراأل االكرب هو ان العمليــات الجيومورفولوجية الطبيعية ســــوف لن تعود. ان هذا يعني بانه من غري املحتمل ان 

تعرض للتجفيف  هوار. ملا كان هناك جزء كبري من األ )8( الثامنالســــالمة للمعيار رشوط متطلبات لتســــتويف الســــالمة الرتكيبية الكافية  متتلك

عن ان يكون مدفوعاً بعمليات  عوضـــاً -االحوال أحســـنوالتدمري منذ عقد التســـعينات وهو مير بعملية االنعاش من خالل الجهود البرشـــية يف 

 سوف تكون ايضاً عرضة للمشاكل. )8( الثامنالسالمة فيام يتعلق بالجانب الوظيفي للمعيار  برهنةفأن عملية  لذلك-نشطةطبيعية 

 

 

 هوارعىل األ  )8الثامن (ملخص: امكانية تطبيق معيار الرتاث العاملي  .4.4.3

ــتنتاج االويل هو ان األ  ــين ممكن  هواران االس ــف القرن العرش ــمن منطقة جافة يف الحالة التي كانت عليها يف منتص كنظام دلتا داخلية كبرية ض

، ولكن ســالمة العمليات الجيومورفولوجية املدفوعة بالنظام املايئ وما ينتج عنها من مشــهد )8الثامن (ملعيار بشــكل عام ان تكون مؤهلة تحت ا

يف هذه املرحلة. عىل الرغم من  )8الثامن (قد تعرضــت للتهديد بشكل عميق وبدرجة ال تسمح بدعم الرتشيح استناداً اىل املعيار  هوارلأل طبيعي 

ال  هوارالنظر فيه من قبل متخصـــصـــني يف الحقول الجيومورفولوجية واملائية، اال ان هذه الدراســـة تخلص اىل ان األ  ان هذا املنطق ميكن ان يتم

ــة مبعيار الرتاث العاملي  ــتثنائية فيام يرتبط بالعنارص ذات العالقة الخاص ــاً قوياً لقيمة عاملية اس ــاس ، ولذلك ال يجب ان يؤخذ )8الثامن (تقدم اس

  يحها تحت هذا املعيار.بعني االعتبار ترش

 

 فجوات املعلومات واحتياجات البحث .4.4.4

كانت  ذاإ خرباء الجيومورفولوجي لتقييم التحليل املقدم يف هذا القســـم.  أحدينبغي عىل فريق التحضـــري للرتشـــيح للرتاث العاملي ان يســـتشـــري 

 إذا. )8من (الثاوفقاً للمعيار  هوارمن ثم ال يجب ترشــيح األ النتيجة هي تأكيد الجدل الوارد أعاله فلن تكون هناك حاجة للقيام بنشــاط اضــايف و 

برهنة أن و ان العمليات الطبيعية االساسية تؤدي وظائفها،  لربهنةبحوث اضــافية  إلجراءاتخذ قرار بالرتشــيح وفقاً لهذا املعيار تكون هناك حاجة 

  من النظام املايئ املضطرب وقلة املياه املتوفرة. طبيعية (املشهد الطبيعي للهور) وسالمتها عىل الرغمالتشكيالت الناتجة 

  )9التاسع (تطبيق معيار الرتاث العاملي  .4.5

  

  )UNESCO 2008) وفقاً للمبادئ التوجيهية التفاقية الرتاث العاملي (9: معيار الرتاث العاملي التاسع (4.6اإلطار رقم 

ينبغي عىل املمتلكات املرشحة أن... يقدم أمثلة فريدة العمليات اإليكولوجية والبيولوجية الهامة املؤثرة يف تطور النظم البيئية 

  األرضية ونظم املياه العذبة والنظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية والجامعات النباتية والحيوانية. 

  ئية والبيئية يف االهوار والتي تسهم يف قيمتها البيئية: العمليات األحيا4.7اإلطار 

طويل االمد فضالً عن تعاقب الدورات املوسمية للمجتمعات (النباتية والحيوانية) لألهوار كاستجابة للعوامل  التعاقب -
املوسمية (مع ما )، والتي تشمل الدورة الطبيعية للغمر والجفاف لألهوار Evans 2002الدافعة الفيزيائية املرتبطة بها (

 .P. australisيرافقها من تغريات يف الغطاء النبايت) ودورات النمو املوسمية لألنواع الرئيسة، مثل 

) والقرشيات اىل Diadromous fishاملوسمية للطيور، وكذلك االسامك الثنائية املعيشة يف املياه العذبة واملالحة ( الهجرة -
 االهوار.

مد التي أدت اىل أو يف طريقها ألن تؤدي اىل تطور انواع وتحت أنواع فريدة متكيفة لهذا املوئل متوسطة اال  التطورعمليات  -
)Coad 2010, Stattersfield et al.1998, Scott & Evans 1994.(  
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بشــــكل محدد عىل  )9التاســــع (يركز املعيار  فولوجية وما ينتج عنها من تراكيبركز املعــايري الســــابقة عىل عمليات جيولوجية وجيومور يبينام 

يار ، لكنه طبق كثرياً بصــورة مشرتكة مع معايري طبيعية اخرى وخصوصاً املعنادراً هذا املعيار لوحده اال العمليات األحيائية والبيئية. مل يتم تطبيق 

ــكل هذاBadman et al. 2008b( )10العارش (  العمليات التي وهي-البيئيةوالنظم  الجامعاتمفاجأة ألن عمليتي التطور وتكوين  األمر ). ال يش

  بواسطة التنوع األحيايئ وهام كذلك تتأثران بالتنوع األحيايئ. مدفوعتان-) 10العارش (يركز عليها املعيار 

ئية . لذلك فان العمليات البيهوارلأل ايضــــاً. تتداخل العمليات املوصــــوفة الحقاً بشــــكل وثيق مع قيم التنوع األحيايئ  هوارينطبق هــذا عىل األ 

هام معاً بعني االعتبار خالل عملية الرتشــيح للرتاث العاملي وعملية التخطيط واألحيائية من جانب وقيم التنوع األحيايئ من جانب اخر يجب اخذ

  .إلدارةل

تستند غالباً اىل عمليات جيومورفولوجية وعمليات فيزيائية  )9التاسع (يف الوقت ذاته فأن القيم التي ميكن ان تكون مؤهلة للرتشيح تحت املعيار 

كموقع يف القسم السابق  كام ظهر ،)8الثامن (املعيار يف تحقيق حال هذا ال يعني بأن فشل املوقع  . عىل اية)8الثامن (اخرى تنسجم مع املعيار 

املائية الهادفة وعمليات ادارة  إلدارة. ان ا)9التاسع (يعني بشكل تلقايئ بأن هذا املوقع لن يكون مالمئاً للرتشيح تحت املعيار  هوارمحتمل لأل 

   معرضة للتهديد. األساسيةالسالمة البيئية ملوقع ما حتى لو كانت بعض العمليات الفيزيائية الحامية االخرى ميكنها ان تحمي 

  

ألرايض لموضوعية عاملية شارية للجنة الرتاث العاملي "يئة استهنرش االتحاد الدويل لحامية الطبيعة ك )9التاسع (لغرض توجيه عملية تطبيق املعيار 

 لألرايضالرتاث العاملي  ميزات). لقد ميزت هذه الدراسة بني Thorsell et al. 1997من قامئة الرتاث العاملي" (املدرجة ضاملحمية البحرية و  الرطبة

موقعاً  39ة سدراالرطبة. متت  لألرايضذات القيم الثانوية  املزاتوتلك  ،(وهي الخواص ذات االهمية الحرجة للرتشيح) الكربىالرطبة ذات القيم 

يف قامئة أولية ملواقع ارايض رطبة اضافية  هوار. مل تدرج األ 1997الرطبة وذلك حتى عام  لألرايض مهمةبكونها ذات قيم للرتاث العاملي تتميز 

ود إىل األمر الذي يع، والسبب الرئييس يف ذلك يعود اىل انها اعتربت يف ذلك الحني مشاهد ثقافية بصورة اساسية، 1997محتملة يف تقرير عام 

واجراء  هوارلأل الحاجة اىل توضيح القيم الطبيعية  يظهر). ان هذا Thorsellمع  تواصل شخيصللحامية والسالمة (املناطق  مالحظة افتقار هذه

  وذلك ضمن مسار عملية التخطيط للرتشيح الحالية. إلدارةلتقييم شامل لسالمتها وتطوير مفهوم 

 4.7 رقم اإلطاركام  املوضحة والتي تم تحديدها.اىل العمليات األحيائية والبيئية  استناداً  )9التاسع (مكانية تطبيق املعيار سيناقش هذا التقرير ا

الحقاً ستثنائية. قيمة عاملية اوجود  احتامليةيف أيضاً والتي ميكن ان تسهم  هوارالعمليات األحيائية والبيئية األساسية والتي تسهم يف وظيفة األ 

  سنناقش بإسهاب هذه العمليات وأهميتها.

 هوارعاقب البيئي يف األ الت .4.5.1

منذ العصور الجليدية االخرية  هوارن كًال من التعاقب طويل االمد لأل لذا فإعام تقريباً.  6000 منذ ظهرتنظاماً بيئياً فتياً نسبياً كونها  هوارتعد األ 

 ة (عمليات مائيةأحيائييات غري هام حالتان مدفوعتان بصورة أساسية من قبل عمل هواروالتعاقب املوسمي املتكرر للنظام البيئي لأل 

النظم البيئية للغابات او الشعب املرجانية البيئي عىل عكس  هوار). ان نظام األ Naff & Hanna 2002, Sanlaville 2002وجيومورفولوجية) (

فقد أظهر النظام البيئي )، Sorokin 1995، West et al. 1980ر بعملية تعاقب ذاتية طويلة االمد تحت ظروف خارجية ثابتة (فهو ال ميوالتي 

 .cf(تية مواستقر طاملا كانت الظروف الخارجية تثم ومن الظروف الرضورية،  توفرتإذا ما  ،نوعاً ما ةرسعبأنه يصل إىل حالة التوازن ب هوارلأل 

Evans 2002 اء الغط أنواعوإعادة تكوين أهم املتفاعل الرسيع للعوامل الخارجية هو االستجابة الرسيعة  التكيف هذا). أن احدث االدلة حول

). كذلك توفر Hamdan et al 2010, Richardson et al. 2005(2003/2004بعد إعادة الغمر واالنعاش يف عامي  هوارالنبايت الرئيسية يف األ 

لجامعات اكرث انتاجية بني جميع اال  نواعوالتي هي من ضمن األ  هوارالدعم لهذه الظاهرة من خالل االنتاجية االستثنائية لنباتات القصب يف األ 

  ).Hamdan et al. 2010(لمياه العذبة النباتية ل

يمة عاملية استثنائية ذات ق الفعلية هوارلأل كان من املمكن اعتبار عملية التعاقب البيئي والتي متيز حركة النظام البيئي  إذالغرض اتخاذ القرار فيام 

يئية مع نظم ب باملقارنةحديد مدى امتداد هذه العملية ورسعتها ومدى مرونة النظام البيئي الناتج فأنه يجب ت )9التاسع (محتملة تحت املعيار 

م ااخرى للمياه العذبة حول العامل. كذلك يجب تقييم السالمة الحالية للعملية، وهذا يحمل أهمية خاصة لكون سالمة التعاقب البيئي يف النظ

  البيئي تدعم سالمة النظام ككل.
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 هوارلأل عملية التعاقب البيئي يف النظام البيئي سالمة  .4.5.1.1

)، 9ع (سسليامً ليك يتم اعتباره كممتلك تراث عاملي يف إطار املعيار التا هواراعتبار النظام البيئي لأل  أردناذكرت متطلبات السالمة بوضوح إذا ما 

  )). 8فسايئ للموائل (كام نوقش سابقاً يف إطار املعيار الثامن (تضم العنارص املهمة للتنوع الفسي كام ظهرت الحاجة أيضاً إلدخال مناطق كفاية

 Maulood(كام ذكر سابقاً ويعتمد عىل النظام املايئ  )،allogenicخيفي ( هو بدرجة كبرية هواركام تم التوضيح أعاله، فأن التعاقب البيئي يف األ 

et al. 1981, Maulood & Hinton 1979, Stevens 2007 .(الحدود القصوى  يف غضون هوارلأل لكايف والحركية املوســمية الســنوية الترصــيف اف

 ، والســتقبال الرتسبات التي تخصب املناطق املحيطيةهوارللترصــيف لنهري الفرات ودجلة يف الربيع (واواخر الشــتاء) هي عوامل مهمة لغســل األ 

ـــتيطان الالحقة من قبل النبات هوارلأل  ـــتعداداً لحدوث عملية اعادة االس ـــتقرار النظام امللحي والغذايئ هناك (اس ـــبية، والس  Naff andات العش

Hanna 2002, Saad and Antoine 1978 لقد ظهر بأن تركيب النباتات وكتلتها الحية كجزء مهم من بناء النظام البيئي كانت متأثرة اىل حد .(

  ).    Al-Hilli et al. 2009, Al-Abbawy and Alwan al-Mayah 2009( هواركبري مبستوى املياه وامللوحة قبل تجفيف األ 

). نتيجة لعملية اعادة الغمر New Eden Group 2006عىل كل حال فأن مستويات الترصيف ودفعات مياه الغمر انخفضت حالياً اىل حد كبري (

يتيدات من االمالح والسلينيوم والكرب عىل مستويات عالية من االمالح ونتيجة لعدم كفاءة عملية الغسل تم قياس وجود تراكيز سامةالتي تحتوي 

). كذلك تم تســجيل مســتويات متزايدة من املغذيات يف حالة Fitzpatrick 2004, Richardson et al. 2005بعد اعادة الغمر ( هواريف بعض األ 

). سجلت Al Shawi 2006, Tahir et al. 2008عىل االوكسجني ( األحيايئاعادة الغمر باملقارنة مع املســتويات الطبيعية، فضالً عن ارتفاع الطلب 

رتفاع يف امللوحة، واالفتقار اىل عملية الغســل، وظهور حالة االثراء الوســطى وجود ا هوارلنبايت يف األ احدى الدراســات الخاصــة باســتعادة الغطاء ا

). كام لوحظ Hamdan et al. 2010سبات االهور () يف تر Particulate organic matterالغذايئ وزيادة تراكم املواد العضــوية الدقائقية الصلبة (

  ).DDT ،endrine ،dieldrine) (New Eden Group 2006(بضمنها  اآلفاتتراكم مبيدات 

(بضمنه اختفاء  نواع) انخفاضاً اجاملياً يف التنوع األحيايئ والكتلة الحية للنباتات، وتغيري يف تركيبة األ 2009( وآخرين Hamdanنتيجة لذلك سجل 

 الحاّمراجاميل منخفض. تم تســجيل مالحظات مشــابهة يف هور  إنعاش، فضــالً عن معدل )Invasiveغازية ( أنواعووجود ) Native( أصــيلة نواعأ 

)Hussain & Alwan 2008 بينام وجد (Al-Abbawi وAlwan al-Mayah )2009 سجل لقصــب هناك. لحيوية الكتلة ) انخفاضــاً يفHashim 

et al. 2005  ًالتي اعيد اغامرها هوار. عىل اية حال ميكن تفســري بعض هذه املشــاهدات بأن األ عات الطحالب املزهرةمرتفعاً ظاهرياً لتجم تكرارا 

هي يف مرحلة او طور توازن. هناك حاجة  هوارقد ال تعكس ان األ و ) secondary successionمتر مبرحلــة املبكرة من عمليــة التعــاقب الثانوي (

 cf. Kellogg & Bridghamما كانت هذه هي الحالة بالفعل ( إذاحوث وخصــوصــاً القيام بعمليات مراقبة طويلة االمد ملعرفة اىل املزيد من الب

2002.(  

ال تشـــهد حاليا عمليات غمر موســـمية بســـبب انعدام جرعات مياه الغمر. نتيجة لذلك حدثت عملية متزيق أو  هواران االجزاء املحيطية من األ 

املوسمية  هوارعملية ترســيب الطمي الخصــب خالل عملية الغمر، وما ينتج عن ذلك من جفاف ومنو للنباتات العشــبية يف األ  قطع لدورة تعاقب

)Hamdan et al. 2010 ويقلل السالمة االجاملية لعملية التعاقب. هوارأو املتنوعة ملوائل األ الفسيفسائية ). ان هذا يؤدي اىل افقار الطبيعة  

 )9التاسع (مبا يرتبط مبعيار الرتاث العاملي  هوار األ خالصة: التعاقب يف .4.5.1.2

 UNESCOي () وفقاً للمبادئ التوجيهية التفاقية الرتاث العامل9: متطلبات السالمة ملعيار الرتاث العاملي التاسع (4.8اإلطار 

2008(  

) أن يكون اتساعها كافياً وأن تتضمن العنارص الالزمة إليضاح الجوانب 9ينبغي للممتلكات املرشحة يف إطار املعيار التاسع (
الرئيسية من العمليات التي تعد جوهرية للمحافظة عىل النظم اإليكولوجية يف املدى الطويل وعىل التنوع البيولوجي الذي 

منطقة غابات استوائية مطرية مثالً ميكن أن تستويف رشوط السالمة إذا ما احتوت عىل ارتفاعات متفاوتة بالنسبة تشتمل عليه. ف
لسطح البحر، واختالفات يف الطبوغرافيا وأنواع الرتبة، وتالوين املساحات الطبيعية واملفتعلة؛ وباملثل فإن الشعب املرجانية ينبغي 

نغروف وغري ذلك من النظم اإليكولوجية القريبة التي تنظّم تدفق املواد الغذائية والرواسب أن تشتمل مثالً عىل الطحالب وامل
  إىل الشعب املرجانية.
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بشــــكل جيد اىل درجة كبرية جدا للمرور بعملية التعاقب تكيّف  هواراســــتنادا اىل املعلومات اعاله نســــتنتج بأنه عىل الرغم من ان مجتمع األ 

ــة للتهديد حا ــالمة هذه العملية معرض ــطراب (كالجفاف) اىل ان س لياً، عىل الرغم من حالة اعادة الغمر الجزيئ بعد عام الثانوي بعد حدوث االض

وما تالها من تأثري معاكس لســري العملية. فأن اعادة الغمر هي حالة حديثة جداً وقد تحســن الوضــع بشــكل واضــح ودراماتييك منذ عام  2003

 هوارفأن األ . لذلك هوارعىل االقل يف جزء من األ مســـتدام لعمليات التعاقب  إنعاش، وميكن لعملية ادارة فعالة ومســـتدامة أن تحقق حالة 2003

) متت ادارتها إذا(وفقط  إذا )9التاســع (حقق مقدار من ســالمة التعاقب البيئي يكفي للميضــ بالرتشــيح اســتناداً اىل املعيار ميكن ان تتطور وقد ت

  فرتة طويلة بصورة كافية. مدىال وعىل اساس مستدام عىل بشكل فعّ 

كممتلك تراث عاملي مســـتقبيل تحتاج ألن  هوارلأل  إلدارةوملف الرتشـــيح ســـيحتاج لتبيني ان الحالة هي هذه، وان خطة ا رةإلدالذلك فأن خطة ا

) تهدف 2006تتضــــمن خطة ادارة مائية (وهذا ممكن ان يكون من خالل البناء عىل املبادرات الحالية مثل مبادرة مجموعة عدن الجديدة لعام 

ان هذا يســتدعي كذلك القول بأن حجم موقع الرتاث العاملي املحتمل مســتقبالً يحتاج اىل تكييفه ليك ينســجم مع كمية لحامية الســالمة البيئية. 

  املياه املتوفرة.

 هوارفجوات املعلومات واحتياجات البحوث املتعلقة بعملية التعاقب يف األ  .4.5.1.3

ض توفري ك لغر وكذل هوارغرض متابعة مســألة ســالمة التعاقب البيئي يف األ املهمة التي ينبغي توفريها ل يةحتياجات البحثاال  4.9رقم  اإلطاريلخص 

  .إلدارةاملعلومات لخطة ا

  

 الهجرة املوسمية للطيور والحيوانات االخرى   .4.5.2

ح البيانات . تقرت للطيور املائية املهاجرة والطيور املهاجرة االخرى بانها منطقة تقيض فيها فصل الشتاء وتعشش هواراهمية األ  4.6.4يصف القسم 

واحدة من يف الرشق االوسط، و الشتاء لطيور املائية املهاجرة التي تقيض امناطق  أكرببأنها كانت واحدة من  هوارالتاريخية عن هجرة الطيور يف األ 

ورية للطيور مح حةاسرتامنطقة النيل، كام أنها -قزوين –فصل الشتاء التي تتبع خط الهجرة غرب أوراسيا طيور البط  التي تقيضمناطق  أكرب

ني القارات بذات االهمية العاملية  الهجرةولذلك فهي تساهم بشكل مهم يف خطوط  أفريقيا. ورشق-آسياغرب  عربالهجرة الساحلية التي تتخذ خط 

 أنواعن للعديد مداً كمناطق تشتية مهمة ج هواراملائية املهاجرة عىل امتداد غرب اسيا. فضًال عن ذلك فقد وصفت األ  الطيوركاثر مهمة لتويف 

  .الطيور الجارحة والجامثة

يف الهجرة واسعة النطاق للطيور والحيوانات االخرى مع  هواراستناداً اىل هذه املالحظة تربز الحاجة اىل مقارنة البيانات املتوفرة عن دور األ 

قيمة عاملية  إلضفاءعىل قدر كاٍف الطيور هناك  نطاق وأهمية هجرة إذاممتلكات تراث عاملي اخرى ومواقع هجرة اخرى، لغرض تقدير فيام 

  .)9التاسع (استثنائية للموقع تكون منسجمة مع املعيار 

، وميكن تطوير نظام للحامية )10العارش (كبقعة ساخنة لهجرة الطيور بشكل مرتبط مع معيار الرتاث العاملي  هوارميكن ايضاً مناقشة دور األ 

من خالل  ما تم اختيار ذلك املعيار إذاومبا يتفق مع معايري االدراج للرتاث العاملي، وذلك  هوارلأل لتنوع األحيايئ يرتبط بهذا الجانب من ا إلدارةوا

  أية عملية ترشيح مستقبيل.

 االسرتاحة وكموقع للتغذية/ رعاية الصغار للحيوانات منطقة تقيض فيها الطيور فصل الشتاء/ أو  هوارسالمة األ  .4.5.2.1

  : حاجات البحث الرئيسة املتعلقة بالتعاقب يف االهوار4.9اإلطار 

والفرتة  د الحد االدىن من الترصيف: ينبغي تحديالحد االدىن من الترصيف والفرتة املائية إلدامة التعاقب واملوسمية يف االهوار -
املائية إلدامة التعاقب واملوسمية يف االهوار لغرض توفري املعلومات لعملية االدارة املائية ومطابقة امتداد مناطق االهوار التي 

 تتمتع بإدارة فعالة مع كمية املياه املتوفرة.
 

: هناك حاجة لدراسة مسارات ودوافع عملية التعاقب الثانوي ملتعددةالتعاقب الثانوي للنظام البيئي لألهوار وحاالت االستقرار ا -
يف االهوار وامكانية حدوث حاالت استقرار متعددة (مثالً عملية االنتقال من حالة سيادة النباتات الكبرية اىل سيادة الطحالب يف 

 ة النظام البيئي يف املستقبل. ) وذلك لتوفري املعلومات إلدار Sheffer 2004انظر  –االنتاجية املائية االولية 
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 هي متر بتغرياتلذا ف انتعاش،رحلة استعادة أو وتسرتيح متر مبفصل الشتاء ة لتقيض فيها الطيور املهاجرة كمنطق هوارلأل ان السالمة الوظيفية 

وعىل األرجح أن أعداد الطيور التي تقيض فصل الشتاء/ لالسرتاحة " امراً صعباً. بشكلها املعتادرسيعة، مام يجعل اعطاء ترصيح مؤكد عن سالمتها "

 Partowلفرتة التي تلت عملية التجفيف الشامل يف عقد التسعينات (يف  هوارحدوث االختزال الدراماتييك ملساحة األ شكل كبري بعد قد تناقصت ب

كمنطقة مهمة للطيور لتقيض فيها فصل الشتاء أو لالسرتاحة  هوارإعادة الغمر الواسعة، اسرتجعت ولو بشكل جزيئ دوره األ  2003، يف عام )2001

)Abed 2008a، Richardson et al. 2005, Salim et al 2009 a,b.(  

. ميكن ارهو يف األ املهاجرة لطيور املائية املهاجرة والحيوانات االخرى أكرث شمولية ومحّدثة لالحاجة اىل معلومات يف األعىل نّسلط الضوء عىل 

 لالستدالل ان تستخدم كأداة ر يف عقدي الستينات والسبعيناتاستخدام البيانات التاريخية الكثرية جداً واملوثقة بشكل جيد حول هجرة الطيو 

. عىل الرغم من انه كانت هناك اعداد كبرية من عمليات كمنطقة تقيض فيها الطيور فصل الشتاء واالسرتاحةبوجود قيمة (محتملة) وذلك فقط 

) وعىل الرغم Abed 2007, 2008a, b, Salim 2009a, bثالً، (م 2003يف عام  هواراأل  انعاشاملسح واملنشورات حول الطيور املهاجرة منذ اعادة 

) اال انه مل يكن هناك أي تقدير BirdLife International 2010من ان الكثري من هذه البيانات تم تحميلها عىل قاعدة بيانات طيور العامل (

 هواره بالرغم من إعادة اإلنعاش لأل ) قائالً بأنRichardson )2009. لقد علق مجتمعة هوارمعتمد حول الوفرة الكلية للطيور املهاجر يف مناطق األ 

والتي املحّدثة  حليل البياناتأصبح تملايض. وإعادة اإلنعاش امللحوظ للطيور إال أنه أعداد الطيور حالياّ أقل بكثري من تلك التي كانت متواجدة يف ا

أخذا  ةأما لتقيض فصل الشتاء/ االسرتاح هوارباأل  املتواجدةعداد الكلية للطيور تقدير اال حاجة من أجل  هوارلأل نتعاش جزيئ تحقيق اال تشري اىل 

 املنطقة لطيور املائية املهاجرة عرب هذهلالحامية املتوفرة  مقدارهناك حاجة اىل تقييم عالوة عىل ذلك تعزيزها بعمليات مسح إضافية. باالعتبار 

لحامية الطيور املائية املهاجرة  )Wings over Wetlands( دام وسائل التقييم التي طورها مرشوع. لتحقيق هذا الغرض ميكن استخإذا ما كان كافياً 

  .تفصيالً أكرثبصورة  يةحتياجات البحثهذه اال  4.6.4). يناقش القسم Dodman & Boere 2010( الهجرةخط مدى عىل 

  )9اسع(التمعيار الرتاث العاملي يف إطار  أو اسرتاحة/ فصل الشتاء املائية املهاجرة كمنطقة تقيض فيها الطيور هوارخالصة: األ  .4.5.2.2

)، هاجرة(وكمنطقة تغذية/ رعاية لألصناف االخرى املفصل الشتاء أواالسرتاحة لطيور املائية املهاجرة تقيض فيها امنطقة قيمة مهمة ك هوارمتتلك األ 

بالشكل املالئم. لذا  هوارلدفع أكرث بهذا االتجاه إذا ما متت إدارة األ ، وميكن ا2003عام البشكل واضح الجانب منذ  هواراأل أهمية  زادتبيد أنه 

من  وذلك-املنظورأو يف املستقبل  يف الوقت الحارضأما  – )9املعيار التاسع (للرتشيح تحت  هواركان ذلك كافياً لتأهيل األ  إذانبغي التأكد فيام ي

  املستدامة للموقع كمنطقة تشتية واسرتاحة للطيور املائية. إلدارةملية الجدوى عالل اجراء تحليل عاملي مقارن والتحري اإلضايف خ

 )Speciation( جديدة أنواع وجوداملستمرة واملاضية املؤدية اىل القامئة العمليات  .4.5.3

واحف والطيور الز االسامك و  أنواعهي موطن للعديد من  هوار، وهو يظهر بأن األ هوارالتنوع األحيايئ لأل  أكرثبتفصيل  4.6يناقش القسم رقم 

املجلس توطنة من قبل املطيور للقد صنفت كمنطقة  هوارتعكسه حقيقة أن األ األمر الذي ). 4.1(الجدول  املتوطنة أو شبه املتوطنة واللبائن

  .العاملي للطيور

  هوارالفقريات املتوطنة وشبه املتوطنة يف األ  أنواعوتحت  أنواع. 4.1الجدول 

  املتوطنة/ شبه املتوطنة نواعتحت األ   املتوطنة/ شبه املتوطنة عنوا األ   املجموعة الحيوانية

  -  141  االسامك

  -  11  الزواحف

  5  2  الطيور

  1  3  اللبائن

  معقالً النتشارها ضمن هذا الحوض. هوارالفرات، حيث متثل األ -متوطنة لحوض دجلة أنواع 1

ذا النظام البيئي يف ه مكثّفةة وشبه املتوطنة يشهد عىل حدوث عمليات تطورية املتوطن نواعفأن التواجد امللحوظ لأل  هوارأل حداثة نشوء ابسبب 

مح مبا يس هواركانت هذه العمليات معرب عنها بشكل كايف يف األ  إذااظهار فيام من خالل تحليل عاملي مقارن هناك حاجة لذا الواسع والخاص. 

 .)9التاسع (املعيار  يف إطارللرتشيح 
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التقاط ، وميكن 4.1ول داملدرجة يف الج نواعالتنوع األحيايئ) من هذا التقرير يناقش أيضاً أعداد األ ) (10العارش (مع املعيار  ان القسم الذي يتعامل

صاحب العالقة أو االهمية  )9التاسع (من خالل الرتشيح استناداً اىل ذلك املعيار. ميكن أن يكون املعيار  نواعمعظم القيم املرتبطة بهذه األ وجمع 

وطنة التي املت نواعهي مثال استثنايئ عن عملية تطور/ تنوع مستمرة، بدًال من ابقاء الرتكيز عىل األ  هواركان من املمكن اظهار أن األ  إذاالكرب ا

  تطورت خالل عمليات التطور املاضية.

 والتوطن جديدة أنواعووجود كبقعة ساخنة للتطور  هوارسالمة األ  .4.5.3.1

اطق واملن هوارالتي ينحرصــــ وجودها عىل األ  نواعوتحت األ  نواعحدوث ظاهرة التوطن بحقيقة كون العديد من األ كمركز ل هوارســــالمة األ  تتأثر

 جامعاتاالخرى هي غري واضــــحة. هناك  نواعان حالة الحامية للعديد من األ  مهدد بصــــورة حرجة.أو رة لها هي حالياً مهدد باالنقراض املجــاو 

 هواراملبكرة من التنوع هي أيضــاً تحت التهديد. لغرض الحصــول عىل قضــية ســليمة وناجحة من هذه قيم األ اخرى والتي قد تكون متر مبراحلها 

ــري تأكيد وجود العديد من األ  ــوف يتوجب عىل فريق التحض ــالً عن حالة هذه األ  تثري نواعهذه س ــمني اجراءاتنواعاالهتامم فض  ، وأن يقوم بتض

ـــتقبيل املحتمل يف األ  دارةإل محددة تهدف اىل حاميتها وذلك يف خطة ا ـــة مبوقع الرتاث العاملي املس ـــم رقم هوارالخاص البحوث  4.6. يناقش القس

 .هوارلأل حيث يتعامل هذا القسم مع التنوع األحيايئ  السياق،املحددة الرضورية يف هذا 

  )9التاسع (كبقعة ساخنة لتطور الفقريات مبا يرتبط مبعيار الرتاث العاملي  هوارخالصة: األ ال .4.5.3.2

جديدة  أنواعظهور كان من املمكن اظهار ان معدالت  وإذااملهمة وتأكيد حالة حامية ايجابية لها،  نواعكــان من املمكن تــأكيد وجود أغلب األ  إذا

الكرث ا أن متتلك درجة كافية من الســالمة بهذا الخصــوص تســتدعي االهتامم هوارميكن لأل  إذنبصــورة اســتثنائية، عند  مرتفعة فعلياً حالية هناك 

ــاخنة حديثة/حالية لتطور الفقريات تحت املعيار  هوارللقيام برتشــيح األ  ــية لهذا القرار عن )9التاســع (كبقعة س ــاس . يجب توفري املعلومات االس

  .   4.6(التنوع األحيايئ) كام سيتم مناقشته يف القسم  )10العارش (مبا يرتبط باملعيار  هوارطريق تحليل األ 

 هوارعىل األ  )9التاسع (ة لتطبيق معيار الرتاث العاملي االمكانية االجاملي .4.5.4

تجمعات االرايض الرطبة يف الرشق االوسط، وهي متثل جزيرة فريدة من النباتات واألحياء املائية وشبه املائية تقع  أكربواحدة من  هوارتعد األ 

 هوار). تبني هذه الدراسة ان األ Al-Hilli et al 2009(ار سنوياً) ملم من تساقط االمط 100خالفاً لذلك يف بيئة صحراوية شديدة الجفاف (أقل من 

(تعاقب النظام البيئي، وهجرة الطيور، وتطور الفقريات)  )9التاسع (توفر الدعم لثالثة عمليات عىل االقل ذات أهمية فيام يتعلق بتطبيق املعيار 

  تحليل عاملي مقارن.عىل ان يتم تأكيد كل من هذه العمليات الثالثة عن طريق القيام ب

عىل الرغم من ان ســـالمة كل من هذه العمليات الثالث هي عرضـــة للتهديد يف الوقت الحايل وان هذه العوامل ممكن ان تكون هامشـــية فيام 

ل امكانية اســــتعادة يظهر عىل االق 2003منذ عام  هوارلأل ، اىل ان منو النظام البيئي )9التاســــع (يرتبط مبتطلبات الســــالمة ملعيار الرتاث العاملي 

). عىل الرغم إلدارةباالخاص  6وادارته بطريقة مناســبة (انظر القسم رقم  هوارما تم ترســيم الحدود ملوقع الرتاث العاملي يف األ  إذاســالمة العملية 

مناقشة املعيار  ته بشكل كامل (انظريف املايض ال ميكن استعاد هوارظام البيئي يف األ يعي الذي عمل عىل تثبيت حركية النمن ان النظام املايئ الطب

 CIMI 2010b, New Eden group) اال ان وجود ادارة مــائيــة هادفة قد تؤدي اىل تعويض جزيء من هذا النظام يف املســــتقبل ()8الثــامن (

لرتاث د عتبة واقعي ملعظم مواقع االتوجيهية التفاقية الرتاث العاملي بأن السالمة الكاملة قد ال متثل ح بادئاملمن  90 الفقرةعلن ). توضــح 2006

  ).UNESCO 2008العاملي (

ربر متتلك امل هواركانت األ  إذالذلك فأن هناك عدد من األسئلة الحرجة التي ينبغي االجابة عليها قبل ان يكون من املمكن اتخاذ قرار حول ما 

لقيم التي ميكن التعبري عنها من حيث العمليات املرتبطة باملعيار ، ويف الوقت ذاته فأن معظم ا)9التاسع (للرتشيح تحت معيار الرتاث العاملي 

  . )10العارش (ميكن أيضاً التعبري عنها من حيث التنوع األحيايئ الذي ميثل القوة الدافعة لها، مام يعني ترشيحها تحت املعيار  )9التاسع (

بالً، هناك حاجة اىل ادراج املعرفة املتوفرة حول العمليات التي تشكل مبعزل عن عملية الدخول يف تحليل عاملي مقارن والرتشيح املحتمل مستق

دود، خطة ترسيم الح لعملية تطوير. ان هذه العمليات سوف تكون ذات اهمية خاصة هواراأل  إلدارةضمن عملية التخطيط  هوارلأل النظام البيئي 

الوظيفية الطبيعية  والتي تهدف اىل تعزيز القابلية إلدارة)، وللتدخالت يف عملية اوللرشوط املسبقة املتعلقة بالحيوية (مثالُ، الحدود الدنيا للترصيف

ككل. ان ذلك سوف يكون مبثابة املفتاح للنجاح االجاميل للمرشوع بسبب الحاجة اىل وجود نظام بيئي فعال وظيفياً لتعزيز  هوارلأل للنظام البيئي 
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). كذلك فهو يعد ذو أهمية كبرية يف دعم القيم الثقافية للمنطقة والقيم الجاملية )10العارش (املعيار املستدامة لقيم التنوع األحيايئ (انظر  إلدارةا

   .  ))7السابع ((انظر املناقشة ضمن املعيار  هوارلأل 

 ) 10تطبيق معيار الرتاث العاملي العارش ( .4.6

 

االكرب من وجهة نظر التنوع األحيايئ، لذلك يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لهذه ) هو معيار الرتاث العاملي ذا االهمية املبارشة 10ان املعيار العارش (

 Global WWF )Olsenموقع عاملي يف قامئة  100تندرج ضمن  هوارلتنوع أحيايئ استثنايئ ال تقبل الشك: فاأل  هوارالدراسة. ان حقيقة امتالك األ 

& Dinerstein 2002( ًتم تحديدها كمنطقة طيور متوطنة ، كام)BirdLife International 2010، Stattersfield et al. 1998 وتضم أحد .(

). IBAs; BirdLife International 2010) فضالً عن عدد من مواقع مهمة للطيور (Ramsar Convention Secretariat 2007dمواقع رامسار (

  ).Plantlife 2010ورمبا تضم مناطق نباتية هامة (

). أن 10مية تحت اي من النظم اعاله بشكل منفرد ال توفر اثباتاً كافياً لوجود قيمة عاملية استثنائية تحت املعيار العارش(عىل اية حال فأن التس

ية لالقيمة العاملية االستثنائية تحتاج لتشكيلها العمل عىل تحليل عاملي مقارن مع مواقع مشابهة، كأساس لهذا التحليل، تلخص األقسام التا

القدر  والتي ميكن ان تكون ذات هوار. تشدد هذه املعلومات عىل املكونات األساسية املهمة للتنوع األحيايئ يف األ هوارتوفرة عن األ املعلومات امل

 ).10االكرب من االهمية واالرتباط بعملية التطبيق املمكن للمعيار العارش (

  

 النباتية الجامعاتالنباتية و  نواعاأل  .4.6.1

  

 العراق النباتية نواعاأل  .4.6.1.1

 Balkelock 1957, rechinger 1964, Guest 1966, Guest & Al-Rawiالعراق (النباتية  نواعحول األ  تم نرش عدد من الدراسات الشاملة

1966, Townsend & Guest 1966, 1974, 1980a, b, 1985, Townsend et al. 1968 لوعائية يف العراق النباتية ا نواعلأل ). يقدر العدد الكيل

  منها هي نباتات متوطنة. %10وع، وأن ن 3300ب 

) الخاص بالقيمة العاملية االستثنائية طبقاً للمبادئ التوجيهية التفاقية الرتاث العاملي 10: املعيار العارش (4.10اإلطار 
)UNESCO 2008(  

وقع، مبا يف تلك وجي يف عني امليجب عىل املمتلكات املرشحة ان... يشتمل عىل أهم املوائل الطبيعية وأكرثها داللة لصون التنوع البيول
  املواطن التي تحتوي عىل أجناس مهددة ذات قيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر العلم أو املحافظة عىل الرثوات.

  : مساهمة االنواع والجامعات النباتية يف قيم التنوع األحيايئ لألهوار4.11اإلطار 

جامعات إن النباتات املائية وشبه املائية متثل قاعدة االساس الرتكيبي والوظيفي ل وار:االساس الرتكيبي والوظيفي للنظام البيئي لأله -
مة ياألنواع يف االهوار. فهي االحياء املنتجة الرئيسة التي تبنى عليها الشبكة الغذائية يف االهوار. وهي ايضاً توفر موئالً للطيور املق

 أن امليزة البيئية لالهور مبنية عىل انواعها وجامعاتها النباتية.واملهاجرة، فضالً عن فقاريات والفقاريات اخرى. 
 

: تشكل نباتات االهوار االساس لبحوحة العيش االقتصادية والثقافية لسكان االهوار. لقد كان املصدر الرئيس لثقافة سكان االهوار -
تلك  م البسيط. يعد املضيف االكرث متيزاً بنيسكان االهوار معتمدون تاريخيا عىل القصب لتشييد مساكنهم ووسائل نومهم واثاثه

وهو بيت الضيافة التقليدي للمعدان. كذلك فأن الجاموس والحيوانات املنزلية االخرى يف االهوار تستخدم  –الرتاكيب القصبية 
وار القيم الثقافية لأله). لذلك فأن الجامعات النباتية يف االهوار ذات اهمية وارتباط وثيق ب4.17القصب كغذاء (انظر اإلطار رقم 

 (كام تدعم أيضاً االخذ بعني االعتبار عملية الرتشيح مبا يرتبط مبعايري الرتاث العاملي الثقايف).
 

: عىل الرغم من فهم وضع التهديد لألنواع النباتية واملتوطنة يف التواجد املحتمل ألنواع نباتية مهددة عاملياً واالنواع املتوطنة -
 أنه ما يزال من املحتمل وجود مستودع مهم يف األهوار من األنواع النباتية واالنواع املتوطنة املهددة عاملياً.االهوار ضعيف إال 
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 هوارالنباتية لأل  الجامعاتالنباتات و  أنواع .4.6.1.2

) Typha angustifolia) والربدي (Phragmites australisتسود نباتات القصب (ف. هوار) وصفا عاما للغطاء النبايت يف األ Thesiger )1954قدم 

 البوصقصب و ) Schoenoplectus lacustrisد بقع متفرقة من نباتات عشبة الربك (الطافية يف االرايض الرطبة، مع وجو  الجامعات النباتية

ِ)Arundo donax شيوعاً يف املناطق املغمورة موسمياً، مع وجود  أكرث). كان القصب هو النبات السائد يف املناطق دامئة الغمر بينام كان الربدي

قصرية العمر  جامعات نباتية) التي شكلت Carex spp.، Juncus spp.، Scirpus brachycaresنباتات السعادى واعشاب املاء القليلة االرتفاع (

 Salixوالصفصاف ( ).Tamarix sppمحاطة بنبات االثل ( هوارمللوحة يف املناطق املغمورة مؤقتاً. كانت املناطق الرطبة وضفاف دلتا األ تحتمل ا

spp. شاب املاء (مثلالحشائش ونباتات السعادى واع)، مع امتدادات من Juncus arabicus, Carex divisa, Paspulum distichum, Scirpus 

littoralis (م وغليظة 8مبغذيات مكّنت القصب عىل النمو لتكون طويلة جدا تصل إىل حد الهور بتزويد مياه النهر الداخلة ). قامتThesiger 

ضمنها من نوعة تواملغمورة املائية املنباتية الجامعات الالدعم ملعيشة  الدامئةحريات يف املناطق االعمق يف الب الصافيةلقد وفرت املياه  ).1954

اعشاب املستنقعات  أنواع) وعدد من Vallisneria spiralis) وحشائش االنقليس (Ceratophylum demersum(النباتات زهقرنية 

)Potamogeton lucens, P. natas, P. nodosus, P. pectinatusوحزن ،.( بل املاءWater Milfoil )Myriophyllum spp., ( الكاريات) وChara 

spp.() ،Ranunculus aquaticusوكستناء املاء ،( )Trapa natans ،(Polygonum senegalensis  ،عروس النهر )Najas marina, N. 

armata(ورسخس املاء )Salvinia spp..(   عدد من زنابق املاء احتوتالبحريات الصغرية واملياه الراكدة أما )Nymphoides peltata, N. indica, 

Nymphaea caerulea, Nuphar spp. ،(وجندي املاء )Pistia stratiotes (وعشب البط )Lemna gibba ()Evans 2002.(  

 

 

 

 

  ) Al-Hilli 2009. (املصدر: 1975و 1972الجنوبية بني عامي  هوارالنباتات يف األ  أنواع. 4.2الجدول 

العدد   املوئل  الفئة الفرعية  ئةالف

  2الكيل 
 Ruderal  صحراوية  ملحية  1رطبة

  5  0  0  0  5    سم) 120االشجار (> 

  9  0  1  7  3    سم) 120الشجريات (> 

  خشبية  سم) 120-30الشجريات املنخفضة (

  عصارية

1  

0  

1  

7  

16  

2  

2  

0  

16  

9  

  حشائش حولية  الحوليات

  عشبية

  متطفلة

7  

53  

0  

2  

4  

0  

2  

25  

1  

7  

18  

0  

13  

89  

1  

  حشائش  النفضيات

  أعشاب

  عصارية

  طفيلية

6  

22  

0  

2  

9  

11  

4  

0  

15  

108  

5  

0  

25  

70  

3  

0  

35  

184  

8  

2  

  371  125  175  45  99    املجموع

  توجد يف موائل متعددة نواعمن جميع املوائل ألن بعض األ  نواعليس مجموع األ  2وضفاف االنهار.  يةهوارواأل تشمل املوائل املائية  1
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بايت النباتية والغطاء الن نواعاأل  بقيتل. بعد ذلك بشكل مفصّ  هوارنباتات األ  أنواع) الدراسة الوحيدة التي ناقشت Al-Hilli )1977راسة متثل د

-Alwan )2006 ،(Richardson & Hussain )2006 ،(Hussain & Alwan )2008 ،(Alأجري عاماً، اىل أن  30دون دراسة ألكرث من  هوارلأل 

Hilli et al. )2009 (وHamdan et al. )2010 دراساتهم املوسعة. قام (Akbar )1985 كذلك درست النباتات هوار) بنرش كتاب عن نباتات األ .

  ).1978،1994( Al-Mayahو) Al-Rikabi )1992املائية من قبل 

 '35 ˚30منطقة الدراسة ضمن االحداثيات وكانت ، 1975و 1972يف الفرتة بني عامي  هوارالنباتية ملنطقة األ  الجامعات Al-Hilli 1977لقد درس 

N 45 ˚32و' N 13 ˚46و' E 48و˚ Eية الجنوب هوارة لجمع العينات ومنها منطقتي الصحني والرصيفة تقعان يف األ يربعة محطات رئيس، يف أ

ة. لقد الوسطى وهام سوق الشيوخ والدواي هوارلأل الرشقية بني محافظتي ميسان والبرصة. بينام وقعت املنطقتان االخريان عىل الحافة الرشقية 

النباتية يف املنطقة اىل حد كبري بالنظام املايئ وملوحة الطبقات السفىل والصفات الفيزيائية والكيميائية  الجامعاتتأثرت عملية متوقع مناطق 

). 4.2الرطبة واملوائل املائية خالل هذه الدراسة (الجدول  نوعا من النباتات الوعائية يف املوائل الربية وموائل االرايض 371 للمياه. لقد سجل الحّيل 

 يةأهوارو ائية املموائل لل أنواعمنها  %26بينام كانت نسبة  حوايل ما هو أكرث من النصف صحراوية أنواعالنباتات املسجلة من  أنواعفشّكلت 

، بينام )Saharo-Arabianالعريب(-الصحراوي منها الجزءنوع  50نوعاً ممثالً بشكل منوذجي للموائل امللحية. لقد مثل  45كان وضفاف انهار، ف

  جزء البحر املتوسط عىل التوايل. نوعاً  20و )Iranian-Turanian( الطوراين-نوعاً الجزء االيراين 40مثل 

 19تم تسجيل وجود  حيث). Hussain & Alwan 2008( 2006خالل عام  الحاّمرتم كذلك اجراء مسح لتواجد النباتات الكبرية يف هور رشق 

االكرث تواجداً  Ceratophyllum demersum ، بينام كان النوع)Hydrilla Verticillata(عائلة، واعترب واحد منها فقط نوعاً غريباً وهو  11 مننوعاً 

)82.5%.(  

 نواعهي األ طاء النباتات الطافية كانت )، ووجدا بأن غHussain & Alwan )2008من قبل  الحاّمرمتت دراسة غطاء النباتات املائية يف هور رشق 

) (شاهد امللحق رقم Phragmitis australis() 22.5%(و) 36%) Schoenoplectus litoralis( )49.46%) ،(Typha domingensis)(السائدة 

لنباتات من ااء نبايت غط أكرب )Ceratophyllum demersum(، )Najas marina( ،)Potamogeton pectinatus( نواعاأل )، بينام شكلت 4.1

  .املغمورة

). فقد كانت الكتلة الحية Hussain & Alwan 2008للكتلة الحية للنباتات الطافية ( )Phragmites australis(سيادة النوع  4.3يوضح الشكل 

. Al Hilli 1977تي اشار اليها خالل الصيف. ان هذه القيمة هي اقل من القيم ال 2غم وزن جاف/م 1238تبلغ  الحاّمرلهذا النبات يف هور رشق 

 Ceratophyllum(يف الصيف. وساد النوع  2غم وزن جاف/م111وسطية بلغت  أكرثوجود كتلة حية  ) domingensisTypha( سجل النوع فقد

demersum(  الشكل  2غم/م 236الكتلة الحية للنباتات املغمورة التي بلغت)سبات االنهار. كام سجل تر  الستقراريه). ميثل هذا النبات عامالً 4.4

  خالل الصيف. 2غم/م 91كتلة حية وصلت اىل  )Schoenoplectus litoralis(النوع 

  

  ). Hussain & Alwan 2008(املصدر:  2006خالل صيف وشتاء عام  الحاّمر. الكتلة الحية للنباتات الطافية يف رشق 4.3الشكل 
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  ). Hussain & Alwan 2008(املصدر:  2006خالل صيف وشتاء عام  الحاّمررشق  املغمورة يف. الكتلة الحية للنباتات 4.4الشكل 

  

 هوارالنباتات املهددة عامليا والنباتات املتوطنة يف األ  أنواع .4.6.1.3

ة وجميعها مدرجة تحت فئة غري معترب  ،العراق جميع أنحاءيف فقط مهددة  أنواعخمسة تدرج القامئة الحمراء لالتحاد العاملي لحامية الطبيعة 

)LC( النوع نواع. من بني هذه األ أو قابل للتهديد ) السعدة املستديرةCyperus rotundus ،( قبل التجفيف ولكن  هواريف األ وقد كانت متواجدة

ق او العراوجهة نظر الصون يف أهمية من  نباتية ذات أنواعوجود ال ينفي  أن ذلكبيد ). Al-Hilli 1977مل تتم االشارة لوجوده بعد التجفيف (

 IUCNيف القامئة الحمراء العاملية ( هو لحيواناتكام  فحقيقة كون النباتات مل تتم تغطيتها بشكل مكثّ يعكس ببساطة هذا  امنا-هواراأل يف 

2010.(  

املتوطنة  نواعلأل هو املثال الوحيد  )Aeluropus lagopoidesالعكرش ( ها اال ان النوعأنواعيف  معروفة بغناهاعىل الرغم من ان نباتات العراق 

الدراسات ذات العالقة وليس  نقص). ان هذا يعكس مرة اخرى عىل االرجح Townsend & Guest 1968( هوارعىل طول حافات األ املتواجدة 

، هوار األ يف إلدارةلاملتوطنة. ان هذه الحالة متثل فجوة يف املعلومات يجب مألها بالرسعة املمكنة خالل عملية التخطيط  نواعلأل الغياب الكيل 

 ).6ويفضل ان يتم هذا باملشاركة مع املبادرات الحالية يف املنطقة (انظر القسم 

 الجامعات النباتية .4.6.1.4

 halophytesوالنباتات امللحية  xerophytesوهي: النباتات الصحراوية  هوار) ثالث مجموعات كبرية من النباتات يف األ Al-Hilli )1977حّدد 

  . يرتبط وجود كل مجموعة من هذه النباتات بظروف طوبوغرافية وتضاريسية ومناخية محددة.hydrophytesوالنباتات املائية 

لحية اىل قليلة امللوحة. مغري الفعلية وهي تربة غالباً  هوارباأل الهضبة شبه الصحراوية املرتفعة املحيطة  يف الصحراوية الجامعات النباتية تستوطن

 )Bienertia cycloptera) ،(Malcomia grandiflora(مجموعات رئيسة تسمى حسب النوع املميز لها وهي تقسم النباتات الصحراوية اىل مثان 

)Salsola jordanicola) ،(Salsola incanescens) ،(Zygophyllum propinquum) ،(Anabasis setifera) ،(Hammada elegans ،(

)Rhanterium epapposum( عىل التوايل.  

لفيضان، طق املعرضة للغمر أو اتحيط باملناو ذات مستوى املياه الجوفية الضحلة املنخفضة االرايض تواجدها محصوراً يف ية ملحجامعات نباتية 

نباتية تحتل جميعها مناطق ذات طبقات تحتية عالية امللوحة (ذات مستويات عالية من ايونات الكلورايد والصوديوم). ان  جامعاتستة ومنها 

)، Polygonum salicifolium) ،(Jussieae repens) ،(Ranunculus aquatilis ،()Typha domingensis(هي  الجامعاتهذه  السائدة يف نواعاأل 

)Phragmites australis) ،(Bacopa monnieriاضافية يف موائل الضفاف شديدة الجفاف والتي سادتها  جامعاتاربعة  تحديد. تم ) عىل التوايل

  ).Alhagi mannifera، Prosopis farcta، populous euphratica، Cynodon dactylon )Al-Hilli 1977 نواعاأل 
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 دتحد. كام عامئة وجامعات طافية جامعاتمغمورة بشكل دائم،  جامعات ثالث فئات وهي: ) الجامعات النباتية املائية إىلAl-Hilli )1977م قسّ 

 demersum(و )armada Najas(و )Vallisneria spiralis( نواعاأل دها مغمورة بشكل دائم، وهي تلك التي تسو جامعات نباتية ثالث 

Ceratophyllum( نواعاأل التي ميزتها  الجامعاتتلك  العامئة. تضمنت مجتمعات النباتات )Potamogeton crisps( و)Potamogeton nodosus( 

-Al( Nymphoides indicaالنوع  او Nymphoides peltataلنوع يسودها االجامعات النباتية الطافية فأما . )verticillatum Myriophyllum(و

Hilli 1977.(  

  )Al-Hilli et al. )2209: نظام تصنيف نباتات االرايض الرطبة حسب 4.12اإلطار رقم 

  النوع الثانوي  املجتمع (النوع السائد)  شكل الغطاء النبايت

  Ceratophyllum demersum  Najas armata  مائية مغمورة

  Najas armata  -  

  Vallisneria spiralis  -  

  Myriophyllum verticillatum  Ceratophyllum demersum  

  Potamogeton crispus  Nymphoides indica  

  Potamogeton nodosus  Nymphoides indica  
   

  -  Nymphoides peltata  مائية طافية

  Nymphoides indica  Potamogeton crispus  
   

  Scirpus litoralis  Ranunculus aquatilis  افية طويلة عشبيةط

  Typha domingensis  P. australis, C. demersum  

  Phragmites australis  Polygonum salicifolium  
   

  Polygonum salicifolium  C. demersum, N. indica, T. domingensis  طافية قصرية عشبية

  Jussiaea repens  Polygonum salicifolium  

  Ranunculus aquatilis  Potamogeton nodosus  

  Bacopa monnieri  Cyperus rotundus  

  Cynodon dactylon  -  

  Juncus rigidus  Aeluropus lagopoides  

  Cressa cretica  A. lagopoides, A. mannifera  

  Aeluropus lagopoides  Cressa cretica  
   

  Alhagi mannifera  Cressa cretica  شبيةطافية قصرية خ

  Prosopis farcta  -  

  Suaeda vermiculata  -  

  Tamarix gallica  Cressa cretica  

  -    اشجار

السائدة  اعنو  ستة فئات استناداً اىل منو األ بايت إىلغطاء النالم فقسِّ : هواراأل  النبايت يفغطاء ل) نظام تصنيفي مبسط لAl-Hilli et al. )2009لقد قدم 

). مثلت النباتات العشبية الطافية الطويلة نوع الغطاء النبايت الرئييس ملعظم 4.12نسبًة اىل معدل عمق املياه السنوي (اإلطار وأماكن تواجدها، و 

 Ranunculus aquatilis، Nymphoides( نواعمع وجود األ  )Scirpus litoralis( جامعات) 1رئيسية هي: ( جامعاتثالث  فشكلت هواراأل 

indica، Cress cretica) ،(2 () جامعات الربديTypha domingensis(  نواعاأل مع وجود ) القصبPhragmites australis) ،(Ceratophyllum 

demersum) ،(Jussiaea repens() ،3 () جامعات القصبPhragmites australis(  مصاحبة اىل  أنواعله واحد اىل حد كبري. تواجدت وهو نوع
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صل ارتفاع حيث و . )Cladium mariscus(و )Polygonum salicifoliumد كبري يف املناطق االنتقالية القريبة من الجامعات النباتية مثل (ح

  ).Al-Hilli et al. 2009خالل الصيف ( أمتار 6اىل  4 من P. australisنبات 

تصنيفات . تم اقرتاح ستة 2008الوسطى وذلك يف حزيران  هوارلأل وطنية بيئية لغرض انشاء املحمية ال مسوحات)Abdulhasan et al. )2009 أجرى

؛ الصحراء؛ ارايض ةالنباتي هواراأل جامعات (املياه الجارية الداخلية، نهر أو قناة؛ املياه الراكدة الداخلية؛ البيئي هذا كالتايل رئيسية للموائل يف النظام 

 هوار األ الفرعية الرئيسة للموائل السائدة يف تحديد الفئاتكل صنف اىل اصناف فرعية. تم  العشبية) كام قسم جامعات نباتيةخشبية؛ نباتية 

) نهر او قناة 5) شجريات نباتات برية، (4) نباتات طافية حرة، (helophytic() ،3ملحية ( ) نباتات2) نباتات جذرية مغمورة، (1الوسطى كام ييل: (

  ).4.2انظر امللحق ) مجتمعات مغمورة (7خايل من النباتات، (

 قبل وبعد عملية اعادة الغمر هواروغطاء نباتات األ  أنواعمنظور تاريخي:  .4.6.1.5

. لقد ذكروا وجود ستة هواروغطاء نباتات األ  أنواع) عملية االنتعاش ما بعد اعادة الغمر لكل من Richardson &Hussain )2006لقد درس 

 Phragmites( نواعاأل بني املواقع املدروسة. سادت هور الحويزة  نواعة، مام يشكل اقل عدد من األ من النباتات الكبرية السائدة يف هور الحويز  أنواع

australis( و)demersum Ceratophyllum(.  مام يعكس وجود اعىل مستويات امللوحة هناك  الحاّمرنباتية يف هور  أنواع 10تم تسجيل وجود

نوع نبات سائد وهذا يعد قريب من االعداد املسجلة تاريخياً. عىل اية حال فان  15 تم انعاشها التي هوار). بشكل عام امتلكت األ 4.13(اإلطار 

 ومل يتم العثور عليها مرة اخرى يف هذه املسوحات. هوارلأل ) يف مسحه الشامل Al-Hilli )1977غري السائدة التي وجدها  نواعهناك عدد من األ 

  مختلفة أهوارسة االكرث شيوعاً يف ثالث النباتات الخم أنواعب: قامئة 4.13اإلطار 

  (هور معاد الغمر) الحاّمر  سوق الشيوخ (هور معاد الغمر)  الحويزة (هور طبيعي)

Phragmites australis  Phragmites australis  Ceratophyllum demersum  

Ceratophyllum demersum  Ceratophyllum demersum  Myriophyllum verticillatum  

Salvinia natans  Typha domingensis  Phragmites australis  

Lemna minor  Panicum repens  Schoenoplectus littoralis  

Typha domingensis  Schoenoplectus littoralis  Potamogeton pectinatus  

 Richardson & Hussain 2006املصدر: 

 

 Al-Mayah 1978, 1994، Al-Saadiعىل الدراسات السابقة ( يع للنباتات املسجلة اعتامداً والتوز) مراجعة لعمليات الجرد Alwan )2006 أجرى

& Al-Mayah 1983 ُل وجود ما جِّ ) وعىل عينات محفوظة يف معشب جامعة البرصة وعشب جامعة بغداد واملعشب الوطني العراقي. لقد س

). ثم قام مبقارنة النتائج من خمسة مناطق 1990-1975العراق قبل التجفيف ( يف تاريخياً نبات مايئ وشبه مايئ والتي سجل وجودها  104مجموعه 

الوسطى  هوارنوعاً نباتياً من األ  37و 40و 44عن عدد من املواقع االخرى، وسجل وجود  فضالً-العربالوسطى، الحويزة، شط  هوار، األ الحاّمر-رئيسة

  ).4.3والحويزة عىل التوايل (انظر امللحق رقم  الحاّمرو 

الوسطى عىل التوايل (الجدول  هوارواأل  الحاّمرالحويزة و  هوارأل  22و 14و 9هو النباتية  نواعلأل ) كان العدد الكيل 2005-2001بعد عملية االنعاش (

 .هواراملنعشة أو املستعادة من هذه األ  نواعاأل  4.4). يدرج امللحق رقم 6

). (املصدر: 2005-2004) وبعد اعادة الغمر (1990-1975الخمسة قبل التجفيف ( هواراأل النباتات املائية املسجلة يف  أنواع: عدد 4.5الجدول 

Alwan 2006.(  

  الفرتة
 موقع وعدد األنواع

  الوسطى هواراأل   الحويزة  الحاّمر  kimatia  ابو زرك
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  44  37  40  23  32  1990-1975قبل التجفيف 

  22  9  14  13  16  2005-2001بعد االنعاش 

  50  24.3  35  56.5  46.5  % لإلنعاشالنسبة املئوية 

)، وغطت الدراسة نفس املنطقة التي غطتها Hamdan et al. 2010كانت هناك دراسة اخرى تابعت استجابة الغطاء النبايت لعملية اعادة الغمر (

التي وجدت سابقاً عادت للظهور  نواعنوع من األ  26. لقد ذكر الباحثون ان هناك صاحني والرصيفة ) ومن ضمنها منطقتيAl-Hilli )1977دراسة 

). لقد تم العثور من جديد بعد اعادة الغمر عىل كل من 4.5(امللحق  2007نوعاً الظهور حتى عام  21معادى الغمر، بينام مل يعاود  هواريف األ 

النباتات املائية  أنواع) و Phragmites australis، Typha domingensis، Schoenoplectus litoralisالنباتات العشبية الطويلة الطافية ( أنواع

 ،Ceratophyllum demersum، Najas marina، Vallisneria spiralis، Potamogeton crispusاملغمورة والنباتات العشبية القصرية العشبية (

Potamogeton nodosus، Jussiaea repens، Bacopamon nieria، Ranunculus sphaerospermusبقاً تسود مجتمعات ) والتي كانت سا

 Lemna minor، Salvinia natans، Potamogetonعدس املاء ( نواعاأل الوسطى. فضالً عن ذلك فقد حصلت زيادة يف وفرة  هوارالنباتات يف األ 

lucens(  الجامعاتواصبحت سائدة يف ) الجديدةHamdan et al. 2010.(  

)، Myriophyllum vericillatum( أنواع) مثل التي تسودها Al-Hilli 1977جلت سابقاً (يف الوقت نفسه فأن مجتمعات النباتات السائدة والتي س

)Nympha idespeltata) ،(Nymphoides indica) ،(Polygonum salicifolium يف منطقة الدراسة بعد الغمر. كذلك فان ) مل يتم العثور عليها

)، Butomus umbellatusالظهور يف املناطق املعاد غمرها مثل (مل تعاود  هواريف األ  النباتات العشبية الطافية والتي سجل وجودها سابقاً  أنواع

)Ottelia alismoides) ،(Sagittaria sagittifolia(والرسخسيات مثل ، )Ceratopteris thalictoides(  و)Marsilea capensis ،(واكلة)  الحرشات

Utricularia spp.) (Hamdan et al. 2010.( 

 باتاتومنها ن صحني والرصيفةظهرت بعد اعادة الغمر (خصوصاً يف منطقتي  هوارجديدة مل تسجل سابقاً يف األ  أنواعن ذلك فأن هناك فضًال ع

)Hydrilla Verticillata) ،(Spirodela polyrhiza) ،(Ruppia martimia) ،(Cyperus Laevigatus ( فضًال عن بعض الطحالب النباتية مثل

)Chara spp.) ،(Nitella spp.( )Hamdan et al. 2010.(  

اال انهام قاما  وهام أصــــيلني للعراق،املقــاومني للملوحة   )T. ramosissima ( و )Tamarix brachystichesاإلثــل (عىل الرغم من ان النوعني 

ائعان يف وهام ال يزاالن ش مصدر إزعاج نواعأل خالل فرتة التجفيف. لقد اشــري لهام بصــورة متكررة عىل انهام من ا هواربغزو املناطق املجففة يف األ 

  ).      Alwan 2008الكثري من املناطق املعاد غمرها (

 وعواقبها عىل سالمة املنطقةالنباتية  هواروجامعات األ  نواعأل  املهدداتالضغوط و  .4.6.1.6

عامل الضغط  تجفيفلكنتيجة ل هوارملوائل األ ، مثلت حالة التدمري والتحطيم الكيل إىل جميع األنظمة البيئية ككل: مثلام هو الحال التجفيف

  .هذا الجانب أكرث تفصيالً  6يناقش القسم . كام أنها مستمرة للمستقبلعليها يف املايض  رئييس

-Al( هواراالستخدام الزراعي بشكل منتظم يف األ  القصب بغرض: متارس عملية تنظيف االرايض عن طريق حرق التحول لالستخدامات الزراعية

Hilli 1977 ملبكرة غالباً ما حدثت بسبب االستيطان البرشي يف الفرتات اغريبة  أنواعالنباتية الطبيعية ب الجامعاتاىل استبدال )، األمر الذي يؤدي

ل القمح ث. فضًال عن ذلك فان املحاصيل الزراعية مهوارالتغريات يف املوائل الطبيعية خالل التاريخ الطويل يف األ هذه من  والذي أدى إىل الكثري

 النباتية وارهجامعات األ العشبية والتي قامت ايضاً بغزو  نواعأدت اىل خلق ظروف مالمئة لنمو األ  هواروالشعري والرز ونخيل التمر وغريها بجوار األ 

)Al- Hilli 1977أظهر .( بحث Al-Hill )1987 لك استناداً اىل الصور وذ هواريف بعض األ  1975-1962لفرتة الجامعات النباتية ل) حدوث تغريات يف

 Suaeda(نباتات ملحية مثل  أنواع) استبدلت بPhragmites australisالقصب ( الجوية. ان املناطق التي عادًة ما كان يغطيها النوع

vermiculate) و ،(Tamarix passerinoides(  و)Cressa cretica( .وذلك نتيجًة لعمليات القطع والحرق  

ل امللوحة املرتبطة . ان عوامهواريف األ الجامعات النباتية العوامل البيئية الرئيسة املؤثرة عىل من  مستوى املياه وامللوحة : تعد التغريات يفالتملح

الرصيفة  ياالخرى يف منطقت الجامعاتيف هور سوق الشيوخ عن الجامعات النباتية امللحية مبستوى املياه والتبخر عملت بشكل واضح عىل عزل 



41 
 

 Alhagi mannifera) ،(Suaeda vermiculata) ،(Tamarix(النباتات الخشبية الصغرية الطافية  أنواعتعد كام ). Al-Hilli et al, 2010(والصحني 

gallica( والنباتات العشبية القصرية الطافية )Aeluropus lagopoides) ،(Cressa cretica) ،(Juncus rigidus(  النباتات امللحية االكرث سيادًة هي

فهي  ياه الفراتمل الكبريتأثري إىل التواجد الكثيف للمجتمعات النباتية امللحية يف سوق الشيوخ كام قد يعزى  املناطق ذات امللوحة العالية. يف

  ).Al Hilli et al. 2010تحتوي عىل نسبة عالية من االمالح الذائبة (

من املحتمل ان تترسب املياه املالحة الناشئة من شط العرب اىل الشامل لتدخل اىل  ) انهAl-Hilli et al. )2010: لقد اعترب ترسبات املياه املالحة

 Richardson & Hussainايضاً ( الحاّمر، وذلك كام اقرتحته بعض قياسات امللوحة يف منطقة الدراسة. قد يكون ذلك صحيحاً بالنسبة لهور هواراأل 

سوق الشيوخ  هوارأ أن التباين البيئي املالحظ يف كام . هوارالغطاء النبايت املحيل يف األ ية عىل ستؤثر يف النهابسبب املد ). ان زيادة امللوحة 2006

  ).Al-Hilli et al. 2010ميكن تفسريه جزئيا من خالل هذه العوامل ( الحاّمرو 

  

باملقارنة مع املستويات التاريخية. كذلك  معادة الغمر هوار) حدوث زيادة يف مستوى املغذيات يف األ Tahir et al. )2008: سجل االثراء الغذايئ

بالقرب من هور الحويزة، بسبب فقدان  )KBAوهو منطقة رئيسية للتنوع األحيايئ (لوحظ وجود مستوى عايل من االثراء الغذايئ يف هور عودة 

 أنواعاو  ة زيادة املغذيات عىل النباتات املغمورةتدفق املياه خالل الهور. عىل حد علمنا فأنه مل تتم االشارة اىل وجود تأثريات سلبية مبارشة لحال

 الغذايئراء . عىل أية حال فأن االثهواربأن فرط املغذيات ال يظهر يف الوقت الحارض اي ضغط كبري عىل نباتات األ يوحي االخرى، مام النباتية  هواراأل 

ملايض، مام نباتية وتقليل اخرتاق الضوء وتثبيط منو النباتات املغمورة يف ايف الكثري من البحريات الضحلة يف العامل أدى اىل زيادة كثافة الطحالب ال

حول التهديد  مستفيضة أكرث). يجب القيام بدراسات Sheffer 2004نباتية (تات القاع الكبرية اىل طحالب نباجامعات ادى اىل عملية تحول من 

  وقائية. راءاتبإجللقيام  كأساسوذلك  هواراملحتمل ملثل هذه التطورات يف األ 

. لقد وجد هوارالنوع الغريب الوحيد الذي نجح يف غزو األ  )،Hydrilla verticellataهيدريّال ( : لقد كان النوعالنباتات الدخيلة والغازية أنواع

م من انه يعد نوعاً ). عىل الرغHussain & Alwan 2008( الحاّمرهور رشق  وهويف موقع دراسة واحد  منخفضنيهذا النوع بنسبة مئوية وتكرار 

ورمبا  ،بأنه ال ينترش بصورة عدوانية يوحي الحاّمريف مناطق اخرى اىل ان انتشاره الحايل يف هور رشق  ةراً كبري ارض أ ) وقد سبب Alwan 2006ضاراً (

يرتاوح نسبته ع الوسطى م هواريف األ  الهيدريّال  وعكذلك وجد ندون ان يحدث رضراً كبرياً.  الكبرية األصيلةبشكل مشرتك مع النباتات املائية  يتواجد

املحتمل عىل ) القلق حيال هذا التأثري السلبي 2010( .Hamdan et al). لقد ابدى Abdulhasan et al. 2009( %25و 5بني يف الغطاء النبايت ما 

  الوسطى. هواراالصيلة يف األ النباتية  نواعاأل 

اىل  )Ctenopharyngodon idella( الهشبياالسامك اكلة االعشاب ومنها كارب  أنواعد من لقد تم ادخال عد االسامك املدخلة اكلة االعشاب:

، هوارعىل النباتات الكبرية املغمورة يف األ  نواععىل الرغم من عدم تسجيل تأثريات مبارشة لهذه األ )، فHussain et al. 2008, 2009a,b( هواراأل 

توازن بني وبالتايل تخلخل الالكبرية النباتية  الجامعاتقبل االسامك اكلة االعشاب ميكن ان تهلك  من املكثّفةمن املعروف بأن التغذية  هاال ان

). ينبغي دراسة التأثريات املحتملة Kirkagac & Demir 2004, Sheffer 2004القاع والهامئات يف البحريات الضحلة ( ألحياءاالنتاجية االولية 

  النظام البيئي يف املستقبل. إلدارة كأساسوذلك  أكرثبتفصيل  هوارالكبرية يف األ اكلة االعشاب عىل النباتات  لألسامك

 ليست ملوثة الحاّمراسب يف هوري الحويزة و النباتات املائية والرو ) أن )Awad et al. )2008( 2008عام يف  وآخرونأظهرت دراسة عواد : التلوث

. عىل كل لحاّمراائية والرواسب لهوري الحويزة و النزرة يف عينات النباتات امل املعادنتراكيز يف  بليغةلم تالحظ فروق ف. يف تراكيز املعادن النزرة

  .هواراالستنتاجات حول التلوث باملعادن يف األ  الخروجقبل  أكرثقيام بدراسات فأن هذه هي دراسة واحدة فقط لذا ينبغي ال حال

  : الضغوط والتهديدات الرئيسة ألنواع وجامعات األهوار النباتية4.14اإلطار 

  ارايض زراعية، أوتدمري او تحطيم مجتمعات النباتات بسبب التجفيف وأنشاء البنى التحتية أو التحويل اىل -

 التجهيز غري الكايف للمياه -

 التملح -

 االثراء الغذايئ -

 انواع النباتات الدخيلة والغازية -

 )Grass Carpاالسامك االكلة لألعشاب الداخلة للمنطقة (مثل كارب الحشائش  -

 التلوث (املواد العضوية، املعادن)  -
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عمليات افة إىل إض ،هوارلأل ىل النظام البيئي النصيب األكرث عمقاً وتأثرياً عكان لها فيف املدرجة اعاله فأن عملية التج املهدداتمن بني الضغوط و 

بشكل خاص يف  املهدداتملتابعة هذه الضغوط و فبالتايل تظهر هناك الحاجة كبرية.  فهي أيضاُ ذات تأثرياتالتحول اىل االستخدام الزراعي والتملح 

  .هواريف األ محتمل املي تراث العاملستقبلية ملوقع  إلدارةا إطار

 والجامعات النباتية نواعباأل فجوات املعلومات واحتياجات البحوث املرتبطة  .4.6.1.7

ك فأن . كذلهواراأل والجامعات النباتية يف  نواعيتعلّق باأل ) وكذلك بحوث ثانوية (انظر ادناه) فيام 4.15هناك احتياجات بحثية عاجلة (انظر اإلطار 

دارة النظام أ عامًال أساسياً ومهامً يف ولكيفية ادائها لوظائفها سوف يشكل  هوارالنباتية يف األ  الجامعاتتتحكم ب وجود فهم صحيح للعوامل التي

  .هوارالنباتية يف وظيفة األ للجامعات  الجوهريالبيئي ككل، بسبب الدور 

 ها رغم ذلك ستكون مفيدة عىل املدى الطويل:ولكن هوارلبدء عملية ادارة األ  جوهريةان فجوات املعلومات التالية هي ليست ذات اهمية 

  : الحاجات البحثية االساسية مبا يتّعلق باألنواع والجامعات النباتية يف االهوار4.15اإلطار 

يف ف: ان املؤرشات البيئية األساسية يف االهوار ال تزال متغرية ال سيام بعد دورة التجحد التحمل لألنواع النباتية الهامة والغطاء النبايت -
وإعادة الغمر للسنوات العرشين األخرية، فالتخاذ التدابري الوقائية ضد التأثريات املدمرة عىل العوامل غري األحيائية (امللوحة، -الضخمة 

املغذيات، درجة الحرارة) عىل مستوى الجامعات النباتية فأنه يجب دراسة حدود تحمل األنواع النباتية الهامة يف االهوار مثل 
)Phragmites australis() ،Ceratophyllum demersum.ويجب دراستها وتضمينها يف مناذج النظام البيئي لألهوار ( 

الت فقدان : يف الوقت الذي تعد فيه حاالتهديدات املحتملة والتهديدات الطارئة الجامعات النباتية الهامة والغطاء النبايت يف األهوار -
لرئيسة عىل الغطاء النبايت لألهوار فأن هناك تهديدات اخرى مثل االثراء الغذايئ أو األنواع املوائل والتملح هي الضغوط الحالية ا

) Ctenopharyngodon idella) أو اكالت اعشاب مثل (Hydrilla verticellataالدخيلة والغازية (سواء كانت انواع منافسة مثل (
وث حول مدى أهمية وتأثري تلك التهديدات أساسية لوضع تدابري ميكن أن تصبح جلية يف املستقبل لذا الحاجة للمزيد من البح

 للوقاية.

: أن املعلومات املتوفرة حول تواجد وحالة أنواع النباتات املتوطنة واملهددة تواجد وحالة األنواع النباتات املتوطنة واملهددة عاملياً  -
) IPAsاالنواع بهدف تحديد املناطق النباتية الهامة ( هذهدراسة عاملياً يف االهوار يف الوقت الراهن تكاد تكون معدومة، لذا ينبغي 

) ملنظمة طبيعة KBAيف االهوار. ميكن لهذه الدراسات ان تبنى عىل املبادرات القامئة مثل مرشوع مناطق التنوع األحيايئ الرئيسية (
مثل املرشوع الحايل لالتحاد الدويل لحامية  العراق، وأخرى مثل التعاون مع النشاطات ذات العالقة عىل مستوى أوسع يف املنطقة

ملجموعة املختصني بالنباتات العربية حول املناطق النباتية الهامة يف الدول العربية، ونشاطات الحديقة امللكية ) IUCNالطبيعة (
 ).Eidenburgh Royal Botanic Garden’s Centre for Middle Eastern Plantsالنباتية يف ادنربه ملركز نباتات الرشق األوسطية (

: يجب تقييم القيمة االقتصادية للقصب ومساهمته يف معيشة سكان االهوار، كام ينبغي تطوير منهجيات القيمة االقتصادية للنباتات -
 استخدامات وادارة القصب بحيث تكون مستدامة بيئياً ومجدية اقتصادياً. 

 ع التعاقب الثانوي يف االهوار كمرجعية إلجراءات االنعاش والصون املستقبلية.: يجب عىل الدراسات الكمية ان تتابالتعاقب الثانوي -

: يجب القيام بدراسات شامله عن الفروق الواضحة بني انواع ومجتمعات النباتات لكل الفروق بني انواع النباتات لكل هور منفردة -
ولغرض الرتسيم الصحيح لحدود موقع الرتاث العاملي هور عىل حدة، للحصول عىل فهم أفضل ملدى املوائل التي توفرها االهوار 

  املستقبيل.

ثة مستندة عىل بينات حدي هوارنباتات األ  أنواععن قاعدة بيانات ذات مرجعية جغرافية  : يجب تأسيسهوارقاعدة بيانات نباتات األ  -

الهادفة  دارةإل لكل نوع ومبا يجعل عملية ا والسابقخرائط توزيع تظهر التوزيع الحايل وسابقة وعينات املتاحف. يجب ان يتضمن ذلك 

 للصون ممكنة.

تحتاج إىل مراجعة جذرية، معتمدة عىل معالجة تصنيفية حديثة. فاألسامء  هوارالنباتية يف األ  نواعجميع األ : تحديث نظام التصنيف -

ان ينعكس ذلك عىل املؤلفات  ويجب) Alhagi manniferaالعملية التي استخدمت يف املايض تحتاج إىل مراجعة تصنيفية (مثل 

 .هوارالنباتية والغطاء النبايت يف األ  نواعالخاصة باأل املستقبلية 
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يف النباتية  نواع: ان معظم املؤلفات حول األ هوارالنباتية يف األ  نواعالخاصة باأل املؤلفات أو عمل طبعات جديدة للمؤلفات تحرير اعادة  -

احثني انتاج وتوفري األدلة التوجيهية الحقلية واملؤلفات الخاصة بالتنوع األحيايئ للب. ف املكتباتغري املتوفرة يف رفو تلك  وخصوصاً العراق 

 الحقليني واملسؤولني عن عملية الصون. 

 األسامك أنواع .4.6.2

  

 اسامك العراق .4.6.2.1

 ,Khalaf 1961, Mahdi 1962ملاضية (املياه العذبة والبحرية يف العراق عىل مدى الخمسني سنة ا ألسامكتم نرش العديد من الدراسات التصنيفية 

Al-Nasiri & Shamsul-Houda 1975, Banister 1980, Al-Daham 1982, Coad 1991, 1996a, 2010.(  

الشبوطيات  عوائل تسودها عائلة 7نوعا يف  52الفرات، حيث تشكل -االسامك لحوض دجلة نواعأل ) التقسيم االويل Coad)1996aدرس 

)Cyprinidae(  ك املياه اسام أنواعنوعاً تعد متوطنة يف الحوض. بالنسبة للعراق الذي يحتل الجزء السفيل من الحوض تتألف  22اً منها نوع 34ب

االصيلة  نواعالفرات من بني جميع األ -نوعاً متوطنة يف حوض دجلة 14اسامك املياه العذبة. أنواعنوعاً دخيالً من  13نوعاً أصيالً و 44العذبة من 

منطقة كرمة عيل يف البرصة يف وذلك  )،Aphanius mesopotamicus( ) حديثاً وجود نوع جديد هو2009( Coad). لقد وصف 4.6 (امللحق رقم

االسامك العراقية هي عملية  أنواع. ان ذلك يوضح بأن عملية تقيص إيرانعىل شط العرب وهي منطقة التقاء نهري دجلة والفرات، وكذلك من 

  اخرى يف املستقبل. أنواعلعثور عىل مستمرة وميكن ان تؤدي ل

 هواراسامك املياه العذبة املهددة واملتوطنة يف األ  أنواع .4.6.2.2

مدرجة  )IUCNاملهددة لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة ( نواعلأل هناك نوعني فقط من اسامك املياه العذبة العراقية املدرجة يف القامئة الحمراء 

القاطنة  نواع) وهام من األ IUCN 2010) (Typhlogarra widdowsoni)، و (Caecocypris basimi) وهام (VUتحت فئة قابل للتهديد (

  .هواريف األ للكهوف وهي ال تتواجد 

  لألهوار حيايئاأل : مساهمة انواع االسامك يف قيمة التنوع 4.16اإلطار 

نوع من اسامك املياه العذبة املتوطنة لهذا الحوض،  14: هناك الفرات-املوئل الرئيس ألنواع األسامك كثرية متوطنة لحوض دجلة -

وعىل الرغم من تسجيل البعض منها فقط يف االهوار خالل عمليات املسح الحديثة اال ان القيام بدراسات اضافية من املرجح ان 

 كيد الدور املهم لألهوار لعدد أكرث بكثري من االنواع.يؤدي اىل تأ

القادمة  )diadromousغذائية ورعاية لصغار أنواع االسامك ثنائية املعيشة (تهاجر بني املياه العذبة واملالحة  كمناطقالهوار ا -

الفرات ولكن أيضاً -ك لحوض دجلة: تلعب االهوار وخصوصاً هور الحاّمر دوراً محورياً ليس فقط ألنواع االساممن الخليج العريب

 ألعداد كثرية من انواع االسامك ثنائية املعيشة التي تأيت من الخليج العريب.

: يوفر تواجد انواع االسامك الدعم لتواجد صيادي االسامك املحليني ولذلك فهو يشكل جزءاً االهوار مصدر لحضارة وثقافة لسكانها -

خص سكان االهوار. لذلك فأنها متثل رشطاً مسبقاً ألدامه القيمة العاملية االستثنائية للممتلك لنمط الحياة فريد ي للمواردمن قاعدة 

 ).5تحت معيار الرتاث العاملي الخامس (
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نوعاً من اسامك املياه العذبة  14) هناك Coad )1996a, 2010طبقاً لدراسة 

 نواع). تعود معظم هذه األ 4.17الفرات (اإلطار رقم -متوطنة يف حوض دجلة

، )Barbusسمك البني ( جنس وعىل األخص )Cyprinidaeالشبوطيات ( لةلعائ

 هواراأل  يف نواعوميتلك البعض منها اهمية اقتصادية. ال تزال حالة معظم هذه األ 

)، IUCN 2010القامئة الحمراء العاملية ( ألغراضغري معروفة ومل يتم تقييمها 

ك املتوطنة ميكن ان يساهم االسام أنواعاىل انه من الواضح ان العدد الكبري من 

. عىل هوارلأل بشكل جدير باالعتبار يف وجود قيمة عاملية استثنائية محتملة 

الذي تم  )Aphanius mesopotamicus( هوارنوع وزغة األ سبيل املثال فأن 

 ومل يتم جمعه منذ هواراربعة مواقع يف األ يف حديثاً هو معروف فقط وصفه 

 الثامنينات للقرن العرشين.

 أنواعباملتعلقة وحالة الصون التّوجهات واملهددات هناك حاجة لدراسة التوزيع 

لعاملية القيمة ابيان  تنقيحللقيام بعملية  كأساس هوارلأل االسامك املتوطنة 

م تسجيل لقد تو . صيد األسامك املستدامو والتخطيط وإدارة الصون االستثنائية 

 Silurus( االسامك املتوطنة أنواعفقط من  أنواعثالث 

tristegus)،(Barbus/Luciobarbus xanthopterus)،(Barbus/ 

Mesopotamichtys sharpeyi ،( يف الدراسات الحديثة، وقد  هوارمن منطقة األ

 ,Hussain et al 2008فقط ( الحاّمروجد النوع االخري يف هوري الحويزة و 

2009a,b, Mohamed et al. 2008, Salim et al. 2009.(  

 أنواع) بتصنيف حالة الصون ألربع عرش نوع من Abd et al. )2009م لقد قا

، هوارومن ضمنها مناطق األ يف جنوب العراق ذات األهمية الخاصة" االسامك "

 بأننتائج التصنيف . تظهر 4.17متوطنة مدرجة يف اإلطار رقم  أنواع 8من بينها 

 مية كبرية من وجهةأههي يف الوقت ذاته  هوارلأل الفريدة  نواعالكثري من األ 

  ).4.6(الجدول نظر الصون 

 من هذه التقرير. 6 القسم ككل، سيناقش بتفصيل أكرب يف هوارلأل محورية لتقييم سالمة النظام البيئي الوضع الحايل لألسامك املتوطنة ان 

 

 

  

  اولوية الصون املقرتحة  النوع

-: انواع االسامك املتوطنة لحوض دجلة4.17اإلطار 
  الفرات

 )Cyprinidaeالعائلة الشبوطيات (
Barbus (Luciobarbus) esocinus  
Barbus (Kosswigobarbus) kosswigi  
Barbus (Mesopotamichthys) sharpeyi  
Barbus (Luciobarbus) subquincunciatus  
Barbus (Luciobarbus) xanthopterus  
Caecocypris basimi1  
Cyprinion kais  
Hemigrammocapoeta elegans  
Typhlogarra widdowsoni1  

  )Balitoridae( العائلة باليتوريداي
Barbatula frenata  

 )Sisoridaeالعائلة السلوريات (
Glyptothorax kurdistanicus  
Glyptothorax steindachneri  

 )Siluridae( سيلوريديالعائلة 
Silurus triostegus 

  Cyprinodontidaeالعائلة (اشباه الشبوطيات) 
Aphanius mesopotamicus  

جد يف ) وال يو VUنوع كهفي قابل لالنقراض عاملياً ( 1
  االهوار
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Tenualosa ilisha   

Alburnoides bipunctatus  

Barbus barbulus  

Barbus esocinus  

Barbus grypus  

Barbus subquincunciatus  

Barbus xanthopterus   

Caecocypris basimi  

Cyprinion kais  

Typhlogarra widdowsoni  

Cobitis taenia  

Glyptothorax kurdistanicus  

Glyptothorax steindachneri  

Liza abu   

Liza klunzingeri  

Acanthopagrus latus   

High  

Possibly high  

Possibly high  

Possibly high  

Regionally high  

Possibly high  

High  

None  

Moderate  

High  

Unknown  

None,  

None  

Moderate  

Moderate  

Moderate  

  ).Abd et al. 2009يف جنوب العراق (املصدر: ذا أهمية خاصة من وجهة نظر الصون" "نوع  16لـ : اولوية الصون املقرتحة 4.6الجدول 
 

 هواراالسامك البحرية والثنائية املعيشة يف األ  أنواع .4.6.2.3

 ت. لقد اعتادالحاّمرالداخل وصوًال اىل هور بصورة منتظمة اىل نهر شط العرب وقد سجل وصولها عميقاً اىل  البحريةيدخل عدد من االسامك 

ها بشكل اتساع حركتاملياه حالت دون ت تحويل آ اعىل دجلة والفرات وذلك بدرجات مختلفة ولكن السدود ومنش االنتقالبعض هذه االسامك عىل 

) ولكن مل تعطى االهمية 4.7(الجدول رقم  رهوانوعاً من االسامك البحرية يف األ  25). لقد سجل ما مجموعه Coad 2010الحارض ( الوقت كبري يف

مدرج يف القامئة الحمراء وهو ) Charcharhinus leucas( Bull Sharkيتميز القرش الثور  نواع). من بني هذه األ Coad 1996منها ( أنواع 8اال اىل 

فهي تساهم يف قيمة التنوع ذات املعيشة الثنائية االسامك  نواعأل  هوار)، ولكن عىل كل حال فأن أهمية األ IUCN 2010كنوع قريب من التهديد (

  ويف القيمة العاملية االستثنائية. هواراألحيايئ لأل 

  ).Coad 2010العراقية ( هواراالسامك البحرية والثنائية املعيشة املعروفة بوجودها يف األ  أنواع: 4.7الجدول 

  النوع  العائلة 

Carcharhinidae  Carcharhinus leucas   

Engraulidae   Thryssa hamiltonii   

  Thryssa whiteheadi   

Clupeidae  Tenualosa ilisha  

Ariidae   Netuma bilineatus  

  Plicofollis layardi   

Mugilidae   Liza klunzingeri   

  Liza subviridis  

Hemiramphidae   Hemiramphus marginatus  

 Rhynchorhamphus georgii  
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Belonidae  Strongylura strongylurus  

Platycephalidae   Platycephalus indicus  

Sillaginidae  Sillago sihama   

Sparidae  Acanthopagrus berda  

 Acanthopagrus latus  

 Sparidentex hasta  

Sciaenidae Johnius belangerii   

Gobiidae  Bathygobius fuscus  

Scatophagidae Scatophagus argus  

Stromateidae Pampus argenteus  

 Pampus chinensis  

Soleidae Brachirus orientalis   

  

 هواراالسامك الدخيلة يف األ  أنواع .4.6.2.4

الفرات. طبقاً -الدخيلة لحوض دجلة نواع) استعراضا شامال حول األ Coad )1996bلقد قدم 

). 4.18حوض (اإلطار الملياه العذبة اىل من اسامك اغريباً  نوعاً  13لهذا التحليل فقد تم ادخال 

يف دراسة منفصلة تم و  الحاّمردخيلة يف هور  أنواع) ستة Hussain et al. )1999aلقد سجل 

 ,Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpioدخيلة ( أنواعالعثور عىل اربعة 

Carassius carassius, Heteropneustus fossilis الحويزة  وهور  رالحاّم ) يف كل من هور

)Hussain et al. 2008.(  

قليلة  هواراالسامك االصيلة يف األ  أنواعالدخيلة عىل  نواعاملتوفرة عن تأثريات هذه األ  بياناتال

 1962اىل العراق بني عامي  )Cyprinus carpio( قد تم ادخال الكارب الشائعومعينة، ف

 ,Barbus sharpeyiمن االسامك االصيلة (عىل االقل  أنواعتهديداً لثالث ، وهو ميثل 1972و

Barbus grypus, Barbus, xanthopterus بسبب ذلك  تكرر) وذلك منذ السبعينات، لقد

 Al-Kanaaniالقاع ( بأحياءزيادة التنافس عىل الغذاء املتمثل بالتايل عداده و الكبرية أل الزيادة 

1989, Jawad 2003 ندرة بصورة مستمرة بعد ان االصيلة اكرث نواع). كذلك فقد اصبحت األ 

 Barbus( البني ، عىل سبيل املثال ابعاد النوعمن املنافسةالدخيلة من ابعادها  نواعمتكنت األ 

sharpeyi( من قبل النوع ) الشبوطCtenopharyngodon idella( )Richardson 2008, 

Barak & Mohamed 1983, Jasim 1988.(  

) قد Stinging Catfish )Heteropneustes fossilisع من املرجح ان يكون سمك القط الالس

 )Bulinus truncates(تم ادخاله يف خمسينات القرن املايض كعامل سيطرة حياتية ضد النوع 

. )Schistosima haematobium(والذي هو عبارة عن قوقع يعمل كمضيف وسطي للطفييل 

ولكن التنافس هو ليس  )Barbus sharpeyi(يتنافس سمك القط الالسع مع النوع املتوطن 

بكونه سام مع  )Heteropneustes fossilis(بقوة التنافس مع الكارب الشائع. يتميز النوع 

  ).Coad 1996bوجود تسجيل لحاالت وفاة ضمن سكان شط العرب (

رة حياتية ضد البعوض الحامل ريخ غري معروف وذلك كعامل سيط) اىل العراق يف تاGambusia halbrooki/affinisتم ادخال سمك البعوض (

  ).Jawad 2003االصيلة لكون هذا النوع يتغذى كذلك عىل بيوض االسامك ( نواعللمالريا. لقد سبب هذا تدمرياً متكرراً بني األ 

: انواع االسامك الغريبة 4.18اإلطار 

  الفرات-لحوض دجلة

  Cyprinidaeعائلة 

Ctenopharyngodon idella  
Cyprinus carpio  
Carassius carassius  
Hemiculter leucisculus  
Hypophthalmichthys molitrix  
Hypophthalmichthys nobilis 

  Heteropneustidaeعائلة 

Heteropneustes fossillis 

  Pangasiidaeعائلة 

Pangasius sp.  
Gambusia holbrooki  
Poecilia latipinna 

  Cichlidaeعائلة 

Oreochromis aureus  
Oreochromis niloticus  
Tilapia zillii 
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 Barbusان يشكل هجيناً مع النوع املتوطن () ميكن Carassius auratus( Gold Fish) اىل ان السمك الذهبي Coad )1996bلقد اشار 

sharpeyi ن ذلك . فضالً عهجينة عقيمة أنواععند انتاج لخصوبة اخزين الجيني للنوع االخري او يقلل من تال تخفيفيؤدي اىل ). األمر الذي قد

ك االسام أنواعخطراً عىل ) كونها تشّكل Ali et al. 1988, 1989الدخيل يف العراق ( )Ctenopharyngodon idella(تم عزل طفيليات من النوع 

  االصيلة.

  .هواراالسامك االصيلة يف األ  أنواععىل ازديادها الدخيلة والغازية تظهر تأثرياً مهامً ومحتمل  نواعاأل أن تبني البيانات اعاله 

 املنفردة هواربني األ فيام االسامك  أنواعالفروق بني  .4.6.2.5

من ناحية تركيبة  وارهاأل فهم التشابه بني فمن املهم  هواريف األ  حدود ملمتلك الرتاث العاملي املستقبيل ترسيملغرض توفري املعلومات عن عملية 

 املمتلك تضمينه يفما يجب اتخاذ قرار بشأن الوطنيني للخرباء االمر الذي يفسح املجال  وماهي االختالفات فيام بينها.الحيوانية فيها  نواعاأل 

الذي ينطبق  ، األمهوارلأل املميز  األحيايئلتنوع أوسع تجمع أهم عنارص ان شمول (سواء كان ممتلكاً متسلسال ام منفرداً) مبا يضمأو ال املستقبيل 

  .هواراأل السمكية يف  نواععىل األ ايضا 

ىل االمر الذي يعزى إاالخرى  هواراأل الفرات وشط العرب عام يف  ينهر  من كال يستقبل املياهوالذي  الحاّمريختلف تجمع االسامك يف هور رشق 

االسامك  أنواع). ان Hussain et al. 2006( غريبةاألصيلة والاالسامك البحرية وثنائية املعيشة، فضالً عن اسامك املياه العذبة  نواعأل  التواجد املنتظم

  التي تقيض جزء من دورة حياتها يف موائل املياه العذبة وجزء منه يف املوائل البحرية. نواعثنائية املعيشة هي األ 

وكانت املياه تتدفق باتجاه اعايل النهر بسبب تأثري  2003السابق ونهر شط العرب يف نهاية نيسان  الحاّمربني هور رشق الواقعة  السدودمت دّ هُ 

خالل  حاّمرالثنائية املعيشة اىل هور  أنواعاملد من مياه الخليج التي تدفع مياه شط العرب للعودة اىل داخل الهور. نتيجة لذلك فقد عادت عدة 

  ). Richardson & Hussain 2006التزاوج او رعاية الصغار او التغذية ( ألغراضنهر شط العرب 

). لقد سادت هذا التجمع Hussain et al. 2009عائلة ( 14نوع تعود اىل  31من  الحاّمروفقاً لدراسة حديثة يتكون تجمع االسامك يف هور رشق 

من الصيد الكيل. تكونت  % 80.4) والتي كونت Liza abu, Carassius auratus, Acanthobrama marmid, Tenualosa ilisha( أنواعاربعة 

  .نوعاً بحرياً  11وغريبة للمياه العذبة  أنواع 6ونوعاً اصيالً يف  14االسامك من  أنواع

 )Sparidae(البلطي )، Mugilidae( )Liza subviridis and L.klunzingeri(البوري وهي  عائالتالبحرية اىل مثاين  نواعانتمت األ 

)Acanthopagrus latus، Sparidentex hasta ،() القدGadidae) (fuscus Bathygobius ،Boelophthalmus dussumieri الجليك ،(

)Clupeidae( )Tenualosa ilisha ،()االنشوفةEngraulidae) (Thryssa mystax( ،) الفراشةScatophagidae) (Scatophagus argus ،(

 %35.5البحرية  نواعكونت األ ). Brachirus orientalis) (Soleidae( وسمك موىس)، Rhynchorhamphus georgii) (Hemiramphidae(الجويب

م االقل يف شهري ترشين الثاين وكانون االول (الجدول رقلبحرية يف شهر متوز بينام ا نواعاالكرب من األ العدد  اإلمساك. تم نواعلأل من العدد الكيل 

 Tenuous ilisha، Thryssa mystax( موسمية وهي أنواعوثالثة ك )Brachirus orientalis(نوع بحري واحد كنوع مقيم وهو اعتامد ). تم 4.2

and Bathygobius fuscusتائهة ( أنواعك ) وسبعةOccasional( وهي )Acanthopagrus latus، Scatophagus argus، Sparidentex hasta، 

L. klunzingeri، Boelophthalmus dussumieri، Rhynchorhamphus georgii، Brachirus orientalis) (Hussain et al.2009, Mohamed 

et al. 2009 .(  

 (الجدول الحاّمريف جنوب العراق وهي سوق الشيوخ والحويزة ورشق  أهوارتجمعات االسامك يف ثالث ) مقارنة لHussain et al. )2008لقد قدم 

 نواعلأل يل عدد ك أكرب الحاّمراالصيلة بينام ميتلك هور رشق  نواعوية من األ امتتلك اعداداً متس هوار). وفقاً لهؤالء الباحثني فأن جميع األ 4.8رقم 

  ما بني النهرين. أهوارمن بني  الحاّمرمميزين لهور ر وجود تركيب ودو بحرية فيه، وهذا هو مؤرش إىل ال نواعبسبب وجود األ األصيلة 

يف الوقت الحايل البحرية  نواعالذي تم انعاشه يلعب دوراً كأرضية لرعاية صغار األ  الحاّمر) يبدو بأن هور Hussain et al. )2009وفقاً لدراسة 

 )Ceratophyllum demersum(حيث توفر النباتات املغمورة السميكة مثل  )Tenualosa ilisha, Liza subviridis,Thryssa whiteheadi(مثل 

  .لألسامكاملفرتسة  املاءطيور ومن   )Aspius vorax, Silurus triostegus(غطاء يحميها من االسامك املفرتسة مثل 

 & Richardsonالسائدة ( نواعالتصنيف املميز لهذا الهور من حيث األ يعكسه البحرية ثنائية املعيشة  نواعلأل  الحاّمركذلك فأن اهمية هور 

Hussain 2006 .(حيث تشاركت هذه  نواعأن تركيبة األ  4.9يبني الجدول رقم ف) السائدة كانت متشابهة جداً بني هوري سوق الشيوخ والحويزة
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 )Liza carninata(كان متميزاً يف احتوائه عىل النوع البحري ثنايئ املعيشة  الحاّمر الخمسة االكرث سيادة)، ولكن هور نواعيف اربعة من بني األ  هواراأل 

  االكرث سيادة. نواعكنوع يحتل املرتبة الثانية بني األ 

من املعروف ولكن  2003قبل عملية اعادة الغمر عام  املياه األجاجيتصف بخاصية  الحاّمركان هور ال توفر الوضوح فيام إذا البحوث املتوفرة لدينا 

 .cf) ومن املحتمل انه كان يستخدم من قبل االسامك ثنائية املعيشة (salman et al. 1990انه كان يستخدم من قبل حيوانات الروبيان البحري (

Coad 1969a, Hussain & Ali 2006 فيام يتعلق بامللوحة فقد اشار .(Al-Hilli et al. )2009 بة للملوحة محجامعات نباتية  أكرب) اىل تواجد

لجمع العينات وذلك خالل عقد السبعينات من القرن العرشين. ميكن ان  منها مقارنة بتواجدها يف محطتني آخرتني الحاّمريف سوق الشيوخ وغرب 

إىل ذلك )، ولكن هذا ميكن ان يعزى كseicheيعزى ذلك جزئياً اىل تدفق مياه البحر من شط العرب خالل حدوث ظاهرة اختالف منسوب املياه (

األمر الذي )، banat et al. 2006والذي يعتمد بشكل اسايس عىل التوازن بني عمليتي الغسل والتبخر ( الحاّمروجود نظام ملحي خاص يف هور 

  حتى يف الفرتة التي سبقت التجفيف. الحاّمرىل مستويات ملوحة عالية نسبياً يف هور يؤدي إ

 األحيايئنوع لتل بشكل ذا اهميةيساهم األخرى، فبالتايل  هواريختلف اختالفاً طبيعياً عن األ  الحاّمران هور ملا ذكر اعاله من هذا يوفر الدعم لفكرة 

  .هوارللنظام البيئي ومن ثم وجود قيمة عاملية استثنائية محتملة لأل 

مياه  أنواع... A). الفئات: Hussain et al. 2008, 2009( الحاّمرسوق الشيوخ والحويزة ورشق  أهواراالسامك املسجلة يف  أنواع: 4.8الجدول 

 مياه عذبة اصيلة. أنواع... Nبحرية،  أنواع... Mعذبة غريبة، 

  الحاّمررشق   الحويزة  سوق الشيوخ  الفئة  النوع

Acanthobrama marmid  N  +  +  +  

Acanthopagrus latus  M  -  -  +  

Acanthopagrus berda  M      +  

Alburnus mossulensis  N  +  +  +  

Alburnus sp.          

Aphanius dispar  N  +  +  +  

Aphanius mento  N      +  

Aspius vorax N  +  +  +  

Baleophallalmus boddarti M  -  -  +  

Boleophthalmus dussumieri M      +  

Barbus grypus N      +  

Barbus luteus N  +  +  +  

Barbus sharpeyi N  +  +  +  

Barbus xanthopterus N  +  +  +  

Bathygobius fuscus M  +  -  +  

Brachirus orientalis M      +  

Carassius auratus A  +  +  +  

Ctenopharyngodon idella A  +  +  +  

Cyprinion macrostomum N  +  -  +  

Cyprinus carpio A  +  +  +  

Gambusia holbrooki A  +  +  +  

Garra rufa N  -  +  -  

Heteropneustus fossilis A  -  +  +  

Liza abu N  +  +  +  
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  الحاّمررشق   الحويزة  سوق الشيوخ  الفئة  النوع

Liza klunzingeri M  -  -  +  

Liza subviridis M  -  -  +  

Mastacembelus mastacembelus N  +  +  +  

Mystus pelusius N  -  +  -  

Rhynchorhampus georgii M      +  

Scatophagus argus M      +  

Silurus triostegus N  +  +  +  

Tenaulosa ilisha M  +  -  +  

Thyrssa mystax M  -    +  

Thryssa whiteheadi M     +  

 11  12  11  املياه العذبة االصيلة أنواععدد 

 32  17  17   الكيل نواععدد األ 

 ام بهاقاستناداً اىل عمليات مسح  هواراالسامك يف ثالث مناطق مختلفة من األ  أنواعشيوعاً أو وفرًة من  أنواعخمسة  بأكرث: قامئة 4.9الجدول 

  ).Richardson & Hussain 2006صدر: . (امل2005-2003تدريسيون وطلبة يف جامعة البرصة للفرتة 

  الحاّمر  سوق الشيوخ  الحويزة

Barbus luteus  Liza abu  Liza abu  

Aspius vorax  Carassius carassius  Liza carinata  

Carassius carassius  Barbus luteus  Carassius carassius  

Barbus sharpeyi  Aspius vorax  Barbus luteus  

Liza abu  Alburnus mossulensis  Alburnus mossulensis  

فقط من االسامك من هور الحويزة خالل استعراضه ملواقع جنوب  أنواعسبعة  Salim et al. (2009)عىل العكس من الدراسات السابقة فقد سجل 

 )Acanthobrama marmidوهي ( 2009مة طبيعة العراق يف عام منظمناطق التنوع األحيايئ الرئيسة التي تنفذه العراق التي شملها مرشوع 

)3% ،()Alburnus mossulensis( )3% ،()Aspius vorax( )15% ،()Barbus luteus( )25% ،()Heteropneustes fossilis( )10% ،()Silurus 

triostegus( )24% ،()Liza abu( )20% (: وهي-نسبياً عدد قليل وهو –الوسطى  هوارسامك يف األ ا أنواع). كام سجلت خمسةAcanthobrama 

marmid, Barbus luteus, Heteropneustes fossilis, Liza abu, Carassius auratus(  خالل  الحاّمر. مل يتم الحصول عىل بيانات من هور

 لمسح.لعملية هذه ال

عليه يف هذا املسح الشتوي. لقد  والذي مل يتم العثور )Barbus sharpeyi(الحويزة تاريخياً منطقة تزاوج مهمة لسمك البني  أهوارلقد مثلت 

ان األعداد الكلية املنخفض نسبياً يعزى جزئياً أيضاً إىل محدودية ). Salim et al. 2009استنتج الباحثون بأن هذا النوع رمبا يواجه تهديد محيل (

 أنواعالبني و  حالة سمكثفة أكرث من اجل تقييم حاجة إىل دراسة مكتظهر الغطية غري كاملة للدورة املوسمية، فبالتايل جهود لجمع العينات او تال

  .لحويزةاالسامك بشكل عام يف هور ا

 هوارقبل تجفيفها، أو عن االهمية التاريخية لأل  هواروبيئة االسامك ومصائد االسامك يف األ  نواعليست هناك معلومات منشورة عن تركيبة األ 

 ,Al-Mukhtar 1982, Barak & Mohamed 1982ة لبعض اسامك املياه العذبة (حيائياأل بالنسبة لالسامك البحرية. بينام متت دراسة الجوانب 

1983, Naama 1982, Al-Sayab 1988, Jasim 1988, Mohamed & Barak 1988, Al-Kanaani 1989, Al-Rudainy 1989, Mohamed 

& Ali 1994, Mohamed et al. 1998عيشة يف شط العرب وشط البرصة (). اجريت دراسات مشابهة عن االسامك ثنائية املAl-Nasiri & 

Shamsul-Houda 1975, Hussain & Ali 1987, Hussain et al. 1987, 1989, 1999, Jabir & Faris 1989, Younis 1995, Al-Noor 

  )Al-Daham et al. 1993, Mohamed et al. 1998) وكذلك يف املياه البحرية العراقية (1998
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 بني القيم الطبيعية والثقافية الصلة-هواراأل االسامك يف صيادي  .4.6.2.6

ذات اهمية  األحيايئ، ميكن ان تكون االهمية االقتصادية لتنوعها فقططبيعي كممتلك تراث عاملي وخطة ادارتها  هواريف سياق عملية ترشيح األ 

وذلك كموقع مختلط  ،اح عملية الرتشيح الكليةهمية حيوية لنجأ  هوارمصائد االسامك يف األ  تشّكل). cf. Badman et al. 2008bثانوية فقط (

)، وهي جزئية ذات اهمية Tkachenko 2002( هوارألن مصائد االسامك هي واحدة من األسس االقتصادية الرئيسة للثقافة التقليدية لسكان األ 

املنطقة  ومن ثم القيمة العاملية االستثنائية لهذه رهوامساوية من اجزاء القيمة العاملية االستثنائية الكلية املحتملة للممتلك. ان ثقافة سكان األ 

). لذلك Richardson & Hussain 2006( األسامك املتميزة بفاعليتها وظيفياً لن تكون قامئة بدون وجود عمليات صيد  )5(الخامس تحت املعيار 

ونتائج لبحثية احتياجات لال جنباً اىل جنب  هوارك يف األ االسامصيد فان القسم التايل سوف يوضح الخطوط العريضة للبيانات األساسية املهمة حول 

  . إلدارةعملية ا

) اربعة 2009(  .Abd et al حدد منهاتعد ذات اهمية اقتصادية.  هواراملتواجدة يف األ  نواعنوعاً من األ  14) هناك Jawad )2006وفقاً لدراسة 

 )FAO(منظمة االغذية والزراعة العاملية قدرت . نواعقامئة موحدة بهذه األ  )4.19رقم (اضافية ذات اهمية اقتصادية عالية. يوفر اإلطار  أنواع

 Partow( هوارمنه يأيت من األ  %60من  أكرثطن، بحيث كان  23600بأنه بلغ  1990حجم الكيل لصيد االسامك يف املياه الداخلية العراقية يف عام 

رد االعتبار االنخفاض يف مستوى استهالك الفبوذلك عند االخذ  أكربالثامنينات كان ). من املحتمل ان حجم الصيد يف عقدي السبعينات و 2001

  ).Maltby 1994فقط ( 1986و 1984كغم بني عامي  1.5كغم اىل  3.3عىل مستوى العراق من  لألسامك

طن يف عام  13200عىل امتداد عقد التسعينات وذلك من  متزايدحجم الصيد بشكل انخفض 

 FAO( 1996يف عام  طن 7000و ،1995طن يف عام  9900اىل ، 1994ن يف عام ط 12600و ،1989

). ان هذا االنخفاض الكبري يف حجم الصيد Tkachenko 2002، املصدر ذكر يف دراسة 1993-2000

يد صنشاطات النخفاض  مؤرشاخطرية يف قاعدة املصادر، فضًال عن كونه التغريات مؤرش عىل ال

 أحد). ان Mitchell 2002خالل تلك املرحلة ( هوارًة الضطهاد سكان األ نتيج هواراالسامك يف األ 

حجم كمية املغذيات الداخلة اىل شط العرب وشامل الخليج نخفاض ال العوامل املهمة املحتملة 

يف وسط وجنوب العراق، ويقصد بهذا عمليات بناء السدود والنواظم  الرصفتغيري انظمة هو 

  ).Tkachenko 2002والقنوات وممرات السقي (

االسامك اىل بعض املناطق ولكن عملية صيد عادت  2003منذ عام  هواربعد اعادة الغمر يف األ 

سمك  يدصحيثام يزال ام كانت عليه قبل التجفيف. وكمية الصيد تختلف بشكل كبري ع نوعية

 رسيوسسمك الكا بكثري، بينام كون أصغر وبأحجاماقل  بأعدادولكن  )Barbus sharpyeiالبني (

)Carassius carassius(  يف  2004من الصيد لصيف عام  %46و %20نسبة  هوارالدخيل عىل األ

). كذلك ازداد حجم الصيد النسبي Richardson et al. 2006سوق الشيوخ والحويزة عىل التوايل (

 Developmentمن وزن الصيد) ( %60(مبا يصل اىل  )Silurus triostegusالَسلَور (

Alternatives Inc. 2004 دينية. ألسباب). ال يتناول السكان املحليون هذا النوع كطعام لهم  

لصيد االسامك لألماكن األخرى، كام واملناطق املجاورة لها ذات اهمية محورية  هواركذلك تعد األ 

 ةمن االسامك البحرية ذات االهمية االقتصادية الكبرية يف الخليج العريب عىل انظم أنواعتعتمد عدة 

 Clupeidae( )Hussainالجليك ( العائلة أنواعالتكاثر مثل  ألغراض، اما هوارنهار واأل مصبات األ 

et al. 1994 البوري ( العائلتني أنواع) او للتغذية مثلMugilidae( ) والقدSparidae( )Hussain 

et al. 1987.(  

الوسطى،  هوارسم) يف األ  4و 3و 2و 0.5شيم مثبتة (بحجوم ثقوب تبلغ ) وجود عمليات صيد باستخدام شباك خياSalim et al. )2009لقد الحظ 

 كغم/ قارب. 7مامرسة الصيد الكهربايئ ومبعدل صيد يومي تقريبي بلغ حوايل ، كام متت مالحظة كغم/قارب 5بلغ معدل الصيد اليومي حوايل فقد 

 ) 10العارش (تحت معيار الرتاث العاملي  ارهو عىل سالمة األ  االسامك وأثرها أنواعواملهددات املؤثرة عىل الضغوط  .4.6.2.7

: انواع االسامك ذات 4.19اإلطار 
االهمية االقتصادية يف أهوار جنويب 

  العراق
Barbus barbulus  
Barbus esocinus  
Barbus grypus  
Barbus sharpeyi  
Barbus xanthopterus  
Barbus luteus  
Aspius vorax  
Carassius auratus  
Ctenopharyngodon idella  
Cyprinus carpio  
Hypophthalmichthys molitrix  
Tenualosa ilisha  
Liza abu  
Nematalosa nasus  
Silurus triostegus  
Alburnus mossulensis  
Mugil dussumieri  
Acanthopagrus latus 
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اسامك املياه العذبة يف العراق. عىل الرغم من االفتقار اىل امثلة كمية عن  أنواع) عرضاً شامًال عن اثار التغريات البيئية عىل Jawad )2003قدم 

لباحث ان االسامك العراقية كانت قد تأثرت اصًال بالتغري قد ذكر االشفهية حول هذه االثار. فهذه االثار اال انه تم كذلك تسجيل بعض التقارير 

  ادناه. 4.20الحديثة ميكن تلخيصها يف اإلطار رقم  املهدداتالبيئي خالل فرتات ما قبل التاريخ، ولكن 

  

الشبوطيات  عائلةمن  أنواععدة  اختفاءمنذ عقد السبعينات والعوامل االخرى املذكورة اعاله ادى اىل  الحاّمرتدهور نوعية مياه هور ان 

)Cyprinidae( ىل سبيل املثال، ذكر اختفاء النوعان، فعهوارت تجفيف األ وذلك حتى يف الفرتة التي سبق ) من البنيBarbus subquincunciatus 

غم/لرت يف اوائل  6.3) اىل Al-Saadi et al. 1981غم/لرت يف عقد السبعينات (0.4بسبب ارتفاع امللوحة من  الحاّمرمن هور  )B. scheichو 

 سبيل عىلبنسبة منخفضة اىل حد كبري، فاالصيلة  نواعتم العثور عىل القليل من األ  2003). بعد اعادة الغمر يف عام Al-Rikabi 1992التسعينات (

 Richardsonافرتض فقط عىل التوايل. لقد  %0.05و %0.02اىل  )B. Grypusو Barbus xanthopterusمن البني ( لنوعنينسبة ااملثال، وصلت 

ل الكارب الشائع القاع مث ألحياءالقاع من قبل االسامك املفرتسة  بأحياء) ان ذلك كان بسبب امللوحة املرتفعة والتنافس عىل الغذاء املتمثل 2008(

)Cyprinus carpioقد تم سابقاً بالفعل اظهار وجود االلية املذكورة اخرياً ()، فAl-Kanaani 1989.( 

  : اولويات احتياجات البحوث املتعلقة بأنواع اسامك االهوار4.21 اإلطار رقم

 االهوار الفرات يف-يحتاج معرفة الوضع الحايل واتجاهات وتوزيع انواع االسامك املتوطنة يف حوض دجلة حالة االنواع املهمة: -

العملية  العاملية االستثنائية. ان هذهاىل الدراسة أكرب لغرض توضيح املساهمة الحالية واملحتملة لألهوار يف تحقيق القيمة 

ألنواع االسامك (او انواع حيوانات املياه العذبة ) IUCNميكن ان تكون جزء من عملية تقييم تستند عىل القامئة الحمراء (

حاالت ل بشكل عام) لغرض تقديم هذه االنواع بطريقة مناسبة يف القامئة الحمراء العاملية فضالً عن القوائم الحمراء الوطنية

 منفردة ضمن الحوض.

: الحاجة اىل اجراء دراسات اضافية حول مستويات التحمل البيئي (فيام يتعلق بامللوحة احتياجات املوائل وتاريخ الحياة -

واالوكسجني والغذاء ونوعية املوئل والفرتة املائية) وتاريخ الحياة لألسامك (خصوصاً لألسامك املتوطنة واالنواع ذات االهمية 

قتصادية العالية)، وذلك ألجل توفري املعلومات لعملية االدارة املستقبلية للنظام البيئي ولتقييم مدى استدامة اجراءات اال 

 االنعاش. يجب ايالء اهتامم خاص للمراحل الحرجة من تاريخ الحياة.

يلة (مثًال خيلة عىل انواع االسامك االصالحاجة للقيام بدراسات اضافية عن تأثري االسامك الغريبة والد  تأثري االسامك املدخلة: -

من خالل التنافس أو االفرتاس أو نقل الطفيليات او التهجني)، وذلك كأساس إلدارة الصون لألنواع االصيلة. عىل الرغم من 

هناك عدد  نان االدلة الشفهية املروية تشري اىل ان االنواع التي ادخلت لألهوار ساهمت يف اختفاء بعض االنواع االصيلة اال ا

 قليل فقط من الدراسات املنظمة املؤكدة.

: ان دور بعض االهوار (وخصوصاً هور الحاّمر) كأرضية لرعاية الصغار والتغذية اهمية بعض االهوار لألنواع ثنائية املعيشة -

املوائل التي  كامل منلألنواع ثنائية املعيشة القادمة من الخليج العربية بجاحه اىل دراسة أكرث لتوفري فهم أفضل للمدى ال

 توفرها االهوار، ومن اجل التخطيط لصون هذه الوظيفة كجزء من ادارة موقع الرتاث العاملي هناك.

: الحاجة اىل اجراء دراسات كمية أكرث عن مساهمة صيد االسامك يف معيشة دور صيد االسامك يف معيشة سكان االهوار -

الحالية لصيد االسامك وذلك فيام يرتبط بفعاليتها االقتصادية واستدامتها سكان االهوار. هناك حاجة للبحث يف التقنيات 

  : الضغوط واملهددات الرئيسة عىل انواع االسامك يف االهوار4.20اإلطار 

 افتقاد عملية دخول املياه مام يؤدي اىل جفاف االهوار ومتلحها. -

 تدمري موائل االهوار وتحويلها اىل ارايض زراعية. -

 وغازية وما ينتج عنه من اثار بيئية سلبية. ادخال انواع اسامك غريبة -

 الصيد املفرط لألسامك واستخدام طرق صيد غري مستدامة (مثل الصيد الكهربايئ). -

 االنخفاض يف تركيز االوكسجني املذاب يف عمود املاء للبحريات واالهوار. -

 تلوث االهوار مببيدات الحرشات واالعشاب. -
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البيئية، واقرتاح ابتكارات تكنولوجية تهدف اىل تحقيق الحد االمثل من مساهمة االهوار يف املعيشة ويف الوقت ذاته الوصول 

  بتأثريات عمليات صيد االسامك عىل بيئة االهوار اىل الحد االدىن. 

، وهناك هواراالسامك يف األ  أنواعكرب لسالمة التهديد األ  هوار، متثل عملية تدمري موائل األ هوارالحيوانات يف األ  أنواعحال بالنسبة لكل كام هو ال

غريات يف الغريبة والغازية والت نواعاملستقبيل ملوقع الرتاث العاملي هناك. ميثل تواجد األ  إلدارةحاجة ملحة ملتابعة هذه العملية من قبل نظام ا

تركيبة املجتمع بسبب عمليات الصيد غري املستدام ضغوطاً اخرى مهمة والتي سوف يكون من الصعب نسبياً متابعتها حاملا تكون قد احدثت 

  تأثريها بالفعل.

 فجوات املعلومات واحتياجات البحوث .4.6.2.8

ة حتياجات كبرية للمعلومات، مع الحاجوجود فجوات كثرية واعن  هواراالسامك يف القيمة العاملية االستثنائية لأل  أنواعمناقشة مساهمة  تظهر

(اإلطار رقم  هوارأل يف ا إلدارةلللتعامل مع البعض منها كمتطلبات مسبقة ذات اولوية عالية بالنسبة لعملية الرتشيح للرتاث العاملي والتخطيط 

  ). اما املتبقي فيمكن متابعته يف مراحل الحقة.4.21

  التي ميكن متابعتها يف مراحل الحقة ما ييل: من بني احتياجات البحث

جارة). (ألغراض اإلعاشة والت لألسامكحاجة للقيام بعملية متابعة منظمة وشاملة لجدوى االستخدام املتزايد للمزارع املائية كمصدر ال -

 .هواراخل األ املائية الحالية وتلك املخطط لها د املزارعكذلك هناك حاجة ملتابعة التأثري البيئي لكل مشاريع 

االسامك ها التي ترزح تحت وطئ املهدداتاالسامك وبيئتها والتي وصفت اعاله، هناك حاجة اىل فهم  املتعلقة بحالةاستناداً اىل االبحاث  -

 .ةكمي ةلميضمن منهجية بحثية عخصوصاً تلك املتوطنة) األهوار (االصيلة يف 

  الزواحف والربمائيات  أنواععلم  .4.6.3

 

 العراق وبرمائياتزواحف  .4.6.3.1

 . درستهواريتواجد يف األ فقط جزء صغري منها و ) in den Bosch 2003نوع من الربمائيات والزواحف يف العراق ( 96جود تسجيل و اآلن تم حتى 

 Boulenger(القرن العرشين عرشينات بشكل موسع خالل عقد الربمائيات والزواحف  أنواعالقوات العسكرية الربيطانية اثناء تواجدها يف العراق 

1918, 1919, 1920a, b, Corkill 1932, Angel 1936, Schmidt 1939 .(لخصت دراسة Allouse )1955 و (Mahdi & Georg )1969( 

 Haas 1952, Reedالتي نرشت يف منتصف القرن العرشين (، فكان هناك القليل من الدراسات املبكرة املبعرثة يف القرن العرشين الدراسات املبكرة

& Marx 1959, Haas & Werner 1969 يف العراق، ولكن هذه  املتواجدة الربمائيات والزواحف نواع) والتي قد أضافت القليل حول فهم أ

 Phrynocephalus maculatus(النوع الدراسات بحد ذاتها خلقت بعض االرتباك. عىل سبيل املثال فأن الكثري من القوائم ادرجت 

longicaudatus( اگاميدي عضاءة من عائلة )Agamidae(  الربمائيات والزواحف املتواجدة يف العراق ولكن دون تحديد مواقع معينة  أنواعضمن

. لقد تم نرش اخر سلسلة مهمة من )Coluber ventromaculatus(و )Coluber rogersi(لتواجده. من املشاكل االخرى هي هوية نوعي االفاعي 

ولكن مرة اخرى دون لها ) وهي تتضمن تعداداً عاماً Khalaf 1960, 1961ات (يعراق يف بداية الستينبرمائيات وزواحف ال أنواعاالبحاث حول 

) قامئة مفصلة لربمائيات وزواحف العراق استناداً اىل دراسات 2003( in den Bosch. لقد وضعت دراسة )Khalaf 1959تحديد مواقع للتواجد (

  ) قامئة مراجع مفصلة.Leviton et al. )1992الرشق االوسط التي نرشها  زواحف أطروحة شاملة حولمنشورة سابقة. تضم 

  ف والربمائيات يف قيم التنوع األحيايئ لألهوار: مساهمة انواع الزواح4.22اإلطار 

 Rafetusرمبا متثل االهوار واحداً من املعاقل املهمة للسلحفاة ملساء الرتس ( موئل مهم ألنواع مهددة باالنقراض عاملياً: -

euphraticus.ًاملصنفة عىل انها نوع مهدد باالنقراض عامليا ( 

: ان االفتقار الذي يكاد يكون كلياً للمعلومات حول برمائيات تكشافه بعداحتاملية وجود تنوع للربمائيات مل يتم اس -

 االهوار يرتك الباب مفتوحاً لوجود امكانية عامة لوجود انواع اضافية يف االهوار.
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 .هواربرمائيات وزواحف األ  .4.6.3.2

ىل عوضع األهوار بشكل خاص قيقة فهذه هي حهي معلومات قليلة  عموماً برمائيات وزواحف العراق  أنواعاملعلومات الحديثة املتوفرة عن إن 

من  أنواع) ستة 1969( Hass & Wemerل سجّ كام ها. أنواعذكر فرة الهائلة للضفادع ولكنه مل ) عىل الو Maxwell )1957ق علّ  كام. هواراأل 

 ,Ophisops elegans, Agama cf. persicus, Mabuya aurata septemtaeniata( هوارالزواحف يف مناطق تقع عىل مقربة من األ 

Trachylepis vittatus, Eryx jaculus, Platyceps ventromaculatus .( اشار كامNader & Jawad )1976 ةمن الوزغ أنواع) اىل وجود سبعة 

 Hemidactylus( نواعلالطالع عىل قامئة موحدة). تم العثور عىل اثنني من هذه األ  4.7يف جنوب العراق (انظر امللحق رقم  geckoأو ابو بريص 

flaviviridis, H. persicus  (   يف نفس املنطقة من قبلAl-Bawari & Saeed )2007 يتواجد  نواعاىل أي مدى كان اي من هذه األ  اإلشارة). مل تتم

  يف مقابل مجرد تواجدها بالقرب منها. هوارداخل األ 

الفرات  وسلحفاة) Caspain Terrapin( )Mauremys caspica( القزوينيةمن كل من سلحفاة املستنقعات  هواريف األ  النمطيةتتضمن الزواحف 

 ,Trachylepis aurata( skinkمن الضب  ) ونوعنيHemidactylus() وعدد من حيوانات الوزغ من الجنس Rafetus euphraticus( ملساء الرتس

Mabuya vittata(   مختلفة من االفاعي من الجنس  أنواعو)Coluber(  والبواء الرملية)Eryx jaculus(  وافعى املاء الفسيفسائية)Natrix 

tessellatta ( اء الرماديومتسابق الصحر )Coluber ventromaculatus() كان راصد الصحراء .Varanus griseus الصحاري) شائع الوجود سابقاً يف 

 Uromastyx(). توجد السحلية شوكية الذنب Scott 1995الشديدة عليه (ها أصبحت نادرة بسبب االعتداءات أن لكن االبسبب  هوارالقريبة من األ 

aegyptia( او بالقرب منها ولكن ال تتوفر بيانات مؤكدة. هواراأل  عىل االرجح داخل  

) Pelpphylax ridibunda( هوار) وضفدع األ Hyla savgnyiعىل الرغم من عدم وجود تحديد دقيق ملواقعها فأن حيوانات ضفدع االشجار (

  ).Leviton et al. 1992( هوار) تتواجد يف األ Bufo viridisوالعلجوم االخرض (

ن الرتكيبات عالدراسات جديدة، ف أنواعنادرة جداً فأن القيام بدراسات حقلية اضافية قد يؤدي للعثور عىل  هوارانات عن برمائيات األ ملا كانت البي

 تليسفرات و ال-الزواحف يف حوض دجلةلربمائيات و لألنواع خارج األهوار حرصاً أظهرت فقط األنواع املعروفة مسبقاً من االحديثة القليلة  الجزئية

مبوقعها الحايل مل تتكون  هواران ينسجم مع حقيقة كون األ االمر الذي ميكن ).Gvoždík et al. 2010, Stoeck et al. 2006, 2008جديدة ( أنواع

ور ) ولذلك فهي مل توفر موئالً مستقراً لتطSanlaville 2004 –سنة مضت  4300اال بعد ظاهرة االخرتاق بعد الجليدي االخرية (فرتة ال تتعدى 

  عىل امتداد فرتة زمنية كافية تطورياً. نواعاأل 

 هوارالربمائيات والزواحف املهددة يف األ  .4.6.3.3

بكونها الوحيدة املدرجة (كنوع مهدد  )Rafetus euphraticus( ملساء الرتستتميز سلحفاة الفرات  هواربرمائيات وزواحف األ  أنواعمن بني 

). يذكر املوقع االلكرتوين للقامئة الحمراء ان هناك حاجة لتحديث IUCN 2010املهددة ( نواعن األ ع IUCNباالنقراض) عىل القامئة الحمراء التحاد 

  الحد الجنويب ملدى تواجدها. هوارالفرات حيث تشكل األ -لهذا النوع. تعد هذه السالحف متوطنة يف حوض دجلة 1996تقييم عام 

-قد ذكر بأن هذا النوع كان شائعاً عىل امتداد حوض دجلةاء الرتس يف العراق. فملس) اول عملية مسح حول سلحفاة الفرات Salih )1965 أجرى

) هذه السالحف 1992( Stadtlanderالحظ ، و هوار) توزيع هذا النوع ضمن الحوض وسجل تواجدها قرب األ Graments )1992 كام درسالفرات. 

). يف Al-Zubaidy 1997, Molan & Saeed 1990هذا النوع ( مندة الطفيليات املتواجعن . تقصت دراسات اخرى 1989عام  الحاّمريف هور 

 هوار) عىل انه شائع يف هور الحويزة ولكن مل يتم تقديم ارقام تفصيلية أو وصف للحالة يف األ Nature Iraq )2008صنفت  أكرثدراسة حديثة 

  املتبقية.

 هوارقبها عىل سالمة األ وعوا هوارالربمائيات والزواحف يف األ  أنواععىل  املهدداتالضغوط و  .4.6.3.4

 هوارالمة األ شكلت عامل تهديد عىل س ثم فهيومن  هوارالربمائيات املائية يف األ  نواعلأل لقد شكلت حالة خسارة املوئل املايئ عامل التهديد الرئيس 

مثل  االخرى الضغوط واملهدداتجم تستمر. هناك فهم قليل وحاجة اىل دراسات اضافية تتعلق بحان املحتمل كام انها حالة من من هذا الجانب، 

  الغريبة والغازية. نواعامللوحة واالثراء الغذايئ والتلوث باملبيدات وكذلك وجود األ 

). لقد بني ان عملية Stadtlander  )1992كان قد سجله  ملساء الرتسثق والذي يؤثر عىل سلحفاة الفرات اىل جانب ذلك فأن التهديد الوحيد املوّ 

عىل الفرات تضمنت وجود اسالك متنع السالحف من الحركة بحرية ضمن النظام املايئ، وميكن ان تؤدي اىل تجزئة الجامعة السكانية انشاء الحواجز 
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ستهلك من قبل السكان املحليني لكونها ت للسلحفاة ملساء الرتسوبشكل متكرر عمليات قتل للنوع  هواراالقليمية لهذه السالحف. تجري يف األ 

). يتم االعتداء عىل Anna Bachmann/Nature Iraqا تعض الناس اثناء مامرستهم لصيد السمك او السباحة (اتصال شخيص مع االسامك ورمب

اخرى من الزواحف (مثل االفاعي والوزغ وراصد الصحراء) بسبب الخوف والخرافات. سوف تكون هناك حاجة اىل متابعة هذه الضغوط  أنواع

  يف سياق متابعة الضغوط االخرى. هوارت وزواحف األ برمائيا أنواععىل  املهدداتو 

  فجوات املعلومات واحتياجات البحوث .4.6.3.5

بحوث اساسية عن هذه املجموعة.  إلجراءباالعتبار  ملحةفان هناك حاجة  هواربرمائيات وزواحف األ  أنواعملا كانت هناك معرفة قليلة جداً حول 

املهددة باالنقراض املعروفة بوجودها هناك ويجب ان يتم ذلك  نواعب ان تتم فقط عىل األ يج باألولويةعىل كل حال فأن الدراسة التي توصف 

  ).4.23(اإلطار رقم  إلدارةلأصالً خالل عمليتي التسمية والتخطيط 

  

هدف تحسني توسط باىل جانب اولويات البحث فان هناك فجوات اضافية يف املعلومات تتعلق بهذه املجموعة وينبغي ان يتم مألها عىل املدى امل

  :هوارعملية ادارة اي موقع محتمل للرتاث العاملي يف األ 

هي  ن معظم البيانات، كام إ قل توفراً للمعلوماتاال وخصوصاً الربمائيات من يف األهوار الربمائيات والزواحف  أنواع املعلومات حول تعد -

الحديثة.  ايئاألحيت والزواحف بشكل نظامي يف مسوحات التنوع الربمائيا أنواعلم يتم شمول فقدمية وتفتقر لتحديد دقيق للمواقع. 

هناك حاجة اىل عمليات مسح تبدأ من االساس فضالً عن الحاجة للتعاون مع خرباء علم الحياة الجزيئي لغرض تأسيس قامئة محدثة 

 .هوارلربمائيات وزواحف األ 

 نواعمثل امللوحة واالثراء الغذايئ والتلوث باملبيدات فضالً عن األ  هواربرمائيات وزواحف األ  أنواعاملؤثرة عىل  املهدداتالضغوط و  -

 الصون. ألدارهالغريبة والغازية تتطلب عملية تقييم وذلك كخطوة اساسية للتخطيط 

 الطيور أنواع .4.6.4

  برمائيات وزواحف االهوار بأنواع: اولويات احتياجات البحوث فيام يتعلق 4.23الصندوق رقم 
 

: هناك حاجة اىل دراسة عميقة لحالة واتجاهات وانتشار سلحفاة )Rafetus euphraticusالرتس (لسلحفاة ملساء حالة الصون 

عن الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها. ميكن ان يكون ذلك  فضالً-االهواراملهددة باالنقراض عاملياً ضمن ملساء الرتس  الفرات

، وذلك لغرض IUCNياه العذبة تستند عىل القامئة الحمراء التحاد حيوانات امل ألنواعجزءاً من عملية تقييم عىل مستوى الحوض 

 ويف القوائم الحمراء الوطنية املتعلقة بالحاالت املنفردة ضمن الحوض. IUCNمتثيل هذا النوع يف القامئة الحمراء العاملية التحاد 
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 طيور العراق  .4.6.4.1

 Sharpe 1886, 1891, Sassi 1912, Tomlinson 1916, Beldiمتت دراسة طيور العراق بصورة موسعة نسبياً عىل مدى السنوات املئة املاضية (

1918, Meinertzhagen 1914, 1924a, b, Jourdain 1919, Stoneham 1919, Ticehurst 1920a, b, Ticehurst et al. 1921-1922, Hale 

1932, Chapman & McGeoch 1956, Makatsch 1958, Harrison 1959, Marchant 1961, 1962, 1963a, b, c, Marchant & Macnab 

1963, Georg 1967, Georg & Vielliard 1968, 1970, Georg & Savage 1970a, b, Kainady & AI-Joborae 1975, 1976, Kainady 

1976a, b, Mahdi 1982 شكلت الدراسات التي نرشها .(Allouse )1953 و (Moore & Boswell )1956 نواع) اكرث الدراسات شموالً أل 1957و 

يف وقت قريب نرش كام نوع من الطيور املائية.  134منها  375الطيور املسجلة يف العراق كان  نواعقد ذكروا بأن العدد الكيل أل الطيور العراقية. ف

Salim et al. )2006(  والذي غطى (نوعاً من الطيور، كام جمع  387"دليًال حقلياً لطيور العراقPorter et al. )2010 مرجعية محّدثة) قامئة 

  ومنقحة بشكل دقيق لطيور العراق.

 للطيور املهاجرة هواراأل  ألهميةريخية التقارير التا .4.6.4.2

يه الطيور لتقيض فهو دورها كواحدة من املناطق التاريخية الكبرية  هوارأل املساهامت املهمة والرئيسة يف القيمة االستثنائية العاملية ل أحدان 

الهائلني للطيور التي شاهدها  األحيايئ) االعداد والتنوع Thesiger )1954وصف فقد تنظيم. الو وراسيا الشتاء واالسرتاحة املائية املهاجرة يف غرب أ 

  قائالً: هوارخالل فرتة بقائه يف األ 

 شري مخططرش طيور البط االوريب بالتشتية هنا، اىل جانب  أنواعة بحياة الطيور الربية (...). تقوم جميع ممفع هواراء تكون األ الشت أشهر"خالل 

marbled duck )malha يف السامء بينام  متر-أبيض الوجهة أوز الرمادي–). لقد كنت اشاهد وانا مسحور ما بدا كأنه ارساب ال نهاية لها من االوز

 (وبضمنهاherons و grebes و darters و pigmy cormorants و Common cormoranهواء البارد صدى صيحاتها. (...) كانت طيور يعيد ال

goliath heronو ( spoonbillsوibis  وcurlews   وstilts و avocets و sandpipers و snipe و gulls  وterns و ospreys وharriesr  تبعث الحياة

خالل االشهر االكرث برودة وكان املعدان املسلحون عىل االغلب ببنادق تعبأ من خالل الفوهة يخرجون للصيد من الفجر حتى  ارهو يف هذه األ 

  الغسق".           

 Georg Kainady(من قبل عدة باحثني  هواربشكل موسع اكرث منذ ذلك الحني، وقد جرت عمليات مسح شاملة لأل  هواردرست الطيور املائية لأل 

& Vielliard 1968, 1970, Koning & Dijksen 1973, Carp 1975a, b, 1980, Scott & Carp 1982, Scott 1995 .( تم تلخيص ومن ثم

املعلومات  األمر الذي وفر أفضل). 1995( Scott) و Scott & Evans )1994هذه البيانات واعادة تحليلها من وجهة نظر ترتبط بالصون من قبل 

ينات بلغ يف العراق خالل عقدي الستينات والسبع منهااشاروا اىل ان االعداد الكلية للطيور املائية التي تقيض فصل الشتاء فيها كام ر طيو  أنواععن 

  لألهوارور يف قيم التنوع األحيايئ طي: مساهمة انواع ال4.24اإلطار رقم 

حتمل انها متثل ومن امل–تعد االهوار موقعاً كبرياً  وراسيا:أ أكرب مواقع التشتية التاريخية للطيور املائية املهاجرة يف غرب أحد  -

، وهي متثل موقع الشتاء النيل-قزوين-الطيور املائية املهاجرة السالكة ملسار الطريان غرب سيبرييااألكرب لتقيض فيها املوقع 

 عصافري.الجوارح وال ألنواعمهاجرة اخرى اثناء هجرتها اىل افريقيا التي متثل موقع تشتية مهم عاملياً مهم لراحة طيور مائية 

: هناك تسعة انواع من الطيور التي تستوطن االهوار موئل تكاثر و/أو تشتية مهم للعديد من انواع الطيور املهددة عاملياً  -

انواع) أو مهددة باالنقراض (نوعان) وفقاً  7عرضة لالنقراض عاملياً (م كأنواعاو تزورها بصورة منتظمة والتي تم تقييمها 

 .IUCNللقامئة الحمراء للطيور املهددة عاملياً التي وضعها اتحاد 

: تعد االهوار موئالً لتكاثر لنوعني من الطيور الشبه متوطنة موئل تكاثر مهم للعديد من االنواع وتحت االنواع املتوطنة -

االنقراض عاملياً). فضالً عن ذلك فان االهوار تضم تحت انواع متوطنة او شبه متوطنة تعود لخمسة يعد مهدد ب أحدها(

 تجمعات مركزية لها يف افريقيا. أقربانواع من الطيور عىل االقل وكذلك ملجاميع طيور تابعة ونائية توجد 

ملحليني يف االهوار ومن ثم فأنه يشكل جزءاً : يوفر صيد الطيور الدعم ملعيشة السكان امصدر رئيس لثقافة سكان االهوار -

قيمة االستثنائية ال إلدامةمن قاعدة املصادر لنمط الحياة الفريد ملستوطني االهوار. لذلك فأن صيد الطيور ميثل متطلباً مسبقاً 

.)5الخامس (املعياريف إطار العاملية للممتلك 
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فقط ولكنه  هواربتغطية جزء من األ  1979). لقد قام مسح للطيور يف عام 4.3املركز الرئييس لالنتشار (الجدول  هوارعدة ماليني بحيث مثلت األ 

املسجلة يف  نواع) عدد األ 1994( Scott & Evans). لقد قدر Scott 1995نوع ( 81طري مايئ تعود اىل  475000من  أكرثىل كل حال سجل وجود ع

  الصحراوية والشاطئية). نواعنوع (مع استبعاد األ  278ب  هواراأل 

خالل عقدي الستينات والسبعينات من القرن العرشين.  واره: ملخص بالدراسات املسحية للطيور املائية يف وقت الشتاء يف األ 4.9الجدول 

  ).Scott & Evans 1994(املصدر: 

  نواععدد األ   العدد الكيل  السنة  مصدر البيانات

Savage & Georg Kainady   1967  69108  9  

Vielliard & Georg Kainady   1967/1968  59378  55  

Koning & Dijksen   1972  152889  57  

Carp   1975  90824  46  

Carp, Georg Kainady & Scott   1979  324602  82  

طيور لتقيض فيها الة يسيا مسلطني الضوء عىل اهميتها كمنطقة رئيسضمن سياق هجرة الطيور عرب غرب آ  هوار) األ Scott & Evans )1994وضع 

طريان الثالثة مسالك ال أحدالنيل وهو -قزوين-ان غرب سيبريياوراسيا. تنتمي املنطقة اىل مسار الطري املائية املهاجرة الشتاء وتسرتيح يف غرب أ 

 حدأ رشق افريقيا وهو -بالنسبة لطيور البط. كام تنتمي اىل مسار الطريان غرب اسيا western palearcticالكربى العائدة للمنطقة البيئية املسامة 

 4.5). يوضح الشكل رقم shorebirds )Boere & Stroud 2008شاطئية والطيور ال wadersمسارات الطريان العاملية الثامنية للطيور الخائضة 

والحويزة  الحاّمر) بعيداً اىل حد القول بأن هوري Georg & Savage )1968aيف مسارات الطريان هذه. لقد ذهب الباحثان  هوارالنسبي لأل  املوقع

  سط"."يوفران عىل االرجح موئالً لثلثي الطيور املائية املشتية للرشق االو 

: موقع األهوار (محدد بعالمة النجمة) بالنسبة اىل مسار الطريان غرب سيبرييا/ قزوين/النيل لطيور البط (الجزء االيرس من الشكل، 4.5الشكل 

 Boereدر: (املص) ومسار الطريان غرب اسيا/ رشق افريقيا للطيور الشاطئية (الجزء االمين من الشكل، مضلل باللون االحمر الفاتح). 3مسار الطريان 

& Stroud 2008 .(  

 Scott & Evans كام حّدداملنفردة.  نواعكمنطقة تشتية للطيور املائية املهاجرة تنعكس بوضوح عىل مستوى األ  هوارلأل االستثنائية ان االهمية 

لخاص ام تحديد ذلك استناداً اىل املعيار قد تالهجرة، فبالنسبة اليها أهمية عىل مستوى مسار  هوارنوع من الطيور املائية تشكل األ  68) 1994(

رة ) عند اية مرحلة من دو (مبعنى انها منطقة اقليمية كبرية واسعة الهجرةعىل االقل من املجموعة السكانية لطيور مسار  %1نسبة بضم املنطقة ب

نوعاً من  35وذلك بالنسبة اىل املهاجرة الطيور يف يف الحد االقىص من متثيل مجاميع  %10تتجاوز ما نسبته  هوارالهجرة. بينت التقديرات بأن األ 

). 4.8عند مرحلة ما من الدورة املوسمية (انظر امللحق رقم  هوارمن افرادها يف األ  %50يرتكز ما يصل اىل  نواعكام قدر بأن بعض األ نوع.  65أصل 
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من  أكرثعاملية لاهمية كمؤرش عىل اال  القدميةة باملنطقة البيئية للطيور املائية املهاجرة الخاصخطوط الهجرة ميكن القول بأن االهمية عىل مستوى 

  (رابط بني القارات). واسعقليلة فقط وهي عىل االغلب ذات مقياس جغرايف  الهجرةمجرد كونها اهمية اقليمية بسبب وجود مسارات 

ملجاميع عديدة من الطيور اىل جانب الطيور املائية  ارهو ) الضوء عىل اهمية األ Scott & Evans )1994فيام يتعلق بالطيور املهاجرة فقد سلط 

  :هوار. تعد األ التي تقيض فصل الشتاء يف األهوار

روف الجوية ، وذلك يف اوقات الظأكرثواقعة اىل الشامل الناطق امليف  تقيض فصل الشتاء التيمنطقة لجوء مهمة للطيور املائية املهاجرة  -

 القاسية يف هذه املناطق (مثالً من مناطق قزوين ورشق االناضول).

 الطيور املائية املهاجرة من غرب سيبرييا ووسط اسيا اىل رشق وجنوب افريقيا (مثل بعض أنواعلبعض لجوء مرحلية حاسمة منطقة  -

 ).ducksوالبط  egretsوالبلشون االبيض  heronsطيور مالك الحزين 

 .passerines) والعصافري .Aquila sppو  .Circus sppو  Milvus migrans نواعمنطقة تشتية مهمة لبعض الطيور الجارحة (مثل األ  -

جداً من الطيور املائية املهاجرة يف عقدي كبرية  ألعدادالدعم كانت ال تزال توفر  هوارعىل الرغم من ان التقارير املذكورة اعاله تشري اىل ان األ 

 Thesigerكام ذكر الحجم.  محددالستينات والسبعينات اال ان االنخفاض يف اعدادها منذ عقد الخمسينات كان انخفاضاً ملموساً ان مل يكن غري 

  رة مبرور السنة".ند أكرث، كانت طيور البط واالوز تصبح هوار) بأنه " عىل امتداد األ 1964(

-Alو) 1995( Salim) وجود اعداد وفرية من الطيور املائية عىل مقربة من البرصة. قام Al-Robaae )1986, 1994خالل عقد التسعينات ذكر 

Rubaae & Salim )1996ل موسم ال) بعمليات مسح لطيور البط يف ثالثة مستنقعات قرب البرصة، فضًال عن بحرية الرزازة يف املنطقة ذاتها خ

 ولذلك فهي غري قابلة للمقارنة مع البيانات اعاله. وحوافها هوارغطت عمليات املسح هذه اجزاء صغرية فقط من األ  فقد. 1994-1993الهجرة 

 

  

 هوارطيور األ  أنواعالتقارير الحالية عن  .4.6.4.3

ذه الطيور فيها بسبب الدمار الشامل للموئل خالل ه عأنوا يف عقد التسعينات اىل احداث تغريات عميقة يف نظامها البيئي و  هوارادى تجفيف األ 

ك فأن املعلومات املتوفرة من الفرتة التي سبقت التجفيف ال ميكن استقراء امتدادها واستمرارها لتشمل الوضع يف ). لذلMitchel 2002الفرتة (

  .2004/ 2003عامي  هوارادة الغمر الجزيئ لأل لرصد الطيور وذلك بعد اع ةجديدمسوحات مرجعية  تأسيسالفرتة التي تلت ذلك، وينبغي 

املوسمية، وهور  هوارنوع من الطيور من سبعة مناطق يف جنوب العراق (الفرات االوسط، واأل  159) وجود Salim et al. )2009bلقد سجل 

الحظ امللحق ( 2008و 2005ة بني عامي ) خالل مسوحات صيفية وشتوية للفرت الحاّمرالوسطى، وهور  هوارالحويزة، وشط العرب، وخور الزبري، واأل 

مقيمة. فضًال عن  أنواعنوعاً ك 44مكنة التكاثر، كام تم اعتبار اضافية م أنواع 10متكاثرة اىل جانب  أنواعنوعاً عىل انها  53). تم تسجيل 4.9رقم 

  با واسيا.و ور ائرة شتوية من مناطق تكاثرها يف أ ز  أنواعنوع ك 110ذلك لوحظ وجود 

نوعاً  54)، وقد وجد 2005 ايار-2004منعشة خالل فرتة الرصد (ايار  أهوارنوعاً من الطيور املائية يف ثالث  57) ما مجموعه Abed )2007سجل 

 Pygmy Cormorant )Phalacrocorax. لقد كان طائر الغاق القزم الحاّمرنوعاً يف رشق  29نوعاً يف سوق الشيوخ و 40يف الحويزة و

pygmeus هو النوع ( السائد يف هور الحويزة، بينام ساد البلشون االبيض الصغريLittle Egret )Egretta garzetta يف سوق الشيوخ ورشق (

رى االخ هوارالطيور يف هور الحويزة مقارنة باأل  أفرادعدد من  أكرب(ويف الهور االخري كانت السيادة مشرتكة مع طيور النورس). سجل  الحاّمر

  الطيور. أنواعقامئة مفصلة ب 4.10لحق رقم ). يضم امل4.4(الجدول 

كام تبدو عليه فأن املقارنة  أن األمور إذا). 4.10) وفرة الطيور مع تلك املسجلة يف الدراسات السابقة (انظر الجدول رقم Abed )2007كام قارن 

القرن  شهدت انخفاض دراماتييك بني سبعينات نواعأعداد األ واالرقام من الدراسات املبكرة تقرتح بأن القيم الكلية لوفرة الطيور و  4.10بني الجدول 

. عىل كل حال فان مثل هذه املقارنات ينبغي تأويلها بحذر شديد ألن عمليات املسح املذكورة غطت مناطق دراسة مختلفة 2007العرشين وعام 

) الذين مل يستطيعا القول Koning 7 Dijksen )1973قبل وألن الجهود املبذولة يف عمليات املسح رمبا كانت مختلفة. لقد ذكر ذلك بالفعل من 
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) الذين انتهت Carp & Scott  )1997، وكذلك من قبل هوارمن الطيور الكلية املوجودة يف األ  %10أم  %1فيام لو كانت حساباتهام قد مثلت 

  فقط من املساحات املناسبة. %10حساباتهام اىل انهام رمبا قاما بتغطية 

  ).Abed 2007(املصدر:  هواريف مناطق مختلفة من األ  2007واالفراد املسجلة يف عام  نواعمقارنة اعداد األ : 4.10الجدول 

  عدد االفراد  نواععدد األ   الهور

  9399  54  الحويزة

  1975  40  سوق الشيوخ

  1998  29  الحاّمررشق 

 بني حزيران الحاّمر) ورشق الحاّمريوخ (يف غرب وشوق الش الطيور يف الحويزة أنواع) دراسات سابقة عن Abed )2008bيف بحث منفصل وصف 

يف رشق  30يف سوق الشيوخ و 46منها يف هور الحويزة و 58الثالثة مجتمعة،  هوارنوعاً يف األ  78. وفقاً لهذه الدراسة تم تسجيل 2006واب  2004

الثالثة خالل السنة الثانية. لقد عزى الباحث الزيادة الظاهرة  هوار األ عىل التوايل يف نوعاً  53و 62يف السنة االوىل، بينام تم تسجيل وجود  الحاّمر

) يبني انه رمبا كان من Abed 2007يف السنة التالية ( نواع، ولك االنخفاض يف عدد األ اإلنعاشاىل عملية االنعاش كام قام كذلك بحساب دالئل 

  مد.طويل اال  اإلنعاشاملبكر ان يعزى االختالف بني تلك سنتني اىل 

 الحاّمربصورة خاصة عىل طيور البط املهاجرة يف هور غرب  2006/2007و 2005/2006 لألعوامركزت دراسة مسحية اخرى خالل فصيل الشتاء 

)Abed 2008a الشتاء االول والثاين  لفصيل 11044و 68723). كان العدد الكيل للطيور مختلفاً نوعاً ما بني فصيل الشتاء حيث كانت االعداد هي

) وال A. crecca( teal) وال A. streptera( gadwall) وال Mallard )Anas platyrhynchosعىل التوايل. تضمنت الطيور املشاهدة كالً من ال 

Garagney )A. querquedula وال (Wigeon ِ)A. Penelopeوال (Pintail)A. acutaوال (Shoveler )A. clypeata  وال (Marbled Duck 

)marmaronetta angustirostris وال (Tufled Duck )Aythya fuligula وال (Pochard )A. ferina وال (Ferruginous Duck )A. 

nyroca وال (Red-crested Pochard )Netta rufina متا اشري اىل وجود نوع واحد من كل من ال .(shelduck )Tadoma tadoma وال (

goose )Anser anser كان النوعان .(Anas Penelope  وA. strepera  االكرث وفرة خالل تلك الدراسة. اجريت مقارنة لألعداد الكلية لطيور البط

 Scott 1995, Carp 1975, Koning & Dijksen 1973, Georgاملختلفة خالل عقدي السبعينات والثامنينات من القرن العرشين ( هوارمن األ 

& Vielliard 1970 ارنة بأن الوفرة الحالية رمبا تكون اقل بكثري من تلك املسجلة خالل عقدي السبعينات والثامنينات، ). مرة اخرة تقرتح تلك املق

عليه حالة التباين القوي بني عمليات املسح السابقة وحاالت عدم الثبات املشار اليها اعاله بني عمليات املسح هذه فيام  االتجاه تشوشولكن هذا 

  املبذولة.يتعلق باملدى الجغرايف والجهود 

 Richardson. سجل 2003عملية اعادة الغمر بعد عام  تأثريعىل  هوارطيور األ  أنواعلقد كان هناك تركيز خاص من الدراسات الحديثة املتعلقة ب

et al. )2005 الت جاح ومبعد وسوق الشيوخ)، ولكن بدرجات مختلفة من الن الحاّمرسابقة (ابو زرك و  أهوار/ عودة يف ثالث مواقع اإلنعاش) حاالت

) اىل استنتاجات مشابهة حيث ذكرا انخفاض يف كثافة الطيور يف املواقع املعادة الغمر باملقارنة Richardson & Hussain )2006مختلفة.  وصل 

 & Richardsonل من قب الحاّمرالخمسة السائدة التي وجدت يف الحويزة وسوق الشيوخ و  نواعاأل  4.25. يدرج اإلطار رقم التاريخيةمع التقارير 

Hussain )2006.(  

 يف اعىل منهأ هور الحويزة الوفرة يف املوائل. لقد ذكرا بأن  إنعاش) نتائجهام كذلك عىل اساس حالة Richardson & Hussain )2006 لقد فّرس 

  .هوارالكيل اىل انتعاش او شفاء األ  نواعاملتكاثرة من بني عدد األ  نواعمن األ  %50نوع)، وعزيا وجود نسبة  29مقابل  53املعاد غمره ( الحاّمرهور 
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 العراق هواراملهددة عامليا أل املتوطنة  نواعوتحت األ  نواعاأل  .4.6.4.4

تم ادراجها تحت قابل للتهديد، ومهدد،  هوارنوعاً من الطيور التي تم العثور عليها يف األ  IUCN 2010 (15(تدرج القوائم الحمراء األنواع املهددة 

 عةألرب، اما بالنسبة هوارهو ونوع صحراوي ال يعتمد عىل النظام البيئي لأل  نواع). عىل كل حال فأن أحد هذه األ 4.26إلطار اومهدد بشكل حرج (

 خالل الخمسني سنة املاضية. هواراخرى منها مل تكن هناك بيانات موثوقة من األ  أنواع

 والتي تتوفر تقارير وبيانات منتظمة عنها: 4.26فيام ييل مناقشة أكرث تفصيًال لألنواع الواردة يف اإلطار رقم 

  : انواع الطيور املهددة عاملياً يف االهوار (مصنفة عىل انها معرضة لالنقراض أو بدرجة اعىل من التهديد)4.26اإلطار رقم 

 التقارير املنتظمة

Basrah Reed-warbler (Acrocephalus griseldis)  مهدد باالنقراض  متكاثر  

Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus)  معرض لالنقراض  مشتي  

Greater Spotted Eagle (Aquila clanga)  معرض لالنقراض  مشتي 

Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca)  معرض لالنقراض  مشتي 

Macqueen’s Bustard (Chlamydotis macqueenii)  معرض لالنقراض  1متكاثر 

Lesser Kestrel (Falco naumannii)  معرض لالنقراض  عابر 

Marbled Teal (Marmaronetta angustirostris)  معرض لالنقراض  متكاثر ومشتي 

Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)  مهدد باالنقراض  عابر  

Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus)  معرض لالنقراض  2مشتي  

      التقارير املنفردة

Red-breasted Goose (Branta ruficollis)  مهدد باالنقراض  3مترشد شتوي نادر 

Saker Falcon (Falco cherrug)   مهدد باالنقراض  3زائر شتوي شحيح 

Pallas’s Fish-eagle (Haliaeetus leucoryphus)   معرض لالنقراض  3زائر شتوي شحيح  

Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris)  حرج  3وي شحيح زائر شت  

White-headed Duck (Oxyura leucocephala)   مهدد باالنقراض  4زائر شتوي نادر  

Sociable Lapwing (Vanellus gregarious)   حرج  3عابر  

تم تسجيل  4ة االخرية ؛ م يسجل مطلقاً خالل الخمسني سن 3ممكن ان يكون متكاثر ايضاً ؛  2ال يعتمد فعالً عىل االهوار؛ -نوع صحراوي، ليس نوع أهوار 1

  )Salim et al. 2009b( 2005يف االهوار عام  19وجود 

 

  رث شيوعاً يف ثالثة اهوار مختلفة.الطيور الخمسة االك بأنواع: قامئة 4.25اإلطار رقم 

  لحويزة
  هور طبيعي)

  1سوق الشيوخ

  (هور معاد الغمر)
  الحامر

  (هور معاد الغمر)
Phalacrocorax pygmeu  Egretta garzetta  Egretta garzetta  

Egretta garzett  Ceryle rudis  Larus ridibundus  
Tachybaptus ruficolli  Ardeola ralloides  Larus genei  

Larus canu  Ardea purpurea  Larus canus  
Larus ridibundu  Vanellus leucurus  Sterna albifrons  

  )Richardson & Hussain  )2006ملصدر:

  جزء من هور الحامر 1
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): قدم Basra Reed Warbler) (Acrocephalus griseldid( هازجة القصب -

Fadhel )2007 وصفاً قصرياً لهذا الطري املتوطن واملهدد باالنقراض عاملياً والذي (

 Scott & Evansسابقاً من قبل . كان هذا النوع قد وصف هواريتكاثر يف األ 

. بعد فرتة من عدم هوار) بأنه شائع الوجود يف تجمعات القصب يف األ 1994(

وهي الفرتة التي مل تنقطع خاللها  هوارحالة هذا النوع داخل األ  منالتأكد 

مشاهدته عىل طول مسار الهجرة االفريقي، عادت عمليات مشاهدته بشكل 

. ذكرت منظمة 2008و 2005ة رصد) بني عامي محط 25(يف  هوارمنتظم يف األ 

دة ملحوظة يف عدد الطيور هذه التي تم اإلمساك طبيعة العراق ايضاّ وجود زيا

 هواراعادة غمر األ  تأثري، وهو ما ميكن ان يعكس 2005يف عام  أفريقيابها يف رشق 

). ليس من املعروف يف الوقت Salim et al. 2009a,b( 2004/2005يف عامي 

 ).4.6يل فيام لو كان هذا االتجاه قد استمر عرب السنوات الالحقة (الشكل الحا

 Lesser White-fronted Goose( )Anser( األوز الغراء الصغرية -

erythropus وفقاً لدراسة :(Scott & Evans )1994 فأن هذا النوع املعرض (

ىل ع فض تواجدهانخولكن  هواراأل  منتظامً يفلالنقراض عاملياً كان زائراً شتوياً 

ولكن مل يعرث عىل أي طري منها  1972طري من هذا النوع يف كانون االول من عام  70مدى النصف الثاين من القرن العرشين. سجل تواجد 

 ).Salim et al. 2009a,bيف عمليات املسح التي تلت اعادة الغمر (

 هوار) هذا الزائر الشتوي لأل 1994( Scott & Evans ): وصفGretaer Spotted Eagle( )Aquila clanga( سعفاء صغرى عقاب -

. يف وقت قريب 1979يف كانون الثاين  24واملصنف عىل انه معرض لالنقراض عاملياً بأنه "شائع اىل حد ما" يف الشتاء وذكرا ان العدد كان 

العائد  سيةمناطق التنوع األحيايئ الرئيمرشوع  ااستهدفهمثان مواقع مختلفة وخالل ثالثة من بني اربعة فصول شتاء  يفوجد هذا النوع  أكرث

 ).Salim et al. 2009bيبلغ مثانية ( لألفرادملنظمة طبيعة العراق. كان اعىل عدد 

): هو زائر شتوي اخر يتميز بوجوده الشائع اىل حد ما، وقد تم Eastern Imperial Eagle( )Aquila heliacal( املليك الرشقي العقاب -

 بأكرث هواركام قدر حجم جامعة التشتية له يف األ  1979مرة يف كانون الثاين من عام  34النوع املعرض لالنقراض عاملياً  تسجيل وجود هذا

 أكربوكان  هواريف ستة محطات مسحية عىل امتداد األ  2005). تم العثور عليه مرة اخرى بعد عام Scott & Evans 1994طائر ( 100من 

 ).Salim et al. 2009bعدد تراكمي له هو مثانية (

 Houbara Bustard): تم فصل هذا النوع مؤخراً عن طائر الحبارى Macqueen’s Bustard( )Chlamydotis macqueenii( الحبارى -

)C.undulataن النوعني. عىل الرغم من عدم ادراجه ا) وهو يحتل الجز الرشقي (الجزء الجنوب غرب اسيوي) من مدى االنتشار الخاص بهذ

من حيث االنتامء اىل نفس فئة (فئة  C. undulate) اال اننا نفرتض أنه يشبه النوع IUCN )2010ة منفردة يف القامئة الحمراء التحاد بصور 

باملعنى الحريف ولكن رغم ذلك ينبغي اخذه بعني  هواراملعرضة لالنقراض). يعد هذا النوع من طيور الصحراء وليس من طيور األ  نواعاأل 

. تشري التقارير الحديثة من مناطق قريبة من هور الحويزة اىل ان هذا النوع يستمر بالتواجد هناك هوارسياق ادارة الصون يف األ االعتبار يف 

 ).Nature Iraq 2008, Salim et al. 2009bعىل الرغم من ضغط الصيد الكبري (

لعابر املعرض لالنقراض عاملياً بأنه يحلق عرب منطقة الدراسة ): يتميز هذا املهاجر اLesser kestrel( )Falco naumanni( العوسق الصغري -

يف الربيع  نخفضةمتوقف وبارتفاعات عالية يف فصل الخريف، بينام تهاجر مجاميع كبرية منه عائدة بارتفاعات  رسيعة بالبعمليات طريان 

 Johmson 1958, Marchant 1961, Scott & Evans( هواروهو املوسم الذي سجل خالله تواجد هذا النوع بشكل شائع نوعاً ما يف األ 

) ولكنه مل يدرج من Nature Iraq 2008d( 2008يف شهر شباط من عام  Saniya). كام ذكر بأن هذا الطور شوهد يف منطقة السنية 1994

 ).Salim et al. )2009bقبل 

يف األهوار  Basra Reed Warbler الطائر 4.6الشكل 1
.(Madhafar Salim, Nature Iraq :(صورة
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 Marbled Teal( )Marmaronetta( الرششري املخطط -

angustirostris هذا النوع املعرض ): تم تشخيص

لالنقراض عاملياً من طيور البط عىل انه متكاثر واسع 

 سجيل قليلة لهاالنتشار وزائر صيفي، مع وجود حاالت ت

 Scott & Evansمن قبل  هواراأل يف فصل الشتاء يف 

 30متت مشاهدته يف اكرث من  2005). منذ عام 1994(

 يةيسمناطق التنوع األحيايئ الرئموقع من مواقع مرشوع 

ملنظمة طبيعة العراق كذلك ذكر وجود حاالت بيع له يف 

). كانت االعداد Salim et al. 2009 a,bاالسواق العراقية (

مرتفعة ايضاَ نوعا ما حيث بلغت  2009/2010يف شتاء 

 .4.7). انظر الشكل Porterاتصال شخيص مع ( 41000

 Egyptian Vulture( )Neophron( العقاب املرصي -

percnopterus ذكرت التقارير ان هذا النوع املهدد .(

 nature Iraq) ولكن مل يتم تسجيله حديثاً (Scott & Evans 1994( الهجرةباالنقراض عاملياً كان يتواجد بشكل شائع نوعاُ ما عىل مسار 

2008a, Salim et al. 2009a, b(  يكون تم اغفاله سهواً يف عمليات الوضوح فأنه يبدو من غري املحتمل ان ب. ملا كان هذا النوع يتمتع

 املسح الحديثة.

) بأن هذا النوع املعرض لالنقراض عاملياً 1994( Scott & Evans): ذكر Dalmatian Pelican( )Pelecanus crispus( البجع الدملايس -

تم م عن أية عمليات تسجيل مؤكدة. مل يعىل مدار العام وافرتضوا بأنه رمبا يتكاثر هناك ايضاً، ولكن مل يكن لديهم عل هواريتواجد يف األ 

 ).Nature Iraq 2008a, Salim et al. 2009a,b( هوارطيور األ  أنواعذكر هذا النوع يف املنشورات االكرث حداثة حول 

جات تهديد وبدر حوايل عرشة أنواع من الطيور القريبة من الفأن املهددة واملهددة بشكل حرج من الطيور  نواعفضًال عن استخدامها من قبل األ 

 Cinereous Vulture )Aegypius monachus ،(Ferruginous Duck )Aythya nyroca ،(Pallid Harrier: وهي هواراأل متفاوتة تستخدم 

)Circus macrourus ،(European Roller )Coracias garrulous ،(Corncrake )Crex crex ،(Cinereous Bunting )Emberiza 

cineracea ،(Semi-collared Flycatcher )Ficedula semitorquata ،(Great Snipe )Gallinago media ،(Black-winged Pratincole 

)Glareola nordmanni ،(Eurasian Curlew )Numenius arquata) (IUCN 2010, Salim et al. 2009b, Scott & Evans 1994 من بني .(

  ).Salim et al. 2009b( هوارميتلكان معاقل خاصة يف األ  Black-tailed Godwitو Ferruginous Duckرمبا كان النوعان  نواعهذه األ 

 مهددة عاملياً ليست مدرجة بأنها ومجاميع الطيور املعزولة واألنواع وتحت األنواع املتوطنة  شبه/ املتوطنة نواعاأل  .4.6.4.5

) Black-tailed Godwit( )Turdoides altirostrisيقة سوداء الذيل (بقو املهددة عاملياً تم تسجيل وجود طيور اخرى مثل نواعفضالً عن تلك األ 

متوطنة (اثنان منها هي طيور  أنواع، اىل جانب خمسة تحت )Grey Hypocolius  )Hypocolius ampelinusوالنوع املتوطن اقليميا ً  غري معترب

  ).Evans2002 ؛ 4.27مائية) ومجموعتني معزولتني من الطيور املائية االفريقية (اإلطار 

الطيور االفريقية امثلة عىل وجود عملية "تطور جارية". يجب  أنواعاملتوطنة وبدرجة اقل منها املجاميع التابعة من  نواعميكن اعتبار تحت األ 

) ان العملية التطورية 1ية: (التال لألسباباملهددة عاملياً  نواععىل انها ذات قيمة صون مشابهة لقيمة صون األ  هواراعتبار هذه املجاميع من طيور األ 

قد عملت عىل نشوء  هوار) ان امكانية كون األ cf. Pullin 2002) ،(2بحد ذاتها ينظر اليها بشكل متزايد عىل انها احدى اهداف ادارة الصون (

ذلك يف حالة تساهم ك نواعهذه األ  امثلة متعددة عن عمليات التطور املستمرة للطيور تسلط الضوء عىل النوعية الفريدة لهذه االرايض الرطبة. ان

  ).BirdLife International 2010ن الطيور ذات االولوية العالية عىل مستوى العامل (توطّ  كواحدة من ضمن عدد قليل فقط من مراكز هواراأل 

 ,Madhafar Salim :يف األهوار (صورة Marbled Teal : الطائر4.7الشكل 
Nature Iraq).
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هي  )10عارش (الح املمكن تحت املعيار املتوطنة الحالية من الطيور والفقريات االخرى فيام يتعلق بالرتشي نواعوتحت األ  نواعان اهمية وجود األ 

 UNEP World Conservationبالتعاون مع خرباء عامليني متخصصني بهذا املجال، مثل خرباء مركز  أكرباهمية يجب استكشافها بشكل 

Monitoring Centre  7.1(انظر القسم رقم.(  

  

ك متت ) وكذلScott & Evans 1994( هوارعىل امتداد األ  االنتشارهو شائع التواجد وواسع  Little Grebeلقد ذكر بأن النوع الثانوي للطائر 

 هوار). رمبا كانت األ Salim et al. 2009b(هناك يف وقت قريب ولو بأعداد قليلة  Ibis Sacredو African (Levant) Darterمشاهدة كل من 

 EAشهد حاالت انخفاض يف اعداده هناك خالل عقدي الثامنينات والتسعينات ( ولكنه Levant Darterمتتلك اخر املجاميع التي ميثلها الطائر 

ITAP 2003شخصية فقط قام بها  ). عىل العكس من ذلك فقد وصف بأنه "محري" وان تواجده مشكوك به ألنه مبني عىل اتصاالتSalim 

)2009a,b عىل كل حال فأن .(Abed )2008b ذكر وجوده بأعداد قليلة. هناك حاجة اىل املزيد من الدراسة لحالة وانتشار واتجاهات تحت (

  واملجاميع التابعة من الطيور املائية وذلك كاساس لعمل خطة صون لها. نواعاأل 

) Prinial Graceful (Prinia gracilis irakensisو  )Zitting Cisticola )Cisticola juncidis neuroticاخرياً فأن هناك تحت نوعني اخرين هام 

  ).Evans 2002( يعتربان شبه متوطنني يف ما بني النهرين ويوجدان يف مناطق اخرى من املرشق

 هواريف األ  هامة للطيورمناطق  .4.6.4.6

املهددة واملتوطنة التي  نواع) وبسبب األ 4.3.3.2خاص لتشتية الطيور املائية (انظر القسم كمناطق لتكاثر وبشكل  هواربسبب االهمية الكمية لأل 

ة . ان اهمية هذه الكثافالهامة للطيورمناطق لتضم بشكل استثنايئ تواجد عايل الكثافة ل هوار) فأن األ 4.3.3.5و  4.3.3.4تضمها (انظر القسمني 

اس بالنسبة للطيور وفقاً ملقي هوارهي اهمية مزدوجة: من جانب هي تسلط الضوء عىل اهمية األ  ارةإلدلعملية التسمية للرتاث العاملي ولخطة ا

  عاملي، ومن جانب اخر فهي توفر وسيلة للمقارنة وتحديد االولوية بني املواقع املنفردة.

) قامئة Savage )1968الطيور. جمع  أنواعتعلقة بلقد حاول باحثون كثريون توفري قوائم باملناطق الرطبة الرئيسة يف العراق من وجهة النظر امل

من االرايض الرطبة يف العراق  27)، وحدد وجود cootsالرطبة ذات االهمية الخاصة للطيور الربية (البط واالوز والبجع وطيور الغرة  باألرايضاولية 

) 1980( Carp أنتجلك القامئة وكتبوا عن حاالت املواقع.  ) نسخة منقحة من تGeorg & Savage )19768bعىل انها ذات اهمية عاملية. كام وفر 

من االرايض الرطبة يف العراق ميكن اعتبارها ذات اهمية عاملية عىل اساس معايري  19قامئة تضم  1979يف استعراضه للمعلومات املتوفرة حتى عام 

  : تحت االنواع املتوطنة ومجاميع الطيور املائية املعزولة يف االهوار4.27اإلطار 

  حالة الصون  تحت االنواع املتوطنة 
Anhinga rufa African (Levant) Darter (

)chanteri  
 للنوع هي غري معترب، لتحت النوع من املمكن ان يكون مهدد بشكل حرج

Tachybaptus ruficollis Little Grebe (
)iraqensis  

 للنوع هي غري معترب، لتحت النوع من املمكن ان يكون قابل للتهديد

Francolinus francolinus Black Francolin (
)arabistanicus  

 النوع من املمكن ان يكون قريب من التهديدللنوع هي غري معترب، لتحت 

Pycnotus leucotis eared Bulbul (-White
)mesopotamiae  

 للنوع هي غري معترب، لتحت النوع من املمكن ان يكون غري معترب

)Corvus corone capellanusHooded Crow ( للنوع هي، لتحت النوع من املمكن ان يكون غري معترب 
  ولة من االنواع االفريقيةاملجاميع املعز 

Threskiornis African Sacred Ibis (
)aethiopicus  

للنوع هي غري معترب، للمجموعة املحلية من املمكن ان تكون مهدد بشكل 
 حرج 

)Ardea goliathGoliath Heron (   للنوع هي غري معترب، للمجموعة املحلية من املمكن ان تكون مهدد بشكل
 حرج

 )s 2002Evanاملصدر (
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) والذين وفرا كذلك قامئة ضمت كل املناطق الرطبة يف Scott and Carp )1982. تم تنقيح هذه القامئة بشكل اضايف من قبل Ramsarاتفاقية 

  موقع). 32العراق والتي عرفت أو اعتقد بانها كانت متثل بعض االهمية للطيور املائية (

نطقة عاملية يف مالرطبة العراقية يف قامئته األولية عن االرايض الرطبة ذات االهمية ال لألرايضموقع  33) ما مجموعه Scott )1993 ضماخرياً فقد 

 BirdLife املجلس العاملي للطيورالرشق االوسط. يف جرد حديث للمواقع ذات االهمية العاملية واالقليمية لصون الطيور يف الرشق االوسط شخصت 

International 42  كمناطق هامة للطيورموقعاً يف العراق )Evans 1994, BirdLife International 2010ذه املواقع عىل ). هناك سبعة من ه

 يف العراق الهامة للطيورناطق امل). تخطط منظمة طبيعة العراق لنرش تقرير محدث عن 4.11والجدول  4.8(انظر الشكل  هواراالقل تقع ضمن األ 

  سبعة.الاملناطق الهامة للطيور معلومات اضافية حول كل من  4.11. يتضمن امللحق رقم 2011وذلك يف اوائل عام  هوارومن ضمنها األ 

  

 ).Evans 1994: املناطق الهامة للطيور يف العراق (املصدر: 4.8الشكل 

  ).BirdLife International 2010: املناطق الهامة للطيور الرئيسة يف األهوار (4.11الجدول 

يتم 

) أو اقليمية (اقليم الرشق االوسط يف هذه الحالة. وفقاً للمجلس العاملي للطيور Aتحديد املناطق الهامة للطيور إما عىل اساس معايري عاملية (

) تصنيفاً أولياً 2009a( .Salim et alر. قّدم ) فأن جميع املناطق الهامة للطيور املذكورة اعاله تفي باملعايري العاملية املناطق الهامة للطيو 2010(

ملنظمة  دللمناطق الهامة للطيور الذي متيز بكونه منقح جغرافياً ومحّدث بشكل أكرب وكان جزءاً من مرشوع مناطق التنوع األحيايئ الرئيسية العائ

  طبيعة العراق.

أنواع اهداف الصون املتواجدة يف هذا املوقع (مثالً، حالة النوع املتكاثر  فضًال عن ذلك فأن املعايري التي تنطبق عىل موقع ما توفر معلومات عن

طق التنوع ااملتوطن مقابل حالة الرتاكم الكبري اثناء الهجرة). ميكن استخدام هذه املعلومات يف التخطيط لإلدارة عىل مستوى املوقع املنفرد من من

مواقع الرتاث الوطني). يجب استكشاف هذه االمكانية بشكل أكرب خالل التخطيط إلدارة موقع األحيايئ الرئيسية وكذلك عىل مستويات أكرب (مثالً، 

  الرتاث العاملي.

 الضغوط واملهددات عىل أنواع طيور األهوار وعواقبها عىل سالمة أنواع طيور املنطقة .4.6.4.7

املساحة   اسم وشفرة املوقع  رقم املنطقة

  (هكتار)

دوائر العرض/خطوط 

  الطول

  املحافظة  نوع املوئل

IQ030   56 °31  4255  الجبايش هور' N, 47° 20' E   ميسان  ارايض رطبة  

IQ032   45 °31  15000  هور ام النعاج' N, 47° 25' E   ميسان ارايض رطبة 

IQ033  هور الريان وام عصبة  

Umm Osbah   

25000  31° 40' N, 47° 1' E   ميسان ارايض رطبة 

IQ034  33 °31  7500  هور عودة' N, 46° 51' E   ميسان ارايض رطبة 

IQ036  22 °31  220000  هور الحويزة’ N, 47° 38’ E   ميسان، البرصة  أهوار مياه عذبة 

IQ038  أهوار -األهوار الوسطى

  العامرة

300000  31° 10’ N, 47° 05’ E    مياه مفتوحة، أهوار

  مياه عذبة

ميسان، ذي قار، 

 البرصة

IQ039  44 °30  350000  هور الحاّمر’ N, 47° 03’ E    ذي قار، البرصة  بحرياتأهوار و  
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  بتفصيل أكرب ادناه.املهددات والضغوط الرئيسة عىل أنواع طيور األهوار كام تناقش  4.28يلخص اإلطار رقم 

  

هوار أل كام هي الحال بالنسبة لكل مجاميع االحياء يف األهوار فأن عامل الضغط االكرث اهمية عىل أنواع الطيور هو فقدان املوائل بسبب تجفيف ا

). عىل الرغم من حالة الشفاء cf. Partow 2001أو انشاء البنى التحتية أو االفتقار اىل عملية دخول املياه أو التحول املبارش لالستخدام الزراعي (

اىل ان الشفاء كان جزئياً فقط وان الضغط الناشئ عن فقدان املوائل يستمر، كام ان حالة االفتقار  2003الجزيئ لألهوار بعد اعادة الغمر منذ عام 

  ال، من عمليات استكشاف النفط.اىل املوئل املناسب رمبا تتفاقم بحدوث حاالت فقدان اضافية يف املستقبل تنتج، عىل سبيل املث

) مصفوفة للتهديدات التي تتعرض لها Salim et al.  )2009aهناك عدة ضغوط اخرى تساهم يف انخفاض اعداد أنواع الطيور يف األهوار. يقدم 

ذه املصفوفة عة العراق. تتضمن هاألهوار (ليس فقط عىل أنواع الطيور) التي يتضمنها مرشوع مناطق التنوع األحيايئ الرئيسية العائد ملنظمة طبي

ن خالل م العديد من الضغوط ذات اهمية ألنواع الطيور ومن بينها تجفيف املياه أو االفتقار اليها، والتلوث النفطي والصيد وزوال الغطاء النبايت

 29و 34ملياه وقلتها عىل معظم املناطق (الرعي الجائر فضًال عن عملية الصيد الجائر لألسامك. كام يؤثر عاميل الصيد غري املستدام وتجفيف ا

موقع). عىل كل حال فأن  16موقع) وبناء الطرق ( 017موقع) والصيد الجائر لألسامك  25موقع، عىل التوايل) يليها عامل ازالة الجامعات النباتية (

 هذه املنهجية قامت بقياس امتداد هذه الضغوطات فحسب وليس شدتها وثباتها. 

االحياء االكرث تعرضاً للصيد من بني جميع أنواع حيوانات األهوار. فيشكل الصيد ونصب الشباك لطيور البط جزءاً من وسائل التي  متثل الطيور من

). مل نعرث عىل Alnoori 1976, Maxwell 1957, Thesiger 1964مارشها سكان األهوار للمعيشة بشكل واسع ولزمن طويل يف هذه املنطقة (

ن حاالت انقراض لألنواع بسبب الصيد، ومن املرجح ان يعود السبب اىل محدودية تقنيات الصيد القدمية. لذلك فأن الصيد بحد تقارير تاريخية ع

  ذاته ال يشّكل ضغطاً عىل أنواع طيور األهوار بينام مستويات الصيد غري املستدام وتقنياته تشكل تهديداُ عليها.

). فمن املمكن ان تكون عمليات الصيد يف الوقت الحايل مؤثرة عىل Salim 1962اً يف فصل الشتاء (متارس عملية صيد الطيور بشكل حرصي تقريب

) بان هناك ما يصل اىل مليون طائر كان يتعرض للقتل ببنادق Maxwell )1957استدامة األهوار وخصوصاً إذا ارتبطت مع ضغوط اخرى. فقد قّدر 

كان العدد التقديري للطيور التي بيعت يف اسواق كربالء والنجف بأكرث من  1991/1992شتاء عام  ) بأنه يفScott )1995الصيد كل موسم، وذكر 

) بأنها شّكلت اهداف للصيد الستخدامها كغذاء او 1964( Thesiger) وMaxwell )1957األنواع التي ذكر كل من  4.29. يدرج اإلطار رقم 40000

) املعلومات االضافية حول اهمية الصيد كجزء من الثقافة واالقتصاد املحليني يف 2002( Evans) و Scott & Evans )1994ألغراض اخرى. فلخص 

  األهوار.

  : الضغوط والتهديدات الرئيسة ألنواع طيور االهوار4.28اإلطار 

 فقدان املوائل بسبب التجفيف وانشاء البنى التحتية وعدم كفاية تجهيز املياه. -

 الصيد غري املستدام. -

 مخزوننخفاض ئس (مثالً، اتلوث االهوار مببيدات الحرشات واالعشاب. التأثريات السلبية غري املبارشة لحالة تغيري مجتمع الفرا -

 االسامك).
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 Northernيف وقت قريب سابق لوحظت حاالت بيع الطيور 

Pintail وWigeon Eurasian وMallard  يف سوق مدينة

). كام حدث Nature Iraq 2010العامرة يف محافظة ميسان (

ملعرض لالنقراض عاملياً الرششري املخطط بيع للطائر ا

)Marmaronetta angustirostis بالقرب من األهوار يف عام (

2007 )Salim et al. 2009b.(  

) هو Chlamydotis macqueeniiعىل الرغم من ان الحبارى (

ليس من طيور األهوار حرصاً، ذكر بأنه يتم االمساك به حياً يف 

ل الخليج حيث يستخدم عىل جنوب العراق وتصديره اىل دو 

  ).Nature Iraq 2010االغلب يف مامرسة الصيد بالصقور (

هناك توثيق اقل بكثري للضغوط واملهددات األخرى فتستخدم 

مبيدات الحرشات مثل الكلوريدين بصورة واسعة داخل األهوار 

). ولكن Scott 1995-(يبدو بأنها تستخدم كذلك لصيد االسامك

عىل الطيور عىل حد علمنا. من املمكن ان مل تدرس تأثرياتها 

رح) ايحدث تراكم ملبيدات الحرشات عىل امتداد السلسلة الغذائية ومن ثم ترتاكم يف اقوى الطيور املفرتسة (مثل الطيور مفرتسة االسامك والجو 

  مام يؤدي اىل حاالت خلل مختلفة من بينها زيادة معدل هالك البيوض.

عىل سالمة أنواع الطيور، وكام هي الحال بالنسبة إىل مجاميع الحيوانات االخرى، هو خسارة املوائل بسبب تجفيف نستنتج بأن الضغط الرئييس 

ادناه وبتفصيل أكرب التحديات التي تواجهها السالمة  6و 5األهوار يف املايض القريب، اىل جانب كون الصيد عامل ضغط مهم. يناقش املقطعني 

  ها من احتياجات محددة فيام يتعلق باإلدارة.الكلية للنظام وما ينشأ عن

 فجوات املعلومات واالحتياجات البحثية .4.6.4.8

 برغم حقيقة كون الطيور متثل اىل حد بعيد أفضل مجاميع الحيوانات يف األهوار من حيث شمولها بالدراسات السابقة اال ان هناك بعض الجوان

االحتياجات البحثية ذات  4.30لرتشيح الناجح ولخطة اإلدارة. يدرج اإلطار رقم التي تتطلب القيام بدراسات اضافية وذلك كمتطلب مسبق ل

 االهمية الخاصة.

  : أولويات االحتياجات البحثية فيام يخص علم الطيور يف األهوار4.30اإلطار 

حايل، ان الوضع الزولة: املائية املع وجامعات الطيورحالة الصون لألنواع املهددة عىل املستوى العاملي، املتوطنة تحت األنواع  -

 –) 4.14، 4.13والتوجهات والتوزيع ألنواع الطيور وتحت األنواع (يف نطاق األهوار) وأهميتها من وجهة نظر الصون (أنظر اإلطار 

والبناء عىل ما هو قائم من مبادرات كمرشوع مناطق التنوع  ةباإلضافة إىل الضغوط واملهددات، مع الحاجة إىل دارسة مستفيض

 حيايئ الرئيسية التي تنفذه منظمة طبيعة العراق.األ 

حتى األن ليس واضحا إىل أي مدى استعادت االهوار العمليات فيها إىل دراسات كمية حول أهمية االهوار كمنطقة تشتية للطيور:  -

ويف القيمة العاملية ي مدى تستالنيل، وبتايل إىل أ -قزوين –حالتها منطقة تشتية ما قبل التجفيف، يف خط الهجرة ما بني غرب سيبرييا 

معتمدة التعداد الدويل للطيور Wetland Internationalمن املمكن التعاون مع -االستثنائية املحتملة. عمليات مسحية منسقة 

يجب ان معالجة هذه القضية يف ظل ما يسمح به الوضع األمني، وان يستمر تحميل هذه النتائج عىل قاعدة -) WI 2010املائية (

  ).BirdLife International 2010لبيانات الدولية للطيور (ا

أجل التخطيط للصيد املستدام يف موقع تراث عاملي مختبط يف  منتحسني فهم ضغوطات الصيد وما هي حدود الصيد املستدام:  -

عدالت الصيد هذه التأثريات م األهوار، فيجب دارسة تأثري الصيد عىل الطيور (خاصة الطيور املائية املهاجرة)، فيجب تقييم وتقليل

  املستدام مع مستخدمني هذه املوارد املحليني.

  تقليدياً  التي تم صيدها: انواع الطيور 4.29اإلطار 

- Ducks (Anas spp. and others) 

- Coot (Fulica atra)  

- Little Grebe (Tachybaptus ruficollis)  

- Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus)  

- African Darter (Anhinga rufa)  

- Goliath Heron (Ardea goliath)  

- African Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus)  

- Eurasian Crane (Grus grus)  

-  Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio)  

-  Godwits (Limosa spp.)  

- Pelicans (Pelecanus spp.) – الطبول صنع ألغراضيستخدم   

-  Greylag Geese (Anser anser) – لبيوضلجمع ا يستخدم  
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  فضًال عن ذلك فأنه يجب غلق الفجوات التالية يف املعلومات اثناء عملية التطوير االضايف ملوقع الرتاث العاملي املختلط يف األهوار:

) تتعلق بأنواع الطيور املهمة، عىل geo-refrenced databaseافياً (يجب تأسيس قاعدة بيانات مسندة جغر  ادارة بيانات أنواع الطيور: -

أن تحتوي البيانات التاريخية والحديثة وان تستند عىل قواعد البيانات الحالية. ميكن استخدام النسخة الكاملة من هذه القاعدة كأداة 

 اقع املحددة اىل عامة الناس.لتخطيط اإلدارة وللرصد، بينام ميكن توفري نسخة أكرث بساطة خالية من املو 

: هناك حاجة اىل دراسات جزيئية للوصول اىل فهم أكرب حول درجة متايز تحسني الفهم حول تحت األنواع املتوطنة واملجاميع املعزولة -

الذي ميكن فريد و تحت األنواع املتوطنة واملجاميع املعزولة التي تستوطن األهوار، ومن خالل ذلك فهم مساهمتها يف التنوع األحيايئ ال

 متييزه يف أي عملية ترشيح يف املستقبل.

 اللبائن .4.6.5

  

 لبائن العراق .4.6.5.1

نوعاً من  19) وBatsنوعاً من الخفافيش ( 15و )،Insectivoresأنواع اكالت الحرشات ( 6نوعاً تضم  74تتألف أنواع حيوانات اللبائن يف العراق من 

)، ومع ذلك هناك حاجة اىل معلومات rodentsنوعاً من القوارض ( 25) وartiodactylsظلف (أنواع من ذوات ال 8) وCarnivoresاكالت اللحوم (

) اعداد قامئة 2008( Amr). قام artiodactylsو carnivoresاضافية عن الحالة التصنيفية وحالة الصون لبعض هذه األنواع (وخصوصاً مجموعتي 

التي احتوت عمليات تحديث حسب املقاييس التصنيفية الحالية، ومنها بشكل خاص محّدثة بلبائن العراق، مستندة عىل عدد من املصادر 

 ,Harrison (1956a b, c), Hatt (1959), Harrison (1964, 1968, 1971), Nader (1971), Kock & Nader (1983)الدراسات التالية: 

Harrison & Bates (1991), and Al Robaae & Kingswood (2001) كام قدم .Allouse )1955 قامئة تفصيلية عن الدراسات الخاصة بلبائن (

  .1950العراق للفرتة التي سبقت عام 

) بتسجيل Hatt )1955عدد من األنواع التي ادرجت سابقاً ضمن لبائن العراق تم سحبها الحقاً بعد اعادة فحص النامذج. عىل سبيل املثال، قام 

). ان جميع حاالت التسجيل يف Eptesicus bottae) والذي اعيد اسناده الحقاً اىل النوع خّفاش بوتا (Eptesicus nilssoniالنوع الخّفاش الشاميل (

تعترب حالياً  Eptesicus walli Thomas 1919و Vespertilio matcschiei pellucens Thomas, 1906العراق ألنواع اخرى من الخفافيش هي 

  .Eptiscus nasutusعائدة للنوع 

) من العراق وهو ما تم اعتباره Erythronesokia bunnii) من نوع (bandicoot rat) الجرذ (Khajuria )1981سبة للزواحف فقد وصف اما بالن

). عىل 1991( Harrison & Bates) بصورة مبدئية من قبل Nesokia indicaمسألة مشكوك بصحتها، ومن ثم تم اسناد هذه الحيوان اىل نوع (

باعتبار تسمية الجنس غري صالحة ولكن مع قبول  IUCN) والقامئة الحمراء التحاد Khajuria )1981ريرنا هذا يحذو حذو كل حال فأن هذا تق

  ).Nesokia bunnii) (IUCN 2010تسمية النوع عىل انها (

 لبائن األهوار: نظرة تاريخية .4.6.5.2

  : مساهمة اللبائن يف قيم التنوع األحيايئ لألهوار4.31اإلطار 

املتوطن  )Bandicootالجرذ ( : تعد االهوار املعقل الرئييس لحيوانوتحت االنواع املتوطنة املهددة عاملياً  لألنواعموئل رئييس  -
املعرض لالنقراض عاملياً. يبدو بأن النوع االخري  )otterكلب املاء ( للنوع العائدةرض للخطر عاملياً عامل املتوطنةاالنواع تحت و 

القريب  )jerboaالجربوع ( بحد ذاته مهدد باالنقراض بشكل حرج. فضالً عن ذلك فأن االهوار تضم مجموعات من النوع
 شبه املتوطن. )gerbilالجربوع ( من التهديد وشبه املتوطن والنوع

ة االهوار هي جزيرة لتواجد اللبائن املائية وشبه املائية يف منطق ملائية املهددة عاملياً:التواجد املعزول للبائن املائية وشبه ا -
 واكالت اللحوم والقوارض املهددة عاملياً. batsبيئية جافة. انها تضم مجموعات من عدد من انواع الخفاش 
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 Susخنزير بري من نوع ( 488) قتل Thesiger )1954ل املثال، ذَكََر اعتادت األهوار ان تكون موطناً للعديد من أنواع اللبائن البارزة. عىل سبي

scrofa ل ) بأن الخنزير الربي عاش يف هور الحويزة وبأنها احياناً تهاجم 1949( Drower) مبدة سنتني يف املنطقة الواقعة حول هور الحاّمر. َسجَّ

  القوارب او حتى املركبات.

)، كام أظهرته البيانات خصوصاً من دراسات 4.12ئن يف األهوار واملناطق املجاورة لها (انظر امللحق رقم نوع من اللبا 38تم تسجيل ما مجموعه 

Harrison & Bates )1991و (Scott )1991 أنواع (من ضمنها الخفاش طويل  8)، كام تتضمن اكالت الحرشات بخمسة أنواع بينام الخفافيش

  ) املعرض لالنقراض عاملياً.Myotis capacciniiمن نوع ( Long-fingered Batالجناح 

)، او ما يعرف باسم Smooth-coated Otter) و(Lutra lutra) من األهوار وهام كلب املاء الشائع من (Otterتم تسجيل نوعني من كلب املاء (

)Maxwell’s Smooth-coated Otter) (Lutrogale perspicillata maxwelli لقد شاهد كل من .(Maxwell )1957 (وThesiger )1964 ( كالب

يف األهوار الوسطى ويف الحويزة. عىل كل حال فأن كال النوعني تعرضا  Haur Az Zikriاملاء يف عدة مناسبات وذكر بانها شائعة حول هور الزكري 

  هوار. ) وهي تعد االن شديدة الندرة يف األ Thesiger 1964الستنزاف شديد للحصول عىل جلودها يف فرتة الخمسينات (

) من النجاة يف بعض احراش األهوار حتى القرن العرشين، اال انه تعرض لإلبادة عندما متّكن سكان األهوار Panthera leoمتّكن االسد من نوع (

؛ هناك ) يف مناطق ما بني النهرين السفىلPantehra pardusمن الحصول عىل بنادق حديثة خالل الحرب العاملية االوىل. كذلك انقرض الفهد (

يف املنطقة الواقعة اعىل مدينة الكوت بالقرب من نهر  1945حالة تسجيل واحدة فقط لهذا الحيوان من مناطق األهوار وهي حالة مفردة عام 

 Panthera) عرضاً مفصًال حول النمر من النوع (1990( Kock) البيانات التاريخية التي تخصها، كام قدم Hatt )1959دجلة. كام لخّصت دراسة 

tigris.يف العراق ( 

  : انواع اللبائن املنزلية يف االهوار: الجاموس4.32اإلطار 

هو حيوان  )Bubalus bubalis(عىل الرغم من انه ال ميثل جزءاً من التنوع األحيايئ الربي لألهوار اال ان جاموس املاء االسيوي 

ً اىل ادلة اثرية بأن Hatt )1959 فذكراالهوار.  اىلإدخاله دة نظريات حول يف املنطقة، توجد ع منزيل شائع ومميز ) استنادا

بالد ما بني النهرين قبل أي نقرض حالياً كان متواجداً بصورة برية يف االهوار امل )Bubalis ameeنوع (جاموس املاء الربي من 

). ميكن ان Abid & Fazaa 2007( تدجينه. هناك اخرون يعتقدون بأنه ادخل اىل اهوار جنوب العراق من الهند قبل ثالثني قرناً 

 IUCNعلم الجغرافيا الحيوانية القدمية ( عن )B. arnee(تنسجم كلتا النظريتني مع املعلومات العامة املتوفرة حول النوع 

 ) فأن هناك دليل يقرتح بأن هذه الحيوانات ادخلت ألول مرة اىل بالد ما بني النهرين يف1957( Maxwell). وفقاً لدراسة 2010

  قبل امليالد. 3500عام 

). ان هذا بدوره يؤثر عىل االقتصاد املحيل للمجتمعات Abid & Fazaa 2007يف االهوار الجنوبية ( جاموسال 40000يوجد حوايل 

املحلية. يتم االحتفاظ بجاموس املاء للحصول عىل الحليب واللحم ويعترب دعامة اقتصادية مهمة لسكان االهوار. لقد وصف 

 ملعتمدينال جزء مهم من الثقافة واالقتصاد التقليديني يف ثقافة االهوار. ان هذا يعني بأنه يشكّ أحد أهم األنواع أنه جاموس بال

  ).5لخامس (اعىل املصادر الطبيعية وهو ما يجب اخذه بعني االعتبار بشكل اضايف فيام يرتبط مبعيار الرتاث العاملي الثقايف 

الثعل ) و Golden Jackal( )Canis aureusمن ابن آوى الذهبي (كالً  هوارتشاهد بشكل منتظم يف األ اللبائن الكبرية االخرى التي ما تزال  من

تم تسجيل وجود لبائن ). Small Indian Mongoose) (Herpestes auropunctatusالنمس الهندي القزم ( )Red Fox( )Vulpes vulpesاألحمر (

 Honey Badger( )Mellivoraوغرير العسل () Grey Wolf( )Canis lupusالذئب الرمادي ( يف املايض وهي هواراخرى مختلفة داخل وحول األ 

capensis الضبع املخطط () وStriped Hyaena( )Hyaena hyaena سّنور األدغال () وJungle Cat( )Felis chaus غزال الرمال () وGoitred 

Gazelle( )Gazella subgutturosa النيص الهندي املتّوج () وIndian Crested Porcupine( )Hystrix indica ولكنها اصبحت نادرة بحلول (

  ).Scott 1995منقرضة يف املنطقة ( نواعهذه األ  معظميعتقد بأنه من املحتمل ان تكون  الثامنينات،

) Nesokia bunnii=Erythronesokia bunnii( جرذ من نوعاعاله من  املذكورة نواعتتضمن األ  هواران اللبائن الصغرية املسجلة داخل وحول األ 

Gerbil Harrison’s ) شبه املتوطنGerbillus mesopotamiae نوع من  11اىل  8وبني  الزبابةمن  أنواعوثالثة  حيوانات القنفذ) ونوع من
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اخرى من الجرذان والفرئان وثالثة  أنواع) شبه املتوطن واربعة Euphrates Jerboa )Allactanga euphraticaالخفافيش االكلة للحرشات وحيوان 

) وهو نوع Nesokia indica( رذ الهنديالج). ان القارض االكرث شيوعاً يف املنطقة هو Scott 1995(جرابيع والجرذان اخرى من حيوانات ال أنواع

  يرتبط تواجده بشكل خاص مع ضفاف االرايض الرطبة.

رة بالذكر الدراسات الجدي أكرثعدد قليل ومبعرث من التقارير املنشورة حول لبائن العراق. من  الثالثني املاضية مل يكن هناك إالخالل السنوات 

. يرتبط كل من النوعني Tatera indicaو  N. indica) عن انتشار النوعني 1981( Khadim) ودراسة Al Robaae )1977 دراسةدراسات هي 

) Indian Crested Porcupine  )Hystrix indica ) (Khadim 1997بضفاف االنهار واالرايض الرطبة. كذلك متت دراسة انتشار كل من ال 

  Lesser Egyptian Jerboa) وال Allactaga euphratica(  Euphrates Jerboa) والHystrix indica  )Tatera indica ) (Khadim 1998وال

)Jaculus jaculus ) (Khadim et al. 1979 مع وجود حاالت تسجيل لهذه األ ،(قدم هواريف األ  نواع .Thalen )1975 الوشق) تقريراً عن انتشار 

)Caracal caracal نتشار القوارض.) يف املنطقة. تتضمن الدراسات االخرى تسجيالت عن ا  

 هوارالحالة الحالية للبائن يف األ  .4.6.5.3

) اخر املراجعات املنشورة عن لبائن Khadim et al. )1977. تعد دراسة 2003منذ عام  هوارمل تكن هناك دراسات حقلية منظمة حول لبائن األ 

) متت  Abdulhasan & Salim 2008, Salim et al. 2009العراقية ( هوارالرئيسة يف األ  األحيايئالعراق. خالل برنامج حديث عن مناطق التنوع 

االمر نفسه ينطبق . و هوارمل تناقش اي من التقارير حالة اللبائن الربية يف األ صص الشفهية ومشاهدات الصدفة فقط، و تغطية اللبائن عىل اساس الق

). EA ITAP 2003( الحاّمرالحويزة و  أهوارالوسطى و  ارهو باللبائن التي يعتقد بوجودها يف األ  فقدم املرشوع قامئة عىل مرشوع عدن الجديدة

اال مبجرد ذكر ما جاء يف املصادر القدمية حول لبائن يقوموا ) مل 2002( Evansو) 1995( Scottو) Maltby )1994وبصورة مشابهة فأن كال من 

كل بشقد أدى النطاق الذي شوهد يف عقد التسعينات  وادي الرافدين عىلاسفل  أهوار) بأن تجفيف Scott & Evans )1993استنتج  فقد. هواراأل 

سبب قد  وأنه )Lutrogale perspicillata maxwelli(وتحت النوع املتوطن  )Nesokia bunnii(مؤكد تقريباً اىل حدوث انقراض عاملي للنوع 

  مستوى العامل. عىل )Gerbillus mesopotamiae(من اعداد النوع  %50صل اىل االنخفاض الذي و 

 Canis(أبن أوى الذهبي الوسطى، وقد سجل تواجد كالً من  هوارواأل  الحاّمروبالخصوص هور  هواربدراسة لبائن األ  مؤخراً ) Haba )2009قد قام ل

aureus  والخنزير الربي ()Sus scrofa  ( الدخيل) واالرنب الربيLepus capensis  ( الجرذ البنيو املحددة القطط الربية غري  أنواع) واحدRattus 

norvegicus .(  

 هواراللبائن املهددة عاملياً يف األ  أنواع .4.6.5.4

). 4.33(انظر اإلطار رقم  IUCNاملهددة التحاد  نواعوتعد مهددة عاملياً وفقاً للقامئة الحمراء لأل  هوارمعروفة بتواجدها يف األ  أنواعهناك ستة 

ملعرضة ا نواعاملهددة باالنقراض ونوعان ضمن فئة األ  نواعوع واحد ضمن فئة األ القريبة من التهديد ون نواعضمن فئة األ  نواعندرج من هذه األ ت

 .مع امكانية وجودة مؤخراً  )Gazella subguttorosa. مل يتم تأكيد حالة نوع غزال الرمال (لالنقراض

  : انواع لبائن األهوار املهددة عاملياً (من فئة االنواع القريبة من التهديد فأعىل)4.33اإلطار 

Bats (Chiroptera)  

Long-fingered Bat (Myotis capaccinii)  قابل للتهديد  
Carnivora (Carnivora  

Smooth-coated Otter (Lutrogale perspicillata maxwelli)1  قابل للتهديد  
Eurasian Otter (Lutra lutra)  قريب من التهديد  

Striped Hyena (Hyaena hyaena)  قريب من التهديد  
Ungulates (Artiodactyla)  

Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa)2  قابل للتهديد  
Rodents (Rodentia)  

Euphrates Jerboa (Allactaga euphratica)   قريب للتهديد  
Bunn's Short-tailed Bandicoot Rat (Nesokia bunnii)  مهدد  
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يعتمد حقاً عىل  ال-االهوارليس من انواع  2للخطر بشكل حرج أو منقرض، تحت النوع املتوطن من النوع ان يكون معرض  1
  االهوار ومن املمكن ان يكون قد انقرض محلياً 

من اسمه ومشتق متميز و ما بني النهرين عىل أنه تحت نوع  أهواراملتواجد يف  )Lutrogale perspicillata) كلب املاء (Hayman )1957وصف 

)maxwellii.( يف هور الحويرة من قبل  1956تشافه يف عام لقد تم اكMaxwell )1957 هناك  املاء. كلبجراء  أحد) والذي متكن من الحصول عىل

 هوارحدثت يف خمسينات القرن العرشين من منطقة العزير يف األ  وكلتاهاميف العراق  )L. perspicillata(لنوع حالتي تسجيل اضافيتني فقط 

) من جنوب 2008ليات جمع حديثة (بينام عممنقرض حالياً.  )maxwelli(ملمكن ان يكون تحت النوع املتوطن ،) ومن اScott 1995الوسطى (

 .Aرمبا ال يزال متواجداً هناك. تنتظر هذه التقارير القيام بتأكيدها (اتصال شخيص مع ) Lutrogale perspicillataكلب املاء (العراق تقرتح بأن 

Backmann/Nature Iraqتم .( كتشاف الجرذ من النوع اBunn's Short-tailed Bandicoot Rat )Nesokia bunnii was الوسطى  هوار) يف األ

). هناك معلومات قليلة عن هذا النوع ولكن يبدو بأن وجوده يقترص عىل Khajurai 1980يف منطقة القرنة يف السبعينات من القرن العرشين (

-Longالخفافيش يربز النوع  أنواععىل الحاجة امللحة اىل صون هذا النوع النادر واملتوطن. من بني ) الضوء Nader )1989كام سلّط . هواراأل 

fingered Bat )Myotis capaccinii( هوارعىل حدود األ  ور، وقد سجل تواجده يف منطقة كيش) النادر والذي يتعرض للتدهScott 1995.(  

) املعروف فقط من خالل تواجده عىل مقربة Harrison's Gerbil )Gerbillus mesopotamiaeاملهددة عاملياً، يوجد النوع  نواعفضًال عن األ 

ملعتربة اغري  نواع. يصنف هذا النوع ضمن فئة األ إيرانوادي الرافدين ومنطقة خوزستان املجاورة يف جنوب غرب  أسفلمن االرايض الرطبة يف 

  .هوارويجب القيام بعمليات رصد اضافية حالته واتجاهاته يف األ  IUCNمتدهور حسب القامئة الحمراء التحاد  ولكنه أيضاً 

 هواروعواقبها عىل سالمة األ  هواراملؤثرة عىل اللبائن يف األ  املهدداتالضغوط و  .4.6.5.5

  

التهديد  لوالتوسع يف االستخدامات الزراعية واالقتصادية االخرى وما ينتج عنها من تدمري/تدهور للموائل عوام هوارمتثل عمليات تجفيف األ 

  .هواراللبائن يف األ  نواعالرئيسة أل 

 488) عن قتل Thesiger )1954املحددة منذ أن أخرب  املهدداتيأيت الصيد بعد ذلك كعامل تهديد ثانوي رئييس ولكن مل تتوفر بيانات كمية حول 

 Goitered Gazelle )Gazellaمثل  نواعاأل بأن الصيد ميثل السبب الرئييس يف تدهور أو انقراض عدد من  األهوار. يبدوخنزير بري يف 

subgutturosaان جميع اكالت اللحوم مثل .( Common Otter )Lutra lutra ( املاء وكلب)Lutrogale perspicillata هي تحت ضغط شديد (

ذب لحصول عىل جلودها. لقد ج(وبالتايل فهي تنافس الصيادين عىل االسامك) وكذلك من اجل ا لألسامكناتجة عن اضطهادها بسبب كونها اكلة 

). وفقاً لهذا التقرير فأن Nature Iraq 2010التقارير الحديثة االنتباه اىل وجود روابط بني الصيد وبني التجارة العاملية للحيوانات الربية ( أحد

  من ثعلب املاء تم اصطيادها وتصديرها اىل تركيا. أنواعهناك 

 Haba( هواراأل  يف-السمومباستخدام الرصاص أو –والحيوانات االخرى اكلة اللحوم اىل االضطهاد  )canids(تتعرض الحيوانات من فصيلة الكالب 

حسب فأو القريبة من التهديد  معتربةغري  نواع). يف الوقت الذي ال يتعدى تصنيف الصون لهذه الحيوانات عىل مستوى العامل فئة األ 2009

)IUCN 2010 (اً مثل أنواعاق هي مختلفة جداً ألن الكثري منها هي عىل االرجح يف حالة تدهور. ان ) اال ان حالتها عىل مستوى العرCanis 

aureus, C. lupus, Lutra lutra, Hyaena hyaena, Caracal caracal , Felis spp.(  تحتاج اىل عملية تقييم حقيل فوري واجراءات صون

  فورية عىل مستوى البلد.

) الستهالكه كطعام. كذلك فأن هناك عمليات Euphrates Jerboa( )Allactanga euphratica(أو بالبنادق للنوع  رمبا تتم عمليات صيد بالشباك

ويحدث ذلك يف املناطق الواقعة عىل  )Indian Crested Porcupines(صيد بالبنادق ونصب للفخاخ عىل نطاق واسع يف وسط العراق للنوع 

  : الضغوط والتهديدات الرئيسة عىل لبائن االهوار4.34اإلطار 

 البنى التحتية أو التحول لالستخدام الزراعي او تجهيز املياه غري الكايف. وأنشاءفقدان املوائل بسبب التجفيف  -

 خدام السموم، حتى ألغراض التجارة.عمليات الصيد غري املستدام واست -

 تلوث االهوار مببيدات الحرشات واالعشاب. -

 االسامك)  مخزونالتأثريات السلبية غري املبارشة للتغري يف مجتمع الفرائس (مثل انخفاض  -
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كذلك. يتم تصدير هذه االخرية اىل الكويت واالمارات والسعودية فضًال عن بيعها يف االسواق  هواراأل امتداد نهر دجلة وميكن ان صح ذلك عىل 

  ).Nature Iraq 2010العراقية لالستخدام املحيل (

ذا التقرير ه انات (ومنها اللبائن) يف العراق.  سيناقشمن املخطط ان تنرش منظمة طبيعة العراق يف املستقبل القريب تقريراً عن تجارة الحيو 

الهادفة للصون التي تنشأ عن  إلدارةار، اىل جانب احتياجات االرئيسة للبائن االهو  املهدداتعواقب الضغوط و  6و 5بتفصيل أكرب يف القسمني رقم 

  هذه العواقب.

 هوارفجوات املعلومات واحتياجات البحوث املتعلقة بلبائن األ  .4.6.5.6

لتي تحتاج اال تزال هناك بعض فجوات املعلومات واحتياجات البحث ، فطيور واسامك نواعنسبة أل بشكل جيد كام هو بال هوارمل تدرس لبائن األ 

املهددة  نواعواأل  املهددة نواعية الرتشيح للرتاث العاملي وعملية التخطيط، وخصوصاً فيام يتعلق بالحالة الراهنة لبعض األ اىل املتابعة خالل عمل

  .هوارباالنقراض عاملياً يف األ 

 

  

 لالفقارياتا .4.6.6

  

 

  لبائن االهوار بأنواع: احتياجات البحث الرئيسة املتعلقة 4.35اإلطار رقم 

ون ص أهميةهناك حاجة اىل دراسة الحالة الراهنة واالتجاهات للبائن ذات  ة واملهددة عاملياً:املتوطن لألنواعالحالة الراهنة  -
 Myotisو Nesokia bunniiو Allactagus euphraticusو Lutrogale perspicillataاالنواع عاملية (وبشكل رئييس 

cappaciniiوذلك لغرض تسهيل القيام بعملية تقييم ) جنباً اىل جنب مع الضغوط والتهديدات الرئيسة التي تتعرض لها ،
حمية ، وكمتطلب مسبق لعملية ترسيم حدود املناطق امللألهوارمحدثة ملقدار مساهمة اللبائن يف القيمة العاملية االستثنائية 

 الصون. إلدارةوللتخطيط 

هاد الذي لعمليات صيد اللبائن واالضط: هناك حاجة اىل دراسة التأثري الحايل اللبائن واستنزافالحايل لعمليات صيد  التأثري -
تتعرض له وخصوصاً فيام يتعلق باللبائن اكلة اللحوم وكذلك تحديد االسباب الجذرية التي تقف وراء ضغوط الصيد، وذلك 
يف سياق التحضري لتدخالت أدارة تهدف اىل تقليص ضغط الصيد. ميكن توحيد ذلك ضمن برامج تقييم وصون وطنية للبائن 

 حوم يف العراق.اكلة الل

االهوار هي موائل مهمة لعدد كبري من الخفافيش اكلة الحرشات، وها ما يحتاج  تقييم الخفافيش اكلة الحرشات يف االهوار: -
حديثاً نطاق االنتامء للدول غري االعضاء فيها  Europian Bats Agreement. لقد وسعت اتفاقية أكرباىل عملية تقييم 

 كن ان ميثل فرصة للبدء مبثل عملية التقييم هذه.لتشمل العراق، وهو ما مي

  : مساهمة الالفقاريات يف قيم التنوع األحيايئ لألهوار4.36 اإلطار

املهددة  )dragonfly( اليعسوب أنواعوتحت االنواع املتوطنة: تعد االهوار موئالً مهامً لعدد من  لألنواعموئل رئييس  -

 من الفراشات املهددة عاملياً. عاملياً ورمبا تكون موطناً ألنواع اخرى

 أرضيةك: تستخدم االهوار ارضية ذات اهمية حرجة لرعاية صغار الروبيان ثنايئ املعيشة القادم من الخليج العريب -
والتي تجري عليها عمليات صيد  )penaeidae(لرعاية صغار املجاميع ثنائية املعيشة من حيوان الروبيان التابع لعائلة 

 ج العريب.تجارية يف الخلي

التي هي  ةالالفقاريالحيوانات  انواعان مستودع للتنوع األحيايئ لالفقاريات غري مدروس بصورة جيدة وغري مستغل:  -
اغنى مجاميع الحيوانات من حيث عدد االنواع يف معظم النظم البيئية مل تدرس بشكل كامل يف االهوار. انها متثل 

 .األحيايئتمل ان يكون مستودع هائل للتنوع مستودع مدروس بدرجة قليلة ولكنه من املح
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 العراق الفقاريات .4.6.6.1

وهي تلعب دور حيوي يف معظم النظم البيئية ومنها انظمة االرايض الرطبة. ان  نواعاغنى مجاميع الحيوانات من حيث عدد األ  الالفقارياتتعد 

جب ي هواراأل  الفقارياتنقاش عن يف جميع موائل العراق هو أمر يقع خارج الهدف من هذه الدراسة، وحتى ال الالفقارياتتقديم نظرة عامة عن 

هذه املنطقة هي اىل حد بعيد غري مكتملة. عىل اية حال فان هناك بعض املجاميع  الفقارياتة ألن املعلومات عن ان يعتمد عىل معلومات مجزئ

  الحيوانات ككل. أنواعالرئيسة ميكن التعامل معها ضمن السياق االوسع الخاص ب

 Schneider 1982, Vanونات االنظمة البيئية للمياه العذبة وهي مؤرشات مهمة للتغريات يف املوائل (: هي مكون مهم من مكاليعاسيب

Straalen 1997من قبل عدد  الفقارينوعاً. متت دراسة هذا ال 40 نواعحيث يبلغ عدد األ  الفقاري). ميتلك العراق تنوع غني من هذا الحيوان ال

). انجزت الدراسات الحديثة منذ عقد Morton 1919, 1920, 1921, Sage 1960a-c, St. Quentin 1964, Asahina 1973, 1974من الباحثني (

) 1973, 1974( Asahina). سجل Abdul-Karim 1994, Hassan et al. 2000, Ali et al. 2002التسعينات من قبل علامء حرشات عراقيني (

املسجلة من تلك  نواعحالة تواجد من محافظة البرصة. تضمنت األ  1970 سجل حوايل نوعاً من العراق ومبا يشمل منطقة الجنوب. كام 41وجود 

 Orthetrum sabina, Crocothemis servilia, Crocothemis erythraea, Diplacodes lefebvrii, Brachythemisالفرتة كالً من 

fuscopalliata, Trithemis annulata and Selysiothemis nigra )Asahina 1974.( 

 هواراأل  الفقاريات .4.6.6.2

 Mollusks من الرخوياتاستناداً اىل معلومات جزئية فقط بسبب عدم دراستها بصورة واسعة. تشمل املناقشة كالً  هواريتم هنا عرض ال فقريات األ 

 والحرشات وخصوصاً  isopods ،amphipods(بضمنها املجاميع  arthropods) ومفصلية األرجل bivalvesو gastropods(بضمنها مجموعتي 

  ).اليعاسيب والخنافسمجموعتي 

). تضمنت الدراسات الالحقة عن Mousson )1874رخويات املياه العذبة يف منطقة ما بني النهرين للمرة االوىل من قبل  أنواع: وصفت الرخويات

 Annandale). تم تصحيح حاالت سوء الفهم واالخطاء املبكرة بشكل جزيئ من قبل Annandale 1918حاالت سوء تفسري ( الالفقارياتبيئة هذه 

(1918, 1920), Annandale & Prashad (1919), Germain (1924), and Haas (1969) درس .Al-Dabbagh & Daod )1985 بيئة ثالثة (

يف  mussels) تاريخ الحياة والتكاثر لنوعني من بلح البحر Abdul-Saheb )1989بالقرب من شط العرب يف جنوب العراق، فيام درس  أنواع

 ,Lymnaea auricularia, Physa acuta, Bellamya bengalensis( Snailsمن الحلزون  أنواع) خمسة Al-Qarooni )2005. سجل هواراأل 

Gyraulus sp يف األ (حداثة استعرض  أكرثالثالثة املنعشة. يف دراسة  هوارPlaziat & Younis )2005 رخويات جنوب ما بني النهرين (انظر (

وثالثة من  gastropodsنوعاً من مجموعة  15منعشة، من بينها  أهوار) الرخويات يف ثالثة 2007( .Ali et al)، بينام قارن 4.13امللحق رقم 

  ).4.14(امللحق رقم  bivalvesمجموعة 

) من Caridinia baboulti basrensisو  Atyaephyra desmarestii mesopotamicaالروبيان ( أنواعوصف وجود اثنني من تحت القرشيات: 

) .Elamenopsis kempi, Sesarma boulengeri, Sesarma spمن الرسطان ( أنواع)، بينام سجلت ثالثة Al-Adhub 1987منطقة شط العرب (

  الحويزة.  أهوار من Potamon mesopotamicum) وجود النوع 2009( Naser). سجل Ali et al. 2007( الحاّمرمن هوري الحويزة و 

 ) هجرة موسمية بني مناطق تزاوجه يف الخليج ومناطقPenaeidae( )Metapenaeus affinisالروبيان ( العائد لعائلة الفقاريميارس الحيوان ال

باالعتبار  جديرة). ميتلك هذا النوع اهمية اقتصادية Mathews et al. 1986, Salman et al. 1990( الحاّمررعاية صغاره وتغذيته يف هور رشق 

ياه العذبة السائدة من بني حيوانات روبيان امل نواع) فأن األ Ali et al. )2007كذلك. وفقاً لدراسة حديثة اجراها  هوارمام يوفر قيمة اقتصادية لأل 

)Atyidae تتضمن كًال من (Caridina b. basrensis  وAtaephyra desmarestii mesopotamica.  

 نواع) وجود األ Gumey )1921العراقية. ذكر  هواريف األ  calanoid copepodفقريات العائدة ملجموعة ال ال نواعهناك توثيق قليل أل 

Canthocamptus staphylinus, Diaptomus vulgaris, Diaptomus blanci, Diaptomus chevreuxi يف دراسة حديثة وصف  .Khalaf 

) هذا النوع وثالثة 2009( Mohamad & Salmanمن نهر شط العرب قرب الفاو. وجد  Phyllodiaptomus irakiensis) النوع الجديد 2008(

التي عرث عليها   P. irakiensis, Acanthodiaptomus denticornis, A. salinusوهي هواريف األ  calanoid copepod اخرى من مجموعة أنواع

 Paryhale basrensisالذي سجل تواجده يف الحويزة فقط. كذلك تم تسجيل النوع  Eudiaptomus vulgaris،والنوع الحاّمريف هوري الحويزة و 

  ).Ali et al. 2007( هواريف األ  aphipodsالعائد ملجموعة 
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). تستند هذه القامئة اىل Boudot et al. 2009وسط وجنوب العراق ( أهواراً من هذه املجموعة تعرف بتواجدها يف نوع 25: هناك اليعاسيب

 Anax) تواجد النوعني 2000( .Hassan et al). سجل 4.15حاالت تسجيل جرت قبل وبعد عقد الثامنينات من القرن العرشين (انظر امللحق رقم 

spp.  وIschnura evansi ة محطات عىل امتداد شط العرب. قام من عدAli et al. )2002 بدراسة الوفرة املوسمية للنوعني (Ischnura evansi 

يف االزمنة القريبة املاضية مبناطق  B. fuscopalliataيف منطقة كرمة عيل قرب البرصة. لقد انحرص وجود النوع  Brachythemis fuscopalliataو 

هي عىل االرجح احدى العوامل املهمة  هوار).  ان ملوحة مياه األ Dumont 1972يه ومنها مناطق يف جنوب العراق (قليلة من املوائل املفضلة لد

 نواعواالنهار يف مناطق جافة كجنوب العراق (مثل األ  هوارهذه املجموعة التي تستوطن األ  أنواع.ان dragonflyمجموعة  أنواعالتي تحدد انتشار 

Hemianax ephippiger, Ischnura evansi, Lindenia tetraphylla) تتمتع بدرجة تحمل عالية للملوحة (Corbet 1999.(  

) ولكننا مل نستطع عمل قامئة Ali )1976, 1978a,bذات املعيشة املائية يف العراق من قبل  Coleopteraاملجموعة  أنواع: متت دراسة الخنافس

ىل هذه املصادر. عىل الرغم من انه من غري املحتمل ان تساهم الخنافس بشكل دراماتييك يف املسجلة بسبب عدم القدرة عىل الدخول ا نواعباأل 

، اال انه يجب الحصول عىل الدراسات املذكورة اعاله والعودة اليها يف سياق التخطيط هوارعملية التقييم االجاميل للقيمة االستثنائية العاملية لأل 

يف شط  Gyrinidaeنوع من العائلة  15و Dytiscidaeنوع من خنافس املاء من العائلة  55د ما ال يقل عن املنطقة. تم تسجيل وجو  إلدارةاالضايف 

  ).Ali e1978a, b( هوارالعرب واأل 

اخرين غري  ونوعني .Lumbricus spمتت االشارة اىل وجود النوع  Annelidaeالعائدة ملجموعة الحلقيات  نواع: من بني األ االخرى الالفقاريات

و  .Stylaria sppمثل  Oligochaetsاخرى من مجموعة  أنواع)، كذلك من املعروف ان هناك Ali et al. 2007( هوارروفني يف منطقة األ مع

Tubifex spp. ) توجد هناك، حتى وان كانت بكثافات قليلةEvans 2002 فضًال عن ذلك فقد ذكر .(Ali et al. )2007 نوع من  40) حوايل

  .هواروغريها يف األ  Neuropteraو  Cleopteraو  Odonataاملجاميع الحرشات من بينها 

 املنفردة هواريف األ  الالفقاريات أنواعالفروق بني  .4.6.6.3

املختلفة، ولكن هناك بعض البيانات املثرية لالهتامم حول الرخويات تم  هواربني األ  الالفقارياتهناك معلومات قليلة فقط متوفرة حول انتشار 

االكرث ملوحة اتجه اىل تكوين درجة  الحاّمر). اشارت تلك البيانات اىل ان هور 2006( New Eden group) و Ali et al.  )2007نرشها من قبل 

يوفر  الحاّمر). ان هذا يؤدي لنشوء الفرضية القائلة بأن هور 4.12الحلزون مقارنة بالهورين االخرين (الجدول  نواعأل  األحيايئاعىل من التنوع 

باطه االخرى (وهذا ميكن ان يرتبط مبلوحته وارت هواراخرى من الحيوانات تختلف عن املوائل التي توفرها األ  نواعفة للرخويات ورمبا أل موائل مختل

 ية. عىل كل حال فأن هذه ال تتعدى كونها فرضهواراملوئيل باملناطق الساحلية)، مام ميكن ان يشدد عىل اهميته ضمن مدى املوائل التي توفرها األ 

  فقط التي تحتاج اىل اختبارها بشكل اضايف.

 هواراملتوطنة واملهددة عاملياً يف األ  الالفقاريات .4.6.6.4

القريبة من التهديد  نواعتندرج ضمن فئات األ  التي توجد يف العراق dragonfliesمن مجموعة  أنواع) فأن هناك اربعة IUCN )2010وفقاً التحاد 

). يف عملية تقييم ركزت عىل اقليم البحر املتوسط، اعترب 4.37عنها معلومات كافية (انظر امللحق رقم  أو املعرضة لالنقراض أو التي ال تتوفر

Boudot et al. )2009 النوع (Sympecma paedisca  كنوع مهدد باالنقراض والنوعLindenia tetraphylla  من التهديد والنوعني  قريبكنوع

Onychogomphus flexuosus  وBrachythemis fuscopalliata يف  نواع). توجد جميع هذه األ 4.15معرضة لالنقراض (انظر امللحق رقم  أنواعك

  .هواراأل 

 Alwand Riverالوند  عىل نهر Khanagin) من منطقة خانقني Schneider )1984يف االصل من قبل  Gomphus kinzelbachiتم وصف النوع 

ذات البيانات غري الكافية عاملياً هو  نواع. ان هذا النوع الذي يندرج ضمن فئة األ إيرانمع العراق وكذلك من رشق العراق قرب الحدود  شامل

  وجنوب العراق غري معروف ويتطلب التأكد منه. هوارفقط ويعد متوطناً اقليمياً. ان انتشاره يف األ  وإيرانمعروف من العراق 

  ).Ali et al. 2007(املصدر:  الحاّمرو الحلزون يف شوق الشيوخ والحويزة  أنواع: تواجد 4.12الجدول 

  سوق الشيوخ  الحويزة  الحاّمر  

Bellamya bengalensis  +  +  +  

Bellamya unicolor  +  +  +  



73 
 

Bulinus truncatus  +  +  -  

Gyraulus costulatus  +  +  +  

Lymnaea auricularia  +  +  +  

Lymnaea gedrosiana  +  +  -  

Lymnaea natalensis  +  +  +  

Melanoides nodosum +  -  +  

Melanoides tuberculata +  +  +  

Melanopsis nodosa +  +  +  

Melanopsis praemorsa +  -  +  

Physa acuta +  +  +  

Pila ovatus +  -  -  

Theodoxus jordani +  +  +  

Gyraulus convexiusclus -  +  -  

Corbicula fluminea +  -  +  

Corbicula fluminalis +  -  +  

Unio tigridis +  -  +  

  12  12  17 الكيل نواععدد األ 
  

. ال هوارذات حالة صون عاملية تعرف بوجودها يف األ  الفقاريات أنواعاملذكورة اعاله فأنه ليست هناك مجموعة اليعاسيب  أنواعبغض النظر عن 

عاملياً كانت اقل بكثري من الفقريات. عىل املهددة  نواععن األ  IUCNيف القامئة الحمراء التحاد  الالفقارياتيعد هذا مفاجئاً ألن درجة تقييم حالة 

مبا يشمل الفرات و -تم وصف تواجدها من حوض دجلة نواعوتحت األ  نواعكل حال فأن امللخص الوارد اعاله للبيانات املتوفرة يقرتح بأن بعض األ 

الخرى غري ا الالفقاريات أنواعن هناك الكثري من . يبدو بأ أكرثمتوطنة لهذا النظام البيئي وينبغي دراستها  نواع. ينبغي اعتبار هذه األ هواراأل 

  ، وخصوصاً بني املجاميع غري املقاتلة.هوارمكتشفة لحد االن يف األ 

 Evansاملهددة باالنقراض بشكل حرج ( نواعميكن ان يكون حالياً ضمن فئة األ  نواعفأن اي من هذه األ  هوارمع حدوث عملية التدمري شبه التام لأل 

2002.(  

معلومات غري من الفراشات بالنسبة للعراق ( أنواع) كذلك وجود اربعة IUCN )IUCN 2010املهددة والعائدة التحاد  نواعامئة الحمراء لأل تدرج الق

 )  Hyles hippophaes ,معلومات غري متوفرة  Proserpinus proserpina للتهديد،قابل  Parnassius apollo التهديد،قريب من  Archon apollinusمتوفرة 

  .هوارولكن ال يعرف يشء عن تواجدها يف األ 

  

 هواروعواقبها عىل سالمة األ  هواريف األ  الالفقارياتاملؤثرة عىل  املهدداتالضغوط و  .4.6.6.5

. فمجاميع اليعاسيب بشكل عام املائية حساسة للتغريات يف مستوى املياه ومستوى امللوحة وفرتات الجفاف الطويلة للطبقات السفىل الالفقاريات

بجميع هذه  رهوااأل  تأثرتقد الرئيسة بالنسبة لها. ف املهدداتلذلك فأن الجفاف وتبدل املوائل هي  ،فرتات السنةتحتاج إىل املياه يف معظم 

  : الالفقريات املتوطنة واملهددة عاملياً يف االهوار4.37اإلطار 

Gomphus kinzelb  DD متوطن  

Brachythemis fuscopal  VU  متوطن  

Libellula pon  NT  التواجد غري واضح  

Anormogomphus kiritshe  NT  شائع تاريخيا  
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 تريات فيها قد تأثرت بصورة مامثلة نتيجًة لهذه التغريات. وبطريقة مامثلة فأنه ميكن لعملياافقالال  أنواعالعوامل ولذلك فمن املحتمل ان 

 نواعأ الغريبة الغازية ان تؤثر أو انها اثرت بالفعل عىل  نواعاالستخدام املكثف ملبيدات الحرشات واالسمدة فضالً عن الصيد الكهربايئ وادخال األ 

  .هواراأل  الفقاريات

  

وثيقه بصورة ، ولكن هذا مل يتم تهواراأل  يف نواعمنذ التسعينات قد ادى بالفعل اىل تغيري تركيبة األ  هوارقد يكون التدمري الدراماتييك ملوئل األ 

ملحددة وخصوصاً عىل يرقاتها، اال ان تأثرياتها ا اليعاسيبنظامية. ميكن لالستخدام الواسع ملبيدات الحرشات ومواد التسميد ان تؤثر عىل مجموعة 

  مل تخضع للدراسة. هواريف األ 

 كل فيها هي مسألة تستحق املزيد من الدراسة. عىل الالفقاريات أنواعبيئي عىل سالمة ال هواران العواقب املتعددة للتغريات الحديثة يف نظام األ 

هذا التقرير عواقب  من 6و 5كان هو عامل الضغط الرئيس يف املايض القريب. يصف القسامن  هوارحال فأن فقدان املوئل نتيجًة لتجفيف األ 

  الرضورية بهذا الخصوص. إلدارةءات اواجرا هوارهذه العملية عىل السالمة االجاملية لنظام األ 

 هواراأل  الفقارياتفجوات املعلومات واحتياجات البحوث فيام يتعلق ب .4.6.6.6

ت البحثية واالحتياجاهناك بعض فجوات املعلومات الطيور واالسامك هناك، فام تزال  أنواعبشكل جيد كام درست  هواراأل يف لبائن ال أنواعمل تدرس 

املهددة  نواع، وخصوصاً فيام يرتبط بالحالة الراهنة لبعض األ إلدارةلخالل عملية الرتشيح للرتاث العاملي والتخطيط  املهمة التي تحتاج للمتابعة

  ).4.39(اإلطار  هواراملهددة باالنقراض عاملياً يف األ  نواعواأل 

طوير تتساهم ايضاً يف توفري فهم متزايد و اىل جانب هذه املجموعة من احتياجات البحث ذات االولوية العالية فأن هناك دراسات اخرى سوف 

ذلك مل تدرس بشكل كايف. ل نواعليست معروفة بشكل جيد وان بيئة هذه األ  هواراأل يف  الفقارياتال أنواعفإن عىل املدى الطويل.  هوارادارة لأل 

 يف غذايئ، مبا يتضمن دورها كعامل ربط وارهاملهمة ودورها البيئي ذمن األ  نواعفأنه سيكون من املفيد اجراء دراسات عميقة للكشف عن األ 

  السلسلة الغذائية.

  

  ريات يف االهوارا: الضغوط والتهديدات الرئيسة عىل الالفق4.38إلطار ا

 البنى التحتية أو التحول للزراعة أو عدم التجهيز الكايف للمياه. دأو تشييفقدان املوائل بسبب التجفيف  -

 تلوث االهوار مببيدات الحرشات واالعشاب. -

 الصيد الكهربايئ والصيد مبواد سامة. -

 ازيةاالنواع الغريبة الغ -

  ريات االهواراالفق بأنواع: احتياجات البحوث الرئيسة فيام يتعلق 4.39اإلطار 

الة : يجب اجراء دراسات اضافية عن الحاليعاسيب والفراشاتاملتوطنة واملهددة عاملياً العائدة ملجموعتي  لألنواعالحالة الراهنة  -
ذلك و  واملهددات الرئيسةسة نسبياً يف االهوار، جنباً اىل الضغوط الدرا وهي سهلةالراهنة واالتجاهات واالنتشار لهذه املجاميع 

 الصون. ألدارهكدالئل حياتية وكمتطلب مسبق لعملية التخطيط  الستخدامهاكأساس 

: هناك حاجة اىل تقييم حالة واتجاهات انواع الروبيان املهمة اقتصادياً والضغوط والتهديدات اتجاهات القرشيات املهمة اقتصادياً  -
 دارة.للتخطيط لإل  كأساسلتي تتعرض لها يف االهوار ا

دراستها  يف االهوار املنفردة تتطلب تالالفقاريا: ان الفروق الظاهرة يب انواع يف االهوار املنفردة تالالفقارياالفروق بني انواع  -
ية ترسيم صحيح لحدود موقع عمل وإلجراءعن مدى املوائل التي توفرها االهوار  أفضلنظامية، للوصول اىل فهم  أكرثبصورة 

 الرتاث العاملي املستقبيل.

 آلفاتامن املحتمل لحاالت التملح والتلوث مببيدات  اليعاسيب والفراشات:عىل مجموعتي  اآلفاتالتملح ومبيدات  تأثريات -
ات ام مجاميع الحرش عىل امتداد االهوار. يجب استخد تالالفقارياان تسلط ضغطاً عىل الكثري من مجاميع  تالالفقارياملوائل 

 دراستها كأمثلة لدراسة مثل هذه التأثريات.ةاالكرث متيزاً واهميًة والتي تتميز بسهول
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 )10العارش (فيام يتعلق مبعيار الرتاث العاملي  هوارسالمة األ  .4.6.7

  

وفقاً  هوار األ يف األحيايئومبا يرتبط بالعنارص االكرث اهمية للتنوع  املهدداتبالتفصيل الحاالت الراهنة واالتجاهات والضغوط و  4.6يناقش القسم 

بل عوامل للتهديد من ق هوارلأل  األحيايئللمعلومات املتوفرة. تظهر هذه املناقشة كذلك كيف تتعرض سالمة العنارص املحددة الخاصة بالتنوع 

 نواعن األ مهو بعيد جداً عن الحالة االصلية. لقد حصل تدهور دراماتييك للكثري  هوارلأل  األحيايئضغط مختلفة وهي تبني بشكل واضح بأن التنوع 

 ملهدداتاخالل ازمة التجفيف يف التسعينات ويف اوائل االلفية الثانية، ورمبا يكون بعضها تعرض لالنقراض بالفعل. هناك مدى واسع من الضغوط و 

  .ملهدداتالضغوط و ال للسيطرة عىل هذه ا، وال يوجد يف الوقت الحايل نظام ادارة فعّ هواراالحياء يف األ  أنواعم ظالتي تستمر بالتأثري عىل مع

فاءاً غري متوقعاً منذ حدوث عملية اعادة الغمر غري املسيطر عليها يف اظهرت شِ  األهواريف  االحيايئمن جانب اخر فأن الكثري من مظاهر التنوع 

عاملي. ممتلك الرتاث ال إطاريف  الهادفة للمصادر املائية ولعملية الصون إلدارة، وميكن لهذا االتجاه ان يستمر ويتعزز من خالل ا2003عام  هواراأل 

من  التي تعد جزء أسايس هواريف الوقت الحايل مام يعني بأن هناك مساحة كبرية لعملية تطويرها. ان نباتات األ موجودة هي  إلدارةان مثل هذه ا

 األحيايئن التنوع مهمة م ألجزاءشفاء املستمر تسالعوامل املساعدة عىل اعادة االستيطان واال الشفاء. ف مبراحلتركيبة النظام البيئي هناك متر فعالً 

ة)، ورمبا واالسامك والربمائيات والزواحف املائي الالفقارياتاملاء (النباتات و  يفوالطيور) و/ أو  الالفقارياتة النباتات و كحالالهواء (يف هي متوفرة 

  الوحيد الذي بقي خالل ازمة التجفيف.امللجأ مثّل الحويزة الذي  أهواراللبائن قد متكنت من النجاة يف  أنواعتكون بعض 

)، )10( العارش(مبا يرتبط باملعيار  هوارلأل  األحيايئهو انه من املمكن تحقيق قدر كايف من سالمة التنوع  4.6ان االستنتاج األسايس من القسم رقم 

االحياء  نواعأ ث عاملي هناك. كام هي الحال بالنسبة لبعض الصحيحة ملوقع ترا إلدارةللحدود وا املالئموميكن تحقيق ذلك فقط من خالل الرتسيم 

. إلدارةميكن اعتبارها نظام بيئي معتمد عىل ا هوار) فأن األ cf. IUCN 2010التي تعترب حالياً "معتمدة عىل الصون" من وجهة نظر خرباء الصون (

التوجيهية للرتاث العاملي  بادئاملمن بشكل عام  90الفقرة  تبينههذا ما ال يقلل من قيمتها االستثنائية العاملية و  إلدارةعىل ا هواران اعتامد األ 

)UNESCO 2008 عىل معظم النظم البيئية يف العامل ومنها مواقع الرتاث العاملي الطبيعي وباألخص  ةالبرشي الضغوطات). عىل العكس من ذلك فأن

ان تكون  وميكن ةالبرشيهذه الضغوطات سوف يزداد مع تزايد  إلدارةا امد عىلواالعتيف املستقبل. متوقع ان االزدياد االرايض الرطبة هو ضغط 

قيقة القائلة دعامً اضافياً من خالل الحفيحصل هذا التوجه يف املستقبل.  إلدارةبكثري من املمتلكات املعتمدة عىل ا أكرثاقاً لعدد منوذجاً سبّ  هواراأل 

 UNESCO Worldيف الهند) ( Keoladeo National Parkالرطبة (وهو موقع  لألرايضاصطناعي بأن قامئة الرتاث العاملي تضم حتى موقع طبيعي 

Heritage Centre 2010 .(  

 UNESCOللمبادئ التوجيهية التفاقية الرتاث العاملي ( ) وفقاً 10العارش (: متطلبات السالمة ملعيار الرتاث العاملي 4.40اإلطار 
2008(  

) فهي األهم فيام يخص صون التنوع البيولوجي. وال تفي برشط السالمة إال يف 10العارش (املعيار  ريف إطااملقرتحة "أما املمتلكات 
املعني مواطن  لكاملمتيضم ينبغي ان هذا اإلطار إال املمتلكات األكرث تنوعاً من الناحية البيولوجية و/أو األكرث متثيالً لهذا التنوع. و

ية. الحيوانية األكرث تنوعاً التي يتميز بها اإلقليم البيولوجي الجغرايف والنظم اإليكولوجية املعنللمحافظة عىل أصناف الحياة النباتية و 
فيمكن أن تفي مثالَ منطقة السافانا املدارية برشوط السالمة إذا تحقق فيها توافق تام بني الحيوانات العاشبة وما تعتاش عليه من 

نبغي أن يحتوي عىل مواطن لصون الحيوّيات املحلية؛ اما املمتلك الذي يضم تنوعاً نباتات؛ كام أن النظام اإليكولوجي الجزري ي
كبرياً من األصناف الحية فينبغي أن يكون متسعاً مبا فيه الكفاية ليك تجد فيه مختلف هذه األصناف البيئات الالزمة لضامن سبل 

ام ري الحامية املناسبة ألماكن توالد هذه الطيور وتعشيشها حيثبقائها واستمرارها؛ وبالنسبة ملناطق الطيور املهاجرة، فينبغي توف
  حلت، ولطرق هجرتها.
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سم لرتسيم الحدود وتحديد املناطق وهذا ما يتم وصفه يف الق مالمئةمن خالل عمليات  هوارالرتكيبية لأل للسالمة ميكن تحقيق جوانب اضافية من 

تطلبات مب الستيفاءان تكون كافية  هوارلمكان فأنه ميكن لسالمة األ مالمئة لوادارة دود خارجية وخطة تقسيم للمناطق ادناه. بوجود ح 6.5رقم 

  .)10العارش (السالمة ملعيار الرتاث العاملي 

 هوارعىل األ  )10العارش (ملخص: تطبيق معيار الرتاث العاملي  .4.6.8

. ان مجموع املعلومات التي يضمها هذا القسم تظهر بأن هواريع تصنيفية محددة يف األ لة لتنوع وخصائص مجامنظرة مفصّ  4.6يوفر القسم رقم 

هي عىل النقيض من ذلك تتميز بظروف شديدة الجفاف، جغرافية -بيوذو غنى استثنايئ ضمن منطقة أحيايئ متثل جزيرة ذات تنوع  هواراأل 

التي تعكس وعىل امتداد جميع املجاميع التصنيفية و  الفقرة النتائج الرئيسة لهذهيص فقري عموماً. ميكن تلخ احيايئوانظمة بيئية صحراوية وتنوع 

  البيئي بالنقاط التالية:  هواراملوقع والشخصية الفريدين لنظام األ 

ن الفقريات: ماملتوطنة املتطورة حديثاً أو التي هي يف طور التطور، ومنها الكثري  نواعوتحت األ  نواعموائل ملدى واسع من األ  هوارتوفر األ  -

نوع من الفقريات والتي هي  نوع وتحت 26أو حديث العهد نسبياً فأنها موطن يضم  ناشئوعىل الرغم من كونها نظام بيئي  هواران األ 

الفرات. ان هذا يتوضح جيداً بشكل خاص من خالل مجتمع الطيور -ذاتها أو انها تنسل أو تنحدر اىل نظام دجلة هواراما متوطنة يف األ 

 نواعأ ولكن، فضًال عن ذلك، فأن هناك خمسة من تحت  هوارطيور العصافري شبه املتوطنة يف األ  أنواع: يتكاثر نوعان من هوارتكاثرة يف األ امل

ك  افريقيا ولذلالتي يوجد مركز انتشارها يف نواعمن األ  إضافيتنيالطيور املائية التي تتواجد هناك فقط، اىل جانب مجموعتني تابعتني نائيتني 

للبائن، بينام  وشبه املتوطنة بالنسبة األنواع املتوطنةجديدة. لوحظ تواجد كثيف مشابه من  أنواعتكوين  باتجاهفأنها رمبا تكون يف طريقها 

 املتوطنة، ورمبا يوجد اليعاسيب أنواع. اشري كذلك اىل وجود عدد من الفرات-نوع اسامك متوطنة يف حوض دجلة 14لـ معقًال  هوارمتثل األ 

ل هذا التي تشك نواعوتحت األ  نواعاالقل بروزاً. عىل كل حال فأن عدد من األ  الالفقاريات أنواعاملتوطنة بني  نواعمستودع اضايف من األ 

للمنطقة هي اما مهددة أو مهددة بشكل حرج يف الوقت الحارض، وان هناك حاجة اىل اجراء دراسات  األحيايئالجانب من قيمة التنوع 

 االخرى.  نواعالة الصون للكثري من األ اضافية عن ح

وتحت  نواعاأل  منتذهب اىل ما هو ابعد  هوارلأل  األحيائيةان االهمية نوع من الحيوانات املهددة عاملياً:  18مستوطنة من قبل  هواراأل  -

قابل للتهديد، مهدد، أو ئات الصون: ف عاملياً (ضمننوعاً مهددة  18توفر كذلك املأوى اىل  هواراملتوطنة التي تعيش هناك ألن األ  نواعاأل 

، هدد) املOxyura leucocephala( بط أبيض الوجهممثلة ملجاميع مختلفة من الحيوانات، مثل  أنواع نواع). تضم هذه األ مهدد بشكل حرج

عاملياً. يتوفر فهم قليل  قابل للتهديد) Brachythemis fuscopalliataواليعسوب ( املهدد،) Nesokia bunnii(والركني الهندي قصري الذيل 

ام هي ك االهمية.ولكن رمبا تكون هذه املساهمة عىل درجة متساوية من  هوارنباتات األ  أنواعالنباتات املهددة عاملياً يف  أنواععن مساهمة 

والتي هي يف  هوارعاملياً يف األ  املهددة نواعاملتوطنة، فأن هناك شعوراً كبرياً بالقلق حول حالة الصون للكثري من األ  نواعالحال بالنسبة لأل 

 الصون. إلدارةحاجة ملحة للمتابعة من خالل خطة 

 278تم تسجيل وجود حوايل وراسيا: املهاجرة يف الرشق االوسط وغرب أ  للطيور واالسرتاحةهي واحدة من اهم مناطق التشتية  هواراأل  -

مستوى  ية عىلمة لهجرة الطيور، وهي متتلك اهييسخطوط الهجرة الرئ من . تعد املنطقة جزءاً محورياً من مسلكنيهوارنوع من الطيور يف األ 

 Night Heronو البلشون األبيض مثل  نواعنوع من الطيور يف املايض القريب. بالنسبة اىل بعض األ  68ملا ال يقل عن خطوط هجرة الطريان 

هي ايضاً منطقة  هوارخالل اجزاء من الدورة املوسمية. األ رة لخطوط الهجالجامعة  تضم ما يصل اىل نصف هوارفقد ذكر بأن األ  Avocetو 

 املهمة اقتصادياً. نواعوالقرشيات ثنائية املعيشة ومنها الكثري من األ  لألسامكتغذية ورعاية صغار ذات اهمية حرجة 

ضافية بحد ذاتها ال توفر عىل االرجح االساس متعددة اخرى. حتى لو كانت هذه القيم اال  إحيايئمتتلك قيم تنوع  هواربأن األ  4.6يبني القسم رقم 

ة الرئيسة املحتملة ذات القيمة االستثنائية العاملي األحيايئاال انها ذات ارتباط وثيق بقيم التنوع  )10العارش (لعملية ترشيح للمنطقة تحت املعيار 

أن التنوع ة. فضالً عن ذلك فيتتوجه نحو تلك القيم الرئيس ، وسوف تستفيد كذلك من عملية ادارة الصون التيسابقاً املحتملة وكام تم ادراجه 

لك يربز وهو لذ  هوار(أي من حيث القصب واالسامك والطيور املائية) هو املصدر االكرث اهمية القتصاد، ومن ثم لثقافة، سكان األ  هوارلأل  األحيايئ

  .هوارالقيم الثقافية املتأصلة يف األ 
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عندما يتم ميلء هذه ف. هواريف األ  األحيايئبرية يف املعلومات املتعلقة بالحالة الراهنة للعنارص الرئيسة للتنوع يف الوقت ذاته تبقى هناك فجوات ك

، حينها ميكن القيام بتحليل عاملي مقارن تفصييل لتحديد احتاملية نجاح ترشيح املنطقة 4.6رقم  الفقرةبالتفصيل يف  تحديدهاالفجوات، والتي تم 

يبدو واعداً يف املرحلة الحالية وأنه من  )10العارش (. تقرتح نتائج الدراسة الحالية أن الرتشيح تحت املعيار )10العارش (العاملي  تحت معيار الرتاث

  .هواريف األ  األحيايئعىل االسئلة الحالية حول الحالة الراهنة للتنوع  لإلجابةالجدير باالعتبار القيام ببحوث اضافية 

 ارنالتحليل العاملي املق .4.7

نبغي تقدميه ولكن أيضاً إلصدار بيان القيم االستثنائية العاملية الذي ي إلدارةليعد التحليل العاملي املقارن متطلباً اساسياً ليس فقط لعملية التخطيط 

ات القيمة ي مبتطلبيتم اجراء التحليل لغرض ايضاح أن القيم ذات الصلة باملمتلك املرشح هي بالفعل تف)، ان UNESCO 2008مع ملف الرتشيح (

  االستثنائية العاملية أو هي عىل االقل ذات عالق بها، وذلك باملقارنة مع مواقع اخرى مدرجة أصًال يف قامئة الرتاث العاملي.

ضية ملثل ر األ  تهيئمل تشكل عملية اعداد مثل هذا التحليل جزءاً من امللخص الذي تقدمه هذه الدراسة التحضريية ولكن استنتاجات هذه الدراسة 

ليل للقيم حهذا التحليل من خالل قيامها باقرتاح العوامل ذات الصلة واملواقع املقارنة املمكنة للقيام بالتحليل العاملي املقارن. يجب اجراء الت

  .ملؤهاحاملا تكون الفجوات الكبرية يف املعلومات قد تم  هواريف األ  املحددة
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 معايري التحليل العاملي املقارن .4.7.1

معيار  تتكون املعايري املختارة للدخول يف التحليل العاملي املقارن هي االكرث أهمية وصلة بالقيمة العاملية االستثنائية املقرتحة للموقع تح يجب ان

 هوارنسبة لأل لمقارنة صحيحة بني املوقع املرشح واملواقع االخرى التي يقارن معها. با بأجراءالرتاث العاملي املختار، ولكنها ايضاً يجب أن تسمح 

املعايري  4.41. يلخص اإلطار رقم )10العارش(و  )9والتاسع ( )7السابع (فأن هذا يعني بأنه يجب اختيار معايري محددة مرتبطة مبعايري الرتاث العاملي 

  املمكن اختيارها.

 التحليل العاملي املقارن إلجراءاملواقع املمكن اختيارها  .4.7.2

العاملي  رتاثمعايري الي املقارن مع مواقع تكون قابلة للمقارنة تم ترشيحها (او ميكن ترشيحها) تحت نفس يجب بشكل عام اجراء التحليل العامل

ثالً، مالتي يراد ترشيح املوقع استناداً اليها، وأن تنتمي بشكل عام لنوع نظام بيئي قابل للمقارنة ميتلك انظمة تصنيف موائل ذات صلة (انظر 

  لألهوارالتحليل العاملي املقارن  إلجراءالعوامل املمكنة  4.41اإلطار 
  (الجامل العاملي االستثنايئ واالهمية الجاملية)) 7السابع (معيار الرتاث العاملي 

 .viiارتباط باملعيار رقم  أكربي التي تعترب ذات امتداد وحالة اشكال املشهد الطبيع -

 كمية ونوعية القطع الفنية واالدبية التي مثل املوقع عامل الهام لها. -

  (العمليات البيئية واألحيائية)) 9التاسع (معيار الرتاث العاملي 

 النتح السنوي-معدل تساقط االمطار والتبخر -

 اه ومساحة املنطقة املغمورةاملدى السنوي لدرجة حرارة املياه وعمق املي -

 حجم اتصال االهوار املنفردة ببعضها -

 انواع املوائل الرئيسة وامتدادها -

 ) لتجمعات القصب واملجتمعات النباتية مجتمعةa 2-g m-1االنتاجية السنوية (بوحدة  -

 .2003معدل النمو السنوي للقصب ومعدل عودة استيطان القصب منذ عام  -

 1ة املشتية واملسرتيحة (عدد االفراد)عدد انواع الطيور املائي -

عدد انواع الطيور املهاجرة والنسبة املئوية للجامعة السكانية العاملية التي تعتمد عىل االهوار كموقع للتكاثر أو التشتية أو  -

 .1الراحة

 1االهوارعدد االنواع وتحت االنواع املتوطنة ذات املجاميع السكانية النائية والتي تتواجد يف  -

  (التنوع األحيايئ)) 10العارش ( ار الرتاث العامليمعي

 عدد االنواع املتوطنة -

 عدد االنواع املهددة عاملياً  -

 1عدد تحت االنواع املتوطنة واالنواع األفريقية التابعة ملجاميع نائية  -

 1عدد الطيور املائية املشتية واملسرتيحة (عدد االفراد) -

وية للجامعة السكانية العاملية التي تعتمد عىل االهوار كموقع للتكاثر والتشتية عدد انواع الطيور املهاجرة والنسبة املئ -

 1والراحة 

  الحجم العام للسالمة

 حالة الصون -

 املواقع املكونة املدرجة تحت مسميات عاملية ذات صلة -

 املشاركة يف خطط وبرامج صون عاملية -
  )10) والعرش (9التاسع (ي هذه املعايري ذات ارتباط مع كل من معياري الرتاث العامل 1 
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Abell et al. 2008, Ramsar Convention Secretariat 2008جغرايف مختلف (-وملواقع يجب ان تنتمي اىل نطاق بب)، ولكن هذه اUdvardy 

بكة عاملية ش االتحاد الدويل لحامية الطبيعة إلنشاءجغرافية مختلفني عن املوقع املراد ترشيحه. كجزء من الدعم الذي يقدمه -يو) ومنطقة  ب1977

) تحليًال ملواقع الرتاث العاملي العائدة للبحار واالرايض الرطبة وتضمن التحليل Thorsell et al. )1997بيعي وفر من مواقع الرتاث العاملي الط

. لقد قامت األحيايئ) تحليًال مشابهاً للمواقع التي هي ذات اهمية خاصة للتنوع Smith et al. )2000كذلك مواقع اضافية محتملة، كام وضع 

  حث عن مواقع ذات صلة تضمنتها هاتان الدراستان.دراستنا هذه أيضاً بالب

 Ramsar( أخرى دامئةيجب ان تقارن مع مناطق دلتا داخلية  هوارنستنتج بأن األ  هوارمن خالل تطبيق هذا الدليل االرشادي العام عىل األ 

Convention Secretariat 2008 كمواقع تراث عاملي تحت  بأدراجهاموىص ) أو مع دلتا أنهار بشكل عام، بحيث تكون هذه املناطق مدرجة أو

عدداً من املواقع  6.2منطقة الرشق االوسط. يدرج الجدول رقم  فقط ، وان ال تكون واقعة يف)10العارش(و/ أو  )9التاسع ( )،7السابع (املعايري 

  التي ينطبق عليها هذا الوصف.

  )UNESCO 2010b(املصدر:  هواراملقارن مع األ التحليل العاملي  إلجراءاملواقع املمكن استخدامها  :6.2الجدول 

  معدل تساقط االمطار  املعيار  النوع  البلد  املوقع

DANUBE DELTA   250<   )10العارش( )،7السابع (  دلتا ساحلية  رومانيا mm   

EVERGLADES NP   1,250<   )10العارش( )،9التاسع ( )،8الثامن (  متنوع  الواليات املتحدة االمريكية mm   

DOÑANA NP   250<   )10العارش( )،9التاسع ( )،7السابع (  ساحلية أهوار  اسبانيا mm   

VOLGA DELTA   غري مدرج  دلتا ساحلية  روسيا  ca. 100 mm   

SREBARNA NR   500<   )10العارش(  بحرية مياه عذبة  بلغاريا mm   

DJOUDJ   250<   )10العارش( )،7السابع (  دلتا داخلية  السنغال mm   

بجميع الخواص أو املعايري، وان هناك موقع واحد يقع يف منطقة متتلك نفس درجة جفاف  هوارعدم وجود مواقع تشرتك مع األ  4.13جدول يبني ال

عبارة عن دلتا ساحلية (مقابل كون دلتا  هي Volgaو Danube). ان حقيقة كون دلتا نهري the Volga delta( هواراملنطقة التي تقع فيها األ 

تا داخلية) ال تشكل اهمية بشكل خاص لكون هذه املناطق هي مناطق ال تتأثر بظاهرة املد وهي تفتح أو تصب يف بحر/بحرية ذات دل هواراأل 

  مياه قليلة امللوحة. ان جميع املواقع املدرجة يف الجدول هي مناطق مهمة لتشتية/راحة الطيور املائية املهاجرة.

ثة مواقع فقط من املواقع اعاله لغرض اجراء التحليل العاملي املقارن من قبل فريق التحضري الوطني. موقع واحد اىل ثال  من هناك حاجة الختيار

فأنه  هواربالقيمة العاملية االستثنائية املحتملة لأل  لإلقناع أكربمن املواقع سوف توفر درجة  أكربعىل كل حال فأنه يف حالة كون املقارنة مع عدد 

غري مدرج) متتلك العالقة االكرب  كموقع دلتا فولجااىل جانب موقع ( دلتا الدانوب والدجوجالعتبار. يبدو بأن مواقع يجب عندها أخذ ذلك بعني ا

. عىل كل حال فأنه طبقاً للتقييم )9التاسع (هو الوحيد املدرج استناداً اىل معيار الرتاث العاملي متنزه دونيانا الوطني  ، غري ان موقعهوارمع األ 

 وجيومورفولوجية،هي باألساس قيم جيولوجية  )9التاسع (فأن القيم املوصوفة تحت املعيار  دونيانالعملية ترشيح موقع  IUCNه اتحاد الذي قام ب

وهو ما يويص به تقريرنا  – )8الثامن (مل يتم استخدام املعيار  إذاوهي بالتايل ليست ذات صلة  )،8الثامن (وكان من األنسب ادراجها تحت املعيار 

متنوعة تتضمن مناطق  فسيفسائيةهو نوعاً ما عبارة عن مشاهد طبيعية  )Ever Gladeإيفرغليد (.  أن موقع يف هوارعملية ترشيح األ  يف-هذا

ية بارنا الطبيعمحمية رس  ، مام يقبل من صالحيتها للمقارنة. اخرياً فأن موقعهواررطوبة بكثري من األ  أكرثساحلية وقليلة امللوحة تقع يف منطقة 

)Srebarna Nature Reserve(  أقل من) هكتار) والذي ميكن أن يكون ذا صلة بأي موقع أرايض رطبة مدرج يف  700يف بلغاريا هو بحرية صغرية

وقع قد تم . باعتبار ان هذا امل)10العارش (الرتاث العاملي ألنه يظهر الحد االدىن من حد العتبة املطلوب للقيمة العاملية االستثنائية تحت املعيار 

وذلك حتى بالنسبة  )10العارش (منحه حالة موقع الرتاث العاملي لذلك فلن تكون هناك مشكلة يف اثبات القيمة العاملية االستثنائية له تحت املعيار 

  (مثل هور الحويزة). هوارلجزء فقط من األ 

غري املدرج، بينام ميكن  Volga Deltaو  Djoudjو  Danube Delta تشمل هوارميكن القول كاستنتاج اويل بأن املواقع املناسبة للمقارنة مع األ 

(والتي ال تزال يف طور الشفاء من ازمة التجفيف التي حدثت يف عقد  )10العارش (اذا ابدت القيم الحالية للمعيار  Srebamaموقع االشارة اىل 

  التسعينات) مقارنة سلبية مع املواقع الثالثة االخرى.
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(اىل جانب أية معايري اخرى قد يختارها فريق التحضري  4.41رقم  اإلطارجدول يضم املعايري املدرجة يف  باألساسملي املقارن هو ان التحليل العا

. بعد العمود األيرس الذي ييل عمود املعايري هوارالوطني) بحيث يضم الجدول أعمدة متثل املسارات واملواقع املختارة للمقارنة، يف حني تحتل األ 

ىل مساوية عىل األقل للمواقع املدرجة بالفعل استناداً ا هواربشكل يظهر كيف تكون األ  هوارتكون هناك حاجة ملناقشة القيم التي متتلكها األ ذلك 

نسبة ب(وخصوصاً فيام يرتبط مبحيطها الشديد الجفاف ومبا يرتبط  هواراملعايري املختارة. ينبغي يف هذه املناقشة أن يسلط الضوء عىل فرادة األ 

  النتح الواطئة بصورة استثنائية).-تساقط االمطار/ التبخر
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 هوارالسالمة االجاملية لأل  .5

 

 4.4يف املقاطع  )10العارش(اىل  )7السابع (ك ملعايري الرتاث العاملي من تلفيام يرتبط بشكل خاص بالتطبيق املم هوارسالمة األ تناقش الدراسة أن 

يح للرتاث العاملي وبالتحديد فيام يتعلق ببيان القيمة االستثنائية العاملية املقرتح تتطلب ايضاً وجود بيان عام عن اعاله. ان امكانية الرتش 4.7اىل 

السالمة  تحديات أكرث(بضمنها عملية ترسيم الحدود) وذلك للتغلب عىل  إلدارةالسالمة يعمل عىل دمج هذه البيانات الخاصة ووضع احتياجات ا

فأن هذا البيان يحتاج ملتابعة  )10العارش(اىل  )7السابع ( املناقشة الخاصة بعملية السالمة تحت معايري الرتاث العاملي من أهميًة. اعتامداً عىل

  املسائل التالية:

املي املختارة لعاملرشحة تحت معايري الرتاث ااملحددة و تكفي لدعم القيم  هواران الوظيفة املائية لأل  إلظهارهناك حاجة كنظام مايئ:  هوارسالمة األ 

الكاملة. ملا  ةيفيية الوظلعا)، حتى وان كان النظام املايئ الطبيعي مل يعد ميتلك الفهوار(وبشكل غري مبارش، دعم القيم الثقافية لثقافة سكان األ 

املائية  دارةإل : ان خطة اإلدارةملية اكان النظام املايئ "الطبيعي" الحايل لوحده ال يوفر  الدعم الكامل لهذه القيم فأن هذه مسألة أساسية تتعلق بع

لة له (امتداد مللممتلك املستقبيل املمكن تحتاج ألن تبني كيف سيتم الحفاظ عىل العوامل البيئية التي تعتمد عليها القيم االستثنائية العاملية املحت

السموم االخرى...الخ) و  اآلفاتمللوحة وتراكيز املغذيات وتراكيز مبيدات الغمر باملياه وعمق املاء، الفرتة املائية، الطراز املايئ، نوعية املياه وبضمنها ا

 ، من خالل ادارة مائية هادفة.األحيايئضمن مدى مرغوب فيه لغرض ادامة النظام املايئ وقيم التنوع 

 املحور ي ليست مهددة من خالل النظام املايئه هوارلأل  األحيايئان سالمة النظام البيئي وقيم التنوع : األحيايئسالمة النظام البيئية وقيم التنوع 

الغريبة والغازية وتدمري املوائل من خالل تحويلها اىل االستخدام الزراعي واالثراء الغذايئ الناتج  نواعفحسب ولكن من عوامل اخرى مثل الصيد واأل 

عملية  عن طريق هوارمن خاللها الحفاظ عىل قيم األ  عن الترصيف الزراعي وعوامل اخرى. ان ملف الرتشيح يحتاج لتوضيح الطريقة التي ميكن

نظم البيئية ال إلدارةوتوجد وسائل عامة  إلدارةباادارة الصون وادارة النظام البيئي، وذلك يف سياق ادارة املوقع. لذلك فأن هذه مسألة تتعلق ايضاً 

 واملناطق املحمية ميكن تطبيقها عليها.

تضم وتدعم  هواروضيح بأن املنطقة أو املناطق املختارة ألية عملية ترشيح مستقبيل ملمتلك تراث عاملي يف األ لتلهناك حاجة  السالمة الرتكيبية:

تم تحديده بالضبط مل ي هوارالقيم املحددة يف املعايري املختارة لعملية الرتشيح. ملا كان املكان املحدد ملوقع تراث عاملي مستقبيل محتمل ضمن األ 

سوف تحتاج اىل تعيني وتأكيد الحدود بطريقة تضمن شمول جميع  إلدارةالحدود: ان خطة ا برتسيمتعد باألساس مسألة تتعلق لحد االن، فأن هذه 

(او عىل االقل ما يكفي منها التخاذ خطوة الرتشيح)، وان هذه الحدود ميكن ان تخضع لعملية ادارة مائية. من بني املسائل املحددة  املحددةالقيم 

ع ادارة تم شموله) م إذاموقع متسلسل والحاجة املمكنة لتنسيق ادارة هور الحويزة ( تأسيسلمتابعة يف هذا السياق هي امكانية التي تحتاج ل

 يف الجانب االيراين وذلك لغرض تحقيق السالمة الرتكيبية السليمة. العظيمهور 

) فأن االهتامم(وهو ما يقرتح تقريرنا هذا ايالئه املزيد من  )7السابع (ي أيضاَ تحت معيار الرتاث العامل هوارتم ترشيح األ  إذا السالمة الجاملية:

وبضمنها عملية ادامة خصائصها الجاملية. ان هذا سوف  هواربيان السالمة سوف يحتاج أيضاً لوصف كيفية الحفاظ عىل سالمة القيم الجاملية لأل 

 ى التحتية القريبة (مثل البنى التحتية النفطية).يتطلب شمول عملية الصون ضد تدهور قيم املمتلك من جراء البن

هي موجودة بالفعل أو أنها ميكن تحقيقها من خالل  املحددةميكن أن يبني من جانب بأن سالمة القيم  هوارنستنتج بأن بيان السالمة العامة لأل 

  لممتلك املحتمل.ل إلدارةميكن أن تبنى حولها خطة ا إلدارةلسوف تسفر عن اهداف  وأنها، إلدارةعملية ا

  )UNESCO 2008التوجيهية للرتاث العاملي ( املبادئمن  88: التعريف العام للسالمة يف الفقرة 5.1اإلطار رقم 
هو عبارة عن قياس مدى احتفاظ الرتاث الطبيعي و/أو الثقايف بتاممة وكامل صفاته. وبناء عىل ذلك يتطلب فحص رشوط السالمة 

  لعوام التاليةاملمتلك تقييم ا

 احتواء املمتلك عىل كل العنارص الالزمة للتعبري عن قيمته العاملية االستثنائية  -

 ه كافياً بحيث يعرب عن شتى املعامل والعمليات املجسدة ألهميته؛ان يكون حجم -

 مدى ترضره جراء التنمية و/أو اإلهامل.  -
  وينبغي عرض ذلك يف بيان السالمة
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التطوير النفطي كتهديد  .5.1

 هوارلسالمة األ  ناشئ

يعتمد العراق بشكل قوي عىل ايرادات 

تصدير النفط. هناك عدد من املناطق 

املتعاقد للتنقيب عن النفط فيها والتي تقع 

او عىل مقربة مبارشة منها  هوارداخل األ 

) ومن ضمنها حقل الرميلة 5.1(الشكل رقم 

(العقد مع  الحاّمرطقة رشق الشاميل يف من

 هواراأل  القرنة يف) وغرب BP/CNPCرشكات 

مع رشكات  (العقدالوسطى 

Lukoil/Statoil ومجنون يف جنوب (

الحويزة/ منطقة مجنون (العقد مع رشكات 

Shell/Petronas (يدخل يف  والحلفاية الذي

شامل الحويزة (العقد مع رشكات 

CNPC/Petronas/Totalب ). يشكل التنقي

عن النفط يف هذه املناطق تهديداً ليس فقط 

للسالمة البيئية العامة ولكنه ايضاً يهدد 

 هواربشكل خاص فرص نجاح ترشيح األ 

كموقع للرتاث العاملي املختلط أو كموقع 

  للرتاث العاملي الطبيعي.

 

 

-UNEP-DTIE: مناطق التعاقد للتنقيب عن النفط يف منطقة األهوار (املصدر: 5.1الشكل 

IETC 2010a(  

بارشة من خالل عدد من الطرق امل البيئي هوارميكن لعمليات التنقيب عن النفط (وما يليها من استخراج له) أن تهدد السالمة البيئية لنظام األ 

 املحتملة والفعلية الستكشافهذه املسائل أهميًة هو التداخل املكاين املبارش بني املناطق  أكرث). ان واحداً من 5.2وغري املبارشة (انظر اإلطار رقم 

  وانتاج النفط وبني املناطق املشمولة يف عملية الرتشيح املمكنة للرتاث العاملي.
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 –فني يف العراق ال يزاالن ضعي اإلطارالبيئية والدعم القانوين لهذا  إلدارةا إطاران هذه وغريها من املسائل املذكورة اعاله تشكل مصدراً للقلق ألن 

 cf. UNEP-DTIE-IETCنني واالجراءات و/ أو املؤسسات التنفيذية اىل جانب القدرات املؤسساتية الرضورية ال تزال مفقودة غالباً (اي ان القوا

2010a .( فأن التنقيب عن النفط واالستخراج املحتمل له يف املناطق العليا يشكالن  هوارالعامة للسالمة البيئية يف األ  املهدداتفضالً عن هذه

 the International Council on Miningاً لخطة ترشيحها كموقع للرتاث العاملي ككل. هناك العديد من الرشكات واملنظامت ومنها تهديد

and Metals (ICMM)  وRoyal Dutch Shell  وGoldman Sachs  النشاطات االستخراجية مع اهداف مواقع  عدم انسجاماعلنت والتي قد

).  منذ ذلك الحني UNESCO World Heritage Centre 2010نشاطات االستخراج داخل هذه املواقع (أي االمتناع عن ب العاملي وتعهدتالرتاث 

القبول باستخراج النفط داخل  اللجنة وعدم) عىل تكرار سياسة 31COM 7B.37عملت العديد من قرارات لجنة الرتاث العاملي (مثل القرار رقم 

  ممتلكات الرتاث العاملي.

اث الرت  ممتلكمنطقة استخراج النفط أو سيتم استثناء أما ف هوارمناطق داخل األ للأنه عند وجود اية حالة من تعارض املصالح  ا يعنيان هذ

ممتلك  فتعديلتواجه عملية ادارة املوقع (انظر اعاله). سالتي التي تم تحديدها و  املهدداتعىل تخفيف حدة  إلدارةايجب ان تعمل فالعاملي، 

) تنص عىل ان حدود هذا املوقع يجب أن UNESCO 2008(الرتاث العاملي التوجيهية التفاقية  بادئاملستكون مستحيلة تقريباً ألن ملي تراث عا

  .املحددةاالستثنائية للقيمة العاملية التوزيع الجغرايف تتبع 

فأن البنى التحتية النفطية رمبا تصبح عامل تهديد للسالمة  )7السابع (اذا قرر فريق التحضري الوطني امليض بالرتشيح تحت معيار الرتاث العاملي ف

مته الجاملية عىل سال  النفطية القريبة من املوقع تؤثر املنشآتكانت ما  إذاكايف  كانت تقع خارج املوقع الفعيل. سوف يكون هناك رضر إذاحتى 

ستكون  )Visual disturbance( الحدود املقبولة من االضطراب البرصيعىل أو شم منتجاتها). من اجل ضامن االبقاء  املنشآترؤية  تأثري(مثالً 

  النفطية ومدى امكانية مشاهدتها. املنشآتحول املمتلك، وان حجم هذه املنطقة سيعتمد عىل حجم منة هناك حاجة اىل تكوين منطقة ا

 الالزمة من قبل وزارة البيئة واملعنيني عدد من الخطوات الوشيكة عىل السالمة من جراء استخراج النفط يجب اتخاذ املهدداتلغرض التعامل مع 

والذي يتم توضيحه  هواراأل  إلدارةالعام  اإلطار). ان هذه الخطوات تحتاج لتضمينها يف 5.3(انظر اإلطار رقم  إلدارةيف عملية ا املشاركنياالخرين 

  تفصيًال يف القسم الالحق. أكرثبشكل 

  ات املبارشة وغري املبارشة لعمليات استكشاف/ استخراج النفط عىل سالمة النظام البيئي لألهوار: التهديد5.2اإلطار رقم 

 النفطية، خطوط االنابيب). املنشآتالبنى التحتية النفطية (الطرق الرابطة،  ألغراضتدمري وتجزئة املوائل  -

من حجم النفط  %15-4ذبة بنسبة حاجة اىل مياه ع هناك-استهالك املياه العذبة خالل عملية استخراج النفط  -
املستخرج. ان هذا قد يخلق طلباً اضافياً عىل املصادر املائية القليلة املتوفرة يف االهوار، ما مل يتم جلب املياه العذبة 

 من مكان اخر.

 التلوث العريض بالنفط الخام أو املواد الكيمياوية املستخدمة يف عملية االستخراج. -

ة عن طريق البنى التحتية الخاص أكرثامل تزايد ضغط الصيد بسبب سهولة دخول االهوار بشكل واحت لألهواراالزعاج  -
 بنقل النفط.

تدهور القيم الجاملية للمنطقة وتقليل جاذبيتها للسياح يف املستقبل (حال تحسن الوضع االمني) وخسارة وارد السياحة  -
ية تحول من اتباع طرق غري مستدامة الستخدام املصادر الطبيعمام يوفر الدافع ملستخدمي املصادر الطبيعية املحليني لل

 اىل اتباع طرق مستدامة.
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) 7لسابع (اوفقاً ملعايري الرتاث العاملي  لألهوار: االجراءات املحتملة لتقليل التهديدات للقيمة االستثنائية العاملية 5.3اإلطار 
  استخراج النفط والناتجة عن عمليات استكشاف/) 10) والعارش (9والتاسع (

استثامر عملية الرتشيح للرتاث العاملي لجذب االهتامم للقيم الطبيعية الفريدة لألهوار، والرفع من قيمة ملفها فيام  -
يرتبط بأجندة التنمية الوطنية وزيادة الدعم املتحصل من خالل املنظامت العاملية واليات تنفيذ عملية تقييم االلفية 

 سياسة لعمليات استخراج النفط تكون مستدامة بيئياً.  ) باتجاه وضعMEAالبيئي (

ارشاك وزارة النفط يف عملية التخطيط للرتشيح للرتاث العاملي وضامن التواصل والتنسيق مع وزارة البيئة فيام يخص  -
 املرشوع.نشاطات االستكشاف/ االستخراج املخطط لها يف منطقة 

فيذ) ومسؤوليات مؤسساتية واضحة (تتضمن القدرات املؤسساتية الحث عىل وضع ترشيع فعال (يتضمن قوانني التن -
 الرضورية) لرصد وتنظيم عمليات التطوير النفطي.

تضمني ملف املرشوع نشاطات تتعلق ببناء القدرات الفنية والتدريب عىل برامج تقييم االثر البيئي املتضمنة للتنوع  -
 األحيايئ وتقييم االثر السرتاتيجي ورصد االثر.

) لتقليل االثار WHC )UNESCO World Heritage Centre 2008دام أحكام املباديء التوجيهية التفاقية استخ -
 bufferالسلبية لعمليات التطوير النفطي عىل املوقع أو املواقع املخطط لها (مثل املباديء املتعلقة باملناطق االمنة

zones .( 

  ع الرتاث العاملي املخطط له وادارته بشكل سليم.موق لتأسيسبناء شبكة دعم محيل ودعم من املعنيني  -
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 هوارصون وادارة األ  .6

يفية واستعادتها لجزء عىل االقل من فعاليتها الوظ هوارمن اتفاقية الرتاث العاملي واالهتامم العام مبجال الصون يقرتحان انه لغرض حصول األ ان كالً 

 إلدارةا باتتفصيًال متطل أكرثبشكل واضح. يوضح هذا القسم بصورة  محددةالة استناداً اىل اهداف ادارة بصورة فعّ  إلدارتهاالبيئية فأنها تحتاج 

وطريقة  إلدارةلعىل تطوير عملية تخطيط والعمل  هواراملاضية والحالية يف األ  إلدارةويستمد املعلومات من مبادرات االرتاث العاملي حسب اتفاقية 

  .عات املحليةتمة مثل مشاركة املج. بعض املسائل املهمة املحددإلدارةللرتسيم الحدود والتي ميكن تبنيها فيام بعد من قبل فريق التخطيط 

 وفقاً التفاقية الرتاث العاملي إلدارةمتطلبات الصون وا .6.1

  .لعامليالرتاث االتوجيهية التفاقية  بادئاملاملتطلبات االكرث اهمية فيام يخص صون وادارة مواقع الرتاث العاملي حسب  6.1يطرح اإلطار رقم 

  

يجب ان تشري بشكل محدد اىل القيمة االستثنائية العاملية تحت معايري الطبيعة  ألي موقع تراث عاملي مستقبيل إلدارةان هذا يعني بأن خطة ا

املخطط لها  إلدارةل ميكنكيف  توضخمن هذا التقرير، كام يجب عليها أن  4يف القسم تحديدها والتي تم  )10(والعارش )9والتاسع ( )7السابع (

من هذا التقرير. ليست  6يف القسم رقم  املحددةجانب تحديات السالمة العامة  يف هذا القسم اىل املحددة املهدداتالضغوط و  السيطرة عىل

  يف اإلطار اعاله) ألنها ال تنطبق عىل املمتلكات الطبيعية. 96 الفقرةهناك حاجة ملتابعة مسألة األصالة (انظر 

ام ادارة يهدف اىل تعزيز سالمة املمتلك يف املستقبل. أن أو بتطوير نظ إلدارةمن خالل ا للممتلكأما بحفظ السالمة الحالية  96رقم  الفقرة توضح

  كأحد مواضيعها. هواراأل  إنعاشألي ممتلك تراث عاملي مستقبيل ميكن أن تتابع عملية  إلدارةم بأن خطة او هذا يعني عىل العم

ولكن يجب اظهار كيف سيتم تفعيل هذه  بوضوح انه ليس من الكايف القيام بكتابة خطة ادارة وترسيم حدود املمتلك،فتبني  97 الفقرةأما 

ج السليم ، ومن خالل الدمإلدارةالترشيعية والتنظيمية الرضورية والدعم السيايس والقدرة املؤسساتية لعملية ا املوافقاتالخطة من خالل اظهار 

  التقليدية الحالية. إلدارةلنشاطات ا

 هوارالحالية والسابقة يف األ  إلدارةمبادرات ا .6.2

، يهدف هذا 5و 4وعملية تحليل التحديات املقدمة يف القسمني رقم  الرتاث العامليالتوجيهية التفاقية  بادئاملحسب  إلدارةطلبات اىل ملتاستناداً ا

و اىل اي ه . ان السؤال االجاميل الذي يقودناهواروالنظام البيئي يف األ  األحيايئالقسم اىل تقييم املبادرات الحالية واملاضية يف مجال ادارة التنوع 

 .هوارمدى وبأية وسائل ميكن لهذه املبادرات مع الخطط الناتجة عنها أن تساهم يف وضع نظام ادارة للرتاث العاملي يف األ 

 

 

  

  )UNESCO 2008( الرتاث العامليالتوجيهية التفاقية  املبادئمتطلبات صون وادارة مواقع الرتاث العاملي حسب : 6.1اإلطار 

تي كانت /أو األصالة الينبغي أن تكفل أنشطة الحامية واإلدارة املحافظة عىل القيمة العاملية االستثنائية ورشوط السالمة و. 96
  تتمتع بها ممتلكات الرتاث العاملي وقت إدراجها يف القامئة، والعمل عىل تعزيزها يف املستقبل

بالحامية واإلدارة املالمئتني عىل املستوى الترشيعي جميع املمتلكات املدرجة يف قامئة الرتاث العاملي ان تحظى . يجب 97
لضامن صونها يف املدى الطويل. وينبغي أن تشمل تدابري الحامية هذه الرسم السليم لحدود والتنظيمي واملؤسيس و/أو التقليدي 

املمتلكات، كام ينبغي أن تثبت الدول األطراف أنها تقوم بحامية املمتلك الثقايف املرشح عىل النحو املالئم عىل املستوى الوطني 
رتشيح النصوص املالمئة الخاصة بالحامية وتقدم رشحاً واضحاً لكيفية اإلقليمي والبلدي و/أو التقليدي. وعليها أن ترفق مبلف ال

  ...تطبيق هذه الحامية

، عىل أن تحدد فيها كيفية املحافظة عىل القيمة خرآ نظام ادارة موثق أي مرشح خطة ادارة أو ينبغي أن توضع لكل ممتلك . 108
  .بوسائل تشاركيةالعاملية االستثنائية للممتلك املعني، ويستحسن أن يكون ذلك 

 .املرشح لصالح األجيال الحارضة واملقبلة كيستهدف نظام اإلدارة ضامن الحامية الفّعالة للممتل. 109
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 الحالية والسابقة إلدارةمعايري تقييم مبادرات وخطط ا .6.2.1

امة لخطط ادارة وارشادات ع مبادئوالتي هي بدورها تستند اىل تحديداً، تم تقييم الخطط واملبادرات الحالية استناداً للمعايري التالية  أكرثبشكل 

 IUCNمواقع الرتاث العاملي ( إلدارةتوجيهية خاصة بالتخطيط  مبادئ) كام تستند اىل Thomas & Middleton 2003املناطق املحمية (انظر مثالً، 

2008:(  

ضمنها القيم الجاملية وقيم النظام البيئي من تهدفة (مناسب لقيم املنطقة املس هل يوجد وصف وصف قيم املنطقة املستهدفة: .1

 املعلومات املتوفرة؟  أفضل) استناداً اىل األحيايئوالتنوع 

 هواربتحليل للقيم التي هي بحاجة للصون يف األ ومدّعمة  إلدارةتستند الخطة اىل رؤية وأهداف واضحة ل هل :إلدارةالرؤية واهداف ا .2

نائية حليل القيمة االستثتلك ت املهدداترة عىل هذه القيم؟ هل ينسجم تحليل القيم والضغوط/ املؤث املهدداتوتحليل للضغوط و 

 ؟4العاملية املقدم يف القسم رقم 

 لمعنينيالتي قدمتها الخطة؟ هل ميثلون اجامع موثق ل إلدارة: ما هي الجهات أو االشخاص الذين وافقوا عىل اهداف ااملعنينيدعم  .3

 هم يعربون فقط عن راي االشخاص الذين وضعوا الخطة؟من ذوي العالقة أم أن

 ؟دارةإل ىل اهداف وقيم وضغوط وتهديدات لالتي تقرتحها الخطة بصورة واضحة ا إلدارة: هل تشري تدخالت ااملنطقي للخطة اإلطار .4

 SMARTفها االوىل كلمة التي تقرتحها الخطة املتطلبات التالية التي يشكل مجموع احر  إلدارة: هل تحقق اهداف ااألهداف نوعية .5

 مرتبطة بزمن، elevantR، ذات صلة ttainableA، قابلة للتحقيق easurableM، قابلة للقياس martS(أي هل أن االهداف محددة 

oriented-imeT ؟متابعة)؟ هل هناك خطة 

 رسات عاملياً؟املام أفضلتتفق االدوات والطرق املستخدمة او املقرتحة من قبل الخطة مع  :الفضىل املامرسات .6

نظور وماهي العالقة بني امل ؟خطة تقسيم وتحديد الحدوداملقرتحة من قبل  إلدارةالوحدات : كيف يتم ترسيم الحدود ترسيم الحدود .7

 ؟مستقبيلالجغرايف للخطة أو مبادرة إيجاد ممتلك تراث عاملي 

ساتية املتطلبات القانونية واملؤس تعالجمن الخطة اهداف : هل تتفق الخطة مع القانون العراقي الحايل؟ هل تتضالخطة بإطارالتوعية  .8

أخذ الخطة هل ت خرى؟اال حالية ال سرتاتيجياتاال خطط او ال؟ هل الخطة مندمجة مع بتطبيق الخطة املتعلقة واملوارد البرشيةواملالية 

 االمكانية؟بعني االعتبار امكانية التطبيق عىل املستوى السيايس وهل تويص بخطوات لضامن تحقيق هذه 

 كان الجواب نعم، ما هي نسبة نجاحها؟ وإذا: هل يتم تطبيق الخطة حالياً، التنفيذ .9

 الحالية والسابقة إلدارةمبادرات ا .6.2.2

حياة وزارة الزراعة (مثل محمية الصافية للوالتي هي تحت ارشاف الصغرية غري واضحة الوظيفة والحالة  الحياة الربية متنزهاتباستثناء بعض  

المة النظام البيئي أو تهدف لحامية س ومخطط لهاة موثقة ييف جنوب هور الحويزة) فأنه ال توجد مبادرات ادار Assafia Wildlife Parkالربية 

 م(قيد اإلعداد) عد األحيايئتفاقية التنوع ال . يذكر أول تقرير يقدمه العراق 2003من الفرتة التي سبقت عام  هوارجزء من األ  وألي األحيايئتنوعه 

عىل  إلدارةمصطلح ا إطالقميكن   .اإلدارية لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف العراق ) تعود ألية فئة من الفئاتPAsوجود أي مناطق محمية (

ام ظيف النصف الثاين من القرن العرشين وبالتحديد يف عقد التسعينات، ولكن من الواضح انها مل تكن تهدف اىل صون الن هوارعملية تجفيف األ 

  .األحيايئالبيئي او التنوع 

منذ اعادة  هوارلجميع اجزاء األ  إلدارةلووضعت عدة خطط  2003منذ عام  هوارلأل البيئية  إلدارةعدد من املبادرات التي هدفت اىل ا إطالقتم 

  ت قليلة أو معدومة لحد االن.، ولكن يف الوقت ذاته فأن عمليات ادارة النظام البيئي وادارة الصون املخطط لها كان2003غمرها يف عام 

 هوارالبيئية يف األ  إلدارةاملسمى "دعم ا UNEP"بدأ العمل يف مرشوع : 2004منذ عام  هوارالبيئية يف األ  إلدارةلالدعم  UNEPقدمت منظمة 

منت يف فرتة ما بعد النزاع. تض بيئياً بطريقة سليمة  هوارولويات العراق يف منطقة األ أ ىل بهدف االستجابة إ 2004اب من عام  العراقية" يف شهر

لصون صحة االنسان ووسائل العيش والنظام البيئي، ولتوفري مياه رشب ورشوط صحية  هواريف األ  إلدارةاالولويات متابعة نوعية املياه واحتياجات ا

ة ذات زحني العائدين حديثاً يف هذه املنطقباحتياجات السكان وكذلك االشخاص النا لإليفاءامنة. كانت هناك حاجة للقيام بتدخالت سليمة بيئياً 
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العراقية عن طريق تسهيل عملية بناء  هوارلأل  املستدامة إلدارةااإلنعاش و دعم  UNEPالنظام البيئي املترضر. لذلك كان هدف مرشوع 

 اساس خيارات ادارة االرايض الرطبة عىلورفع قدرات صانعي القرار العراقيني وتوفري املياه والرشوط الصحية و  هوارسرتاتيجيات ورصد ظروف األ اال 

  ).ESTs "()UNEP 2010تقنيات سليمة بيئياً ( وباستخدامريادي 

 بادل املعلوماتوتاىل تحسني عملية ادارة تهدف نشاطات برنامج األمم املتحدة مرشوع يضم ، األحيايئالنظام البيئي والتنوع  بإدارةمع اهتامم خاص 

 مجال دعم لها تصب يفوالتي تصب ك، هواروتحليل الصور الفضائية وتحليل خيارات ادارة األ  األحيايئياه والتنوع والبيانات الخاصة بنوعية امل

العراقية  هوار) ونظام رصد األ MIN(هوارولكنها ال تهدف اىل تكوين خطط ادارة محددة. مثلت شبكة معلومات األ  إلدارةعملية تطوير خطط ا

)IMOSواالجتامعات املعلوماتية (ورشات العمل ، اىل جانب العديد من اإلطارهذا  ) احدى الربامج املهمة يفUNEP 2010 كذلك تم تنفيذ .(

) ومرشوع ريادي CRIMالعراقية  هواراأل  إنعاش(مع مركز  Al-Jweber Marshاالرايض الرطبة يف هور الجويرب  إلنعاشمرشوع ريادي مشرتك 

 دارةإل ام. سيكون لنتائج جميع هذه النشاطات دور فعال ومفيد يف توفري املعلومات لعملية التخطيط لتقييم جدوى استخدام املياه من املصب الع

  .هواراأل 

املائية والرصد البيئية واطر  إلدارةنشاطات تعلقت با 2006-2003للفرتة  USAID) املمول من قبل وكالة IMRP( هواراأل  إنعاشلقد تضمن برنامج 

) عىل ARDIواملسمى برنامج االنعاش الزراعي يف العراق ( USAIDاء القدرات. ركز برنامج املتابعة التابع لوكالة التخطيط الوطني واملحيل وبن

ة ولكن مل األحيائي). تضمن الربنامج كذلك جزءاً خاصاً بالرصد ARDI 2006جوانب التخطيط وصحة وانتاجية الحيوانات وانتاج املحاصيل واالرواء (

بالنتيجة. عىل كل حال فأن الخطط االربعة أعاله فقط اعتربت ذات صلة مبا يكفي لتقييمها بالتفصيل، حيث نقدم أدناه يتم تنفيذ خطط ادارة 

  والنظام البيئي. األحيايئعملية تقييم لها مع تركيز خاص عىل ادارة التنوع 

ارة منطقة محمية ما، أو حتى موقع تراث عاملي عملية اد بتطلبهامل يتمخض عن املبادرات اعاله خطط ادارة محددة كتلك التي ميكن ان 

انتجت بالفعل خطط ادارة ولذلك فهي بشكل خاص ذات صلة بالدراسة  هوار. ان املبادرات التالية املحددة لتخطيط ادارة األ هواريف األ مستقبيل 

  الحالية:

 ).New Eden Group 2006( هواراأل السليمة للمصادر املائية يف منطقة  إلدارةالخطة الرئيسة ملجموعة عدن الجديدة ل -

 ).Nature Iraq 2008a, b(خطة ادارة موقع رامسار العراقي يف هور الحويزة  -

 ).New Eden Project for Integrated Water Resources 2010a, b(ما بني النهرين  هوارخطة ادارة املحمية الوطنية أل  -

 ).Canada-Iraq Marshlands Initiative 2010a, b(عراق جنوب ال أهوارلغرض التغيري. حارض ومستقبل  إلدارةا -

ادارة موقع للرتاث العاملي يهدف اىل صون وتقديم القيمة االستثنائية م ان نذكر ان اي من هذه الخطط لها غاية من إعدادها وضع خطة من امله

ض بأن أي من تلك الخطط املدرجة اعاله ميكن ان تستخدم ككل. عىل العكس فأنه سوف يكون من غري الواقع أن نفرت  هوارالعاملية املحتملة لأل 

املساهامت املمكنة من هذه الخطط املنفردة يف  تحديدموقع تراث عاملي مستقبيل. لذلك فأن هدف التحليل الذي نجريه ادناه هو  إلدارةكخطة 

هذه املنطقة، وليس الهدف هو تحديد طرق مخترصة لغرض الحالية والحديثة لعملية الصون يف  إلدارةا عام عنوللحصول عىل فهم  هوارادارة األ 

  هناك.   إلدارةلتبسيط عملية التخطيط الرضوري 

 الخطة الرئيسة لعدن الجديدة .6.2.2.1

 " بالنيابة عن وزارات البيئة واملصادر املائية والبلدياتهوارللمصادر املائية يف األ  املالمئة إلدارةية لعدن الجديدة أو اتم وضع "الخطة الرئيس

ة دواالشغال العامة وذلك من قبل فريق من املستشارين املحليني والعامليني مبشاركة املعهد العراقي/ منظمة طبيعة العراق وفريق عدن الجدي

ي تلفضًال عن مستشارين مستقلني. ان الغرض منها هو " مساعدة صانعي القرار العراقيني من خالل توفري املعلومات ووسائل التحليل السليمة وا

ة لعدن البيئية". ينبغي ان نذكر بأن الخطة الرئيس إلدارةميكن بواسطتها الوصول اىل خيارات منطقية فيام يتعلق بتوزيع مصادر املياه وقرارات ا

ة "خطة عدن الجديدمن الخطة بأن  2من املجلد رقم  6الجديدة ال تهدف ألن متثل خطة تنمية او خطة ادارة بحد ذاتها. يوضح الكتاب رقم 

وتنمية  نعاشإ للتنمية السليمة للمصادر املائية يف جنوب العراق ركزت عىل توفري املعلومات الفنية وادوات صنع القرار لتمكني عملية وضع خطة 

أن فريق ف ة والحرجة املرتبطة بعملية االنعاش البيئي وتوزيع املياه. عىل كل حالاألحيائيملنطقة الدراسة. يتضمن الكتاب العنارص ذات االهمية 
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 عدن الجديدة ال ميكنه يف الحقيقة كتابة خطة التنمية نفسها؛ فضالً عن عملية التحليل الفني فأن هناك حاجة اىل عملية اتخاذ قرار سيايس

  وتشاريك. ال ميكن اال لصناع القرار يف الحكومة العراقية تنفيذ هذه العملية".

عام امنا هي اداة لصنع القرار والتخطيط. ومل تهدف الخطة حرصياً اىل ادارة النظام البيئي لذلك فأن الخطة الرئيسة هي ليست خطة باملعنى ال

"اتباع منهج شامل وسليم ملتابعة املسائل املتعددة يف وقت متزامن. ان املسائل املتابعة تتضمن تحسني كفاءة ولكنها هدفت اىل  األحيايئوالتنوع 

  يز االقتصادي والتحكم بالفيضانات وبناء املجتمعات للناس العائدين".استخدام املياه واالنعاش البيئي والتعز

)، عرض عام للظروف الراهنة واالستخدام الحايل للمياه يف 0) وكام ييل: ملخص (املجلد رقم 3اىل  0تتكون الخطة من اربعة مجلدات (مرقمة من 

). ان االجزاء III)، ومجموعة من خطط التنفيذ (املجلد رقم IIقبل (املجلد رقم )، مناقشة الحتياجات املياه يف املستI(املجلد رقم  هوارمنطقة األ 

النباتات  أنواعوبضمنها  هوار(األ  4(املصادر املائية) والكتاب رقم  1ذات االهمية الخاصة بالنسبة ملرشوعنا الحايل هي كل من الكتاب رقم 

. ال تتضمن الخطة الرئيسة IIم احتياجات مصادر املياه يف املستقبل) العائد للمجلد رقم (تصمي 5، والكتاب رقم Iوالحيوانات) العائدين للمجلد رقم 

كن املجال الذي مي إطار، ولكنها تحلل هواريف اية منطقة معينة من األ  األحيايئلعدن الجديدة خطة محددة حول ادارة النظام البيئي او التنوع 

  ان ميارس وظيفته داخله. لذلك فأنه ليس جميع املعايري املطورة اعاله هي قابلة للتطبيق يف هذه الخطة. هوارملوقع تراث عاملي مستقبيل يف األ 

  

  )New Eden group 2006: منطقة الدراسة للخطة الرئيسة لعدن الجديدة (املصدر: 6.1الشكل 



89 
 

السابقة  هواركم مربع من األ  40000ة عىل مساحة متتد منطقة الدراسة للخطة الرئيسة لعدن الجديد وصف املنطقة املستهدفة وقيمتها: .1

من الخطة الرئيسة لعدن الجديدة املصادر  Iمن املجلد رقم  1والحالية يف محافظات البرصة وميسان وذي قار يف العراق. يصف الكتاب رقم 

صف نهر دجلة، ونهر الفرات، ونهر الكرخة. ي لألسفاملائية والجوانب املناخية والجيولوجية واملائية لهذه املنطقة ومبا يشمل مساقط املياه 

). يضم هذا الكتاب معلومات ترتبط بقيم 2006فيام يتعلق بحالتها السابقة والراهنة (قبل عام  هوارمن املجلد ذاته األ  4الكتاب رقم 

 اية عملية ترشيح للرتاث يف هوارة املحتملة لأل والتي هي ذات الصلة االكرب بالقيم االستثنائية العاملية الطبيعي األحيايئالنظام البيئي والتنوع 

روفيل من بعض ة وتراكيز كلو األحيائيالعاملي يف املستقبل. يوفر الكتاب بيانات عن فرتة ما بعد اعادة الغمر حول قياسات نوعية املياه غري 

، كام 2006و 2004ملوائل وبصورة رئيسة بني عامي االحياء ويوفر ملحات عامة عن توزيع املجتمعات النباتية وا أنواع. يذكر الكتاب هواراأل 

ولكنه ال يقيمها من حيث اولوية الصون. ان هذا يصح كذلك بالنسبة للمعلومات  املهدداتيعطي معلومات متقطعة حول الضغوط و 

التي  ئيسة وعمليات املسحالر  األحيايئغالباً من عمليات املسح السابقة ملرشوع مناطق التنوع  ة(وهي معلومات مستقا نواعالخاصة باأل 

واالسامك والطيور واللبائن والربمائيات والزواحف. تناقش مقدمة القسم الخاص  الالفقاريات) وهي معلومات تخص أنفسهماجراها املؤلفون 

مة تنوع حيايت يبالطيور اهميتها كمصدر بروتيني للصيادين املحليني وكمصدر جذب للسياحة البيئية يف املستقبل، ولكنها ال تذكر اية ق

لكنها كانت عامة وغري دقيقة (عىل سبيل املثال تضمنت  هوار. كام كانت هناك مناقشة لحالة الصون لطيور األ هوارطيور األ  نواعمتأصلة أل 

ات عن اللبائن نوعاً أو ان عددها كان كذلك يف السابق). كانت املعلوم 11هو  هوارالطيور املتكاثرة املتوطنة يف األ  أنواعمعلومات بأن عدد 

) ومل تتم دراسة حالة اللبائن والربمائيات والزواحف لفرتة ما بعد اعادة الغمر. عىل اية حال فقد Scott )1995مقتبسة بشكل رئييس من 

 نشخص هور الحويزة عىل انه ملجأ محتمل للبائن. نوقشت بعض التفاعالت املمكنة التي تضفي االستقرار عىل الوفرة الواطئة نسبياً م

واعادة تكوين خزين االسامك.  باألسامك) يف القسم الخاص Barbus sharpeyiاالسامك ذات قيمة الصون والقيمة االقتصادية العالية (مثل  أنواع

االحياء احتلته عمليات تحليل احصايئ عن تنظيم املجتمعات (والذي يصف كيفية ارتباط تواجد  أنواعهناك جزء كبري من االقسام املتعلقة ب

 log( يايئاألحاالخرى ومع العوامل غري الحية) وكذلك احتلته اشكال ترسم مقياسني من مقاييس التنوع  نواعاملنفردة مع تواجد األ  نواعاأل 

species number diversity Shannon امتداد الفرتة ؤلفني بشكل يعكس انعاش املجتمعات عىل االخر، وقد فرست من قبل امل أحدهام) ضد

. ليس من الواضح من خالل الخطة فيام لو كانت هذه التحليالت االحصائية قد هدفت اىل االجابة عن اسئلة محددة 2006-2005بني عامي 

تخاذ او التخطيط ال  إلدارة، وال الطريقة التي ميكن من خاللها لنتائج التحليل ان تستخدم لوضع اولويات اهوارصون األ  بإدارةذات صلة 

ن املعلومات ولك هواراالحياء يف األ  أنواعالخطة الرئيسة لعدن الجديدة توفر بعض املعلومات حول النظام البيئي و  االجراءات. نستنتج بأن

يها أو النظام البيئي ميكنه ان يوفر معلومات يعتمد عل األحيايئالجديدة بهذا الخصوص كانت محدودة، كام انها ال توفر تقييامً لقيم التنوع 

السليمة  إلدارةألي موقع تراث عاملي مستقبيل. ان هذا ال يعد مفاجئاً لكون الرتكيز االسايس للخطة كان عىل ا رةإلدايف عملية تخطيط ا

 للمصادر املائية.

وبية الجن هوار: مل تعرب الخطة الرئيسة لعدن الجديدة عن رؤية واضحة ألن هدفها هو دعم صانعي القرار يف ادارة األ إلدارةالرؤية واهداف ا .2

ركزت عىل جدوى  0ام. عىل كل حال فأن حقيقة كون أربعة من بني االستنتاجات الستة املقدمة يف امللخص التنفيذي للمجلد رقم بشكل ع

 1و 0. يبدو من خالل املجلدات رقم هواراأل  إنعاشتقرتح بأن الهدف االجاميل من التقرير هو تعزيز عملية  هواراأل  إنعاشوفوائد عملية 

تصادية اق-االنهار ال ينظر اليها بدرجة كبرية كوسيلة لتحقيق اهداف اجتامعية إنعاشة لعدن الجديدة بأن عملية من الخطة الرئيس 2و

وبيئية اخرى كام حددت سابقاً من خالل السياسة الوطنية، ولكن بدال عن ذلك كان ينظر اليها كهدف بحد ذاته. ان هذا يعني بأن الخطة 

والذي يتعامل مع فوائد عملية  6االجتامعية. يحتوي الكتاب رقم -االقتصادية إلدارةالصون او ا رةإلدامل تكن مدفوعة بأهداف محددة 

املياه واملغذيات والرتبة والتلوث، اىل جانب قسم قصري وعام جداً حول الفوائد  بإدارةعىل اقسام حول الفوائد التي تتعلق  هواراأل  إنعاش

السياق، وقد ذكر  هذا األحيايئ يف يتم تقديم اية اهداف محددة مرتبطة بالنظام البيئي أو التنوع املرتبطة بعملية اعادة تكوين املوائل. مل

 .تاريخيا هواراأل  متواجدة يف) مل تكن Sisoridaeو  Cichlidae( هواربأن هناك عائلتني من االسامك التي توقعت الخطة عودتها اىل األ 

مل و ملوقع ا إلدارةية لصنع القرار وليس خطة فعلية ئيسة لعدن الجديدة" هو أن تكون أداة فن: ملا كان القصد من "الخطة الر املعنينيدعم  .3

 تكن هناك حاجة للقيام باستشارات مكثفة عند كتابتها. عىل كل حال فقد اشرتك عدد كبري من الخرباء املحليني من الوزارات واملنظامت غري

 يف إعدادها. واألكادميينيالحكومية 

 اً منطقياً.ضع اهدافاً وال تتبع منهجاً اطار او التنمية فأنها ال ت إلدارةل: ملا كانت هذه الخطة هي ليست طقي للخطةاملن اإلطار .4
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ال تستند الخطة الرئيسة لعدن الجديدة عىل اهداف مذكورة بشكل رصيح عىل الرغم من أنه يبدو أن هناك هدف ضمني  نوعية االهداف: .5

 .هواراأل  إنعاشهو تعزيز عملية 

"تم اناتج املامرسات العاملية:  بأفضلمن الخطة عىل التزام واضح  0: يحتوي امللخص التنفيذي الذي يتضمنه املجلد رقم الفضىلاملامرسات  .6

 ةجميع التصاميم باستخدام طرق احصائية مثبتة مقبولة بصورة شائعة من قبل املجتمعات املهنية واالكادميية يف التخصصات املناسبة املتعلق

نطاق واسع.  توفرة عىلاملاملرشوع التقنيات املعيارية الجاهزة  اعضاءاستخدم  التنفيذلهندسة واالقتصاد والبيئة. من اجل ضامن سهولة با

بالنتيجة ميكن للمسؤولني والباحثني العراقيني ان يجمعوا بيانات اضافية وان يستخدموا التحليالت املوصوفة لغرض تكوين نتائج جديدة 

الحيوانات والنباتات والتي  نواععىل الرغم من ان اهمية تحليالت املجتمعات االحصائية أل ف املتغرية وبدون صعوبة". تحت الظرو 

 فضلأ استخدمتها الخطة بالنسبة لعملية التخطيط للصون تبدو محل جدل (انظر اعاله) اال ان الخطة تبدو عىل العموم منسجمة مع 

 املامرسات العاملية.

ولكنها حددت ببساطة منطقة دراسة عليها  إلدارةطرق ا إلدخالالجديدة منطقة محددة  نطة الرئيسة لعدال تقرتح الخ :ترسيم الحدود .7

 تنطبق عليها النتائج التي خرجت بها الخطة.

ترشيعية ال ب: ان الخطة الرئيسة لعدن الجديدة هي بشكل اسايس عبارة عن وثيقة فنية ليست لها اهتاممات بالجوانالخطة بإطارالتوعية  .8

. عىل كل حال فأن بعض عمليات املناقشة عن البنى التحتية تتضمن كذلك معلومات عن امليزانيات هواراأل  إلدارةوالسياسية واملؤسساتية 

ملية ع مناقشة عن االتفاقيات العاملية املمكنة التي ميكن للعراق االنضامم اليها لتعزيز IIمن املجلد رقم  6والكلف، ويتضمن الكتاب رقم 

 .هوارادارة األ 

: طبقاً ملا تقوله الخطة الرئيسة لعدن الجديدة نفسها فأنها مجرد وسيلة هناك حاجة ملتابعتها وليس لتنفيذها خالل عملية صنع التطبيق .9

ل هذه الخطة  مثوالتنمية ملنطقة الدراسة. مل يتم نرش لإلنعاشهذه الخطوة املنطقية فأن الخطوة الالحقة هي وضع خطة  اتباعالقرار. بعد 

 لحد االن ولكنها ميكن ان تكون قيد اإلعداد. عىل كل حال فأنه يظهر بأن الخطة الرئيسة لعدن الجديدة "تم تبنيها من قبل وزارة املصادر

 ).Ali Al-Lami" (اتصال شخيص مع 2011املائية وأنه يتم تشييد النواظم حيث انه من املخطط اكامل الناظم االخري يف شهر حزيران من عام 

. ليس من ضمن اهداف هواران الخطة الرئيسة لعدن الجديدة هي وسيلة فنية لدعم القرار والتي تعزز كذلك عمليات اعادة غمر وانتعاش األ 

ئية يربر ااالستعراض املستقل للدراسات امل اتقريرنا هذا تقييم صحة التصاميم املائية والتنبؤات املتضمنة يف الخطة، عىل الرغم من ان مثل هذ

 أسهلكون ). ان مثل هذا االستعراض ميكن ان يهواروتنمية األ  إلنعاشبالتأكيد القدر الكبري من االستثامر املبذول يف متابعته (وضع وتنفيذ خطة 

  وهو ما ميكن ان يستخدم يف مراجعة تنبؤات الخطة. هواربسبب مرور فرتة زمنية اطول االن عىل عملية اعادة الغمر لأل 

ل يف انها توفر تتمث هوارموقع تراث عاملي مستقبيل محتمل يف األ  إلدارةساهمة املحددة للخطة الرئيسة لعدن الجديدة يف عملية التخطيط ان امل

 دوانعاشها، والتي قد تساعد يف ترسيم حدود املمتلك/ املمتلكات استناداً اىل الجدوى املائية، وقد تساع هوارغمر األ  إلعادةسيناريوهات مائية 

حتاج ت كذلك يف توفري املعلومات التي تتطلبها جهود االنعاش يف سياق الرتشيح املستقبيل ملوقع الرتاث العاملي. عىل كل حال فأن تنبؤات الخطة

 دارةإل يف مناطق تكون فيها عملية ا إلدارةوذلك من اجل عدم استثامر مصادر ا 2006اىل عملية اعادة تقييم دقيقة يف ضوء السنوات التي تلت 

  غري مجدية من الناحيتني املائية والبيئية. هواراملستدامة لأل 

 2008خطة ادارة موقع رامسار يف هور الحويزة للعام  .6.2.2.2

"  Montreux Record. لقد وضع الهور ضمن فئة مواقع 2007يعد هور الحويزة أول موقع عراقي يدخل يف اتفاقية رامسار وقد تم ادراجه يف عام 

يف خواص البيئة أو انها تحصل حالياً أو من املحتمل ان تحصل نتيجة لعمليات التنمية التكنولوجية أو التلوث أو تدخالت حيث حصلت تغريات 

الفعالة  إلدارةبا) مام يقرتح بأن هور الحويزة ال يتمتع Ramsar Convention Secretariat 2010( 2010برشية اخرى" وذلك يف شهر نيسان من عام 

ل من واألرايض الرطبة يف العراق بوجود متوي هواروضع خطة ادارة املوقع من قبل منظمة طبيعة العراق ملصلحة اللجنة الوطنية لأل  حالياً. لقد تم

ر يتعامل مع خاألساسية" واال  بادئامليتعلق "باملقدمة والرؤية و  أحدهاموزارة البيئة واملقاطعات والبحار االيطالية. يتكون التقرير من مجلدين 

  . 2008". لقد قمنا يف تقريرنا هذا بتحليل املسودة الثانية التي وضعت يف شهر كانون االول من عام إلدارةايا وتوصيات ا"قض
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  )Nature Iraq 2008a: موقع رامسار املقرتح يف هور الحويزة. (املصدر: 6.2الشكل 

موقع وامتداد هور الحويزة وغطائه االريض وتوزيع  : يتضمن املجلد االول من الخطة معلومات عنوصف للمنطقة املستهدفة وقيمها .1

 األحيايئموقع ملناطق التنوع  22الخطة وجود  حددتالنباتية وحركة املياه فيه فضالً عن ادارة املياه فيه.  وجمعاتهنباتاته  أنواعموائله و 
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التابع  الرئيسة" األحيايئالتنوع  مناطق“رشوع ملالرئيسة يف هور الحويزة، ولكن يجب ان نذكر ان هذه كانت مجرد محطات لجمع العينات 

الطيور متيز الخطة بني  أنواع). من بني Langhammer et al. )2007ملنظمة طبيعة العراق وليست مناطق تنوع حيايت رئيسة حسب رؤية 

. مل تقدم IUCN تصنيف االتحادديد حسب املهددة عاملياً من دون ذكر فئات الته نواعاملثرية للقلق أو املهددة من ناحية الصون واأل  نواعاأل 

ن" يف املثرية للقلق من ناحية الصو  نواعالخطة تحليًال كمياً عن االهمية الراهنة لهور الحويزة بالنسبة للطيور املهاجرة. ال يزال مفهوم "األ 

من هذا التقرير).  4.6.4انظر القسم رقم املهددة عاملياً" ( نواع) وهو يتداخل مع مفهوم "األ R. Porterمرحلة التطوير (اتصال شخيص مع 

" ولكن دون معلومات اضافية. مل تشخص الخطة Reportedعىل انه "مسجل  Lutrogale perspicillataاللبائن تدرج الخطة النوع  أنواعمن بني 

. هواروجد يف األ التي ت األحيايئتنوع االحياء بتقييم واضح لقيم ال أنواعأية قيم او ضغوط او تهديدات للنظام البيئي، ومل يتم اكامل وصف 

ث و يف الوقت الذي يحتوي فيه املجلد االول من التقرير عىل الكثري من البحوث االساسية املفيدة اىل أنه يفتقر للتقييم القيايس لهذه البح

 .إلدارةلوالذي يربط بني الدراسة الوصفية وبني تكوين اهداف محددة 

ومن  ارهو (ادامة الشخصية البيئية لأل  اسرتاتيجيةلخطة بشكل عام جداً عن رؤيتها وتحتوي خمسة اهداف ترصح ا :إلدارةالرؤية واهداف ا .2

مجاميع وموائل الحياة الربية، وتأسيس بيئة امنة للناس،  وإنعاش، األحيايئلها، وادامة التنوع  األحيايئضمنها قيم النظام البيئي والتنوع 

والتي مل يتم ربطها  إلدارةلهدفاً  14 االستخدام املستدام للمصادر الطبيعية). كذلك تتضمن الخطة وتحفيز النمو االقتصادي املستند عىل

بشكل منفرد. تم تعريف  إلدارةلتحقيق أهداف اتوصية التخاذ اجراءات محددة  93منفردًة، وعىل  االسرتاتيجيةبصورة محددة مع االهداف 

، البيئية، ادارة املصادر املائية إلدارةمجموعات (ا أربعيف  إلدارةاالوىل. تم تنظيم اهداف ا من هذه التوصيات عىل انها مشاريع الخطوة 10

الطبيعية  املستقبلية للقيم إلدارةادارة املسائل الثقافية واالجتامعية، وادارة الفرص االقتصادية). ان االهداف ذات الصلة االكرب مع عملية ا

) والهدف رقم PA(الرصد وتأسيس  3(صون الطبيعة واالستخدام املستدام لها) والهدف رقم  2قم الرتاث العاملي هي الهدف ر  إطارضمن 

 9للترشيع والسياسات والتخطيط) والهدف رقم  إطار(تكوين  8(تحفيز نظام لحيازة االرايض) والهدف رقم  7(ادارة املياه) والهدف رقم  4

(تسهيل التطوير  14ة). كام تتضمن الخطة وبصور غريبة نوعاً ما جاء يف الهدف رقم (املشارك 10العابرة للحدود) والهدف رقم  إلدارة(ا

ت الصلة ذا إلدارةالنفطي)؛ يرمي هذا الهدف اىل التنسيق مع منفذي حقل مجنون النفط لضامن االستدامة البيئية لعملياتهم. ان اهداف ا

 من هذا التقرير. 4صة يف القسم رقم هي عامة جداً ولذلك فهي تتفق مع القيم االكرث تحديداً املشخ

: وفقاً للقسم املسمى "تفويض هذه الخطة" فقد تم وضع هذه الخطة من قبل منظمة طبيعة العراق بالتنسيق مع وزارات املعنينيدعم  .3

ف ري. تم تعريعملية التحضمراحل مع هذه الجهات عىل امتداد  مناقشتهاعراقية ومبساعدة دولية من قبل الحكومة االيطالية، وكذلك 

يف عملية ادارة هور الحويزة وذلك يف  Stakeholders املعنينيالقبائل املحلية واملجالس املحلية اىل جانب املنظامت غري الحكومية عىل انهم 

ة للتعليق صاملحليني يف عملية التخطيط من خالل االجتامعات معهم وكذلك منحوا الفر  املعنيني. تم ارشاك املعنينيالجزء الخاص بتحليل 

تها خالل عملية مواجه يف ظل الظروف التي متت املعنينيعىل مسودة الخطة خالل مرحلتيها. بسبب صعوبة التحضري استشارات مناسبة مع 

 71فأن الخطة ذاتها تقرتح رضورة اجراء استشارات اضافية مع القبائل املحلية واملجالس البلدية، وتتعامل التوصيات رقم  إلدارةالتخطيط ل

املحليني اثناء تنفيذ الخطة. لذلك فأننا نستنتج ان الخطة متثل اتفاقاً بني منظمة طبيعة  املعنينيبشكل خاص مع عملية مشاركة  73اىل 

 ارةإلداملحليني واملمول الدويل، ولكن املشاورات حول اجراءات ا املعنينيالعراق وجزء من جميع الوزارات العراقية ذات العالقة وبعض 

 املحليني ينبغي ان تستمر عىل امتداد مراحل تنفيذ الخطة. املعنينيدة وعمليات تكوين اجامع بني املحد

 اتباإلجراءمحددة، اال ان التوصيات الخاصة  اسرتاتيجيةمع اهداف  إلدارة: يف الوقت الذي مل يتم ربط اهداف ااملنطقي للخطة اإلطار .4

عنى كلمة توصيات فأنها ليست اجراءات محددة ينبغي اتخاذها من قبل سلطة ادارة . كام هو واضح من مإلدارةلترتبط بأهداف محددة 

 ملعنينياموقع رامسار أو من قبل ممثل ذو صفة مشابهه، ولكن التوصيات بدالً عن ذلك هي موجهة نحو مدى واسع من املمثلني الفاعلني و 

الخطة ال ترتكز عىل التنفيذ من خالل سلطة ادارة تم تعيينها لهذا  والذين مل يتم تحديدهم عىل الدوام بشكل واضح. يف هذا السياق فأن

تستفيد الخطة بشكل كبري  سوف العامة) wish listقامئة االمنيات ( أكرثالغرض (وبالتايل ال ميكن مراقبتها) ولكن من خالل ما يشبه بشكل 

 رة من جانب، وتوصيات باتجاه ممثلنيادبتها) من قبل سلطة إ نفيذها (ومراقمن عملية التمييز بني اجراءات ادارة شديدة الوضوح يراد ت

املنطقي لخطة ادارة هور الحويزة بصيغته الحالية ال يوصل اىل التنفيذ الناجح  اإلطارفاعلني خارجيني ومحددين من جانب اخر. نستنتج بأن 

 .هوارلأل  حيايئاأل للحفاظ عىل قيم النظام البيئية والتنوع  كفؤهلها، وأن هيكليته قد ال تكون 
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: مل يتم تحديد فرتة التنفيذ عىل الرغم من ان امللخص التنفيذي يبدو بأنه يدل عىل فرتة أولية قدرها خمسة سنوات. يف نوعية االهداف .5

ملية (انظر اعاله) اال ان ع SMARTالسبعة االكرث صلة باملواصفات التي جمعت يف كلمة  إلدارةالوقت الذي ال يتمتع فيه اي من اهداف ا

عىل انها  34النظام البيئي تم تقييم  بإدارةتوصية ذات صلة اكرب  54تحليل التوصيات وفقاً لهذه االهداف تعطي صورة مختلفة: من بني 

عىل انها  28باملعنى االوسع (تم تطبيق هذا املعيار بصورة مفككة نوعاً ما) و Measureableعىل انها قابلة للقياس  48و Specificمحددة 

عىل أنها ذات صلة  40(مع وجود بعض االهداف االضافية التي صنفت بأنها ميكن أن تكون قابلة للتحقيق) و Attainableلة للتحقيق قاب

Relevant  بينام مل يتم تقييم اية توصية عىل أنها محددة بالزمنTime-specific  ان امكانية التحقيق القليلة نتجت 6.1(انظر امللحق رقم .(

لتنفيذ االهداف. ان بعض التوصيات (مثل رقم  إليهملواسع من املمثلني الفاعلني الخارجيني الذين ميكن ان تكون هناك حاجة عن املدى ا

الخطة فأن عملية تنفيذ ورصد  ألهداف) هي ليست اهداف عىل االطالق ولكنها ترصيحات عامة. بسبب النوعية العامة 61ورقم  21

 قام العدد الكبري من املمثلني الفاعلني الذين تتعامل معهم هذه االهداف بتبني هذه التوصيات.  تنفيذها قد تواجه تحديات حتى لو

كام استخدمت االرشادات العامة من  )،Davies 1993اىل تقرير رامسار ( إلدارةالسياحة تشري خطة ا بإدارةفيام يرتبط  :الفضىلاملامرسات  .6

من خطط ادارة حالية لتوفري املعلومات لعملية التحضري هذه. يف الوقت ذاته فأنه مل تتم  امانة اتفاقية رامسار اىل جانب امثلة محددة

ق املستدامة لالرايض الرطبة والتي توفرها امانة اتفاقية رامسار، ومنها ما يتعل إلدارةالتوجيهية املكثفة حول ا بادئاملاالشارة بشكل واضح اىل 

 Chatterjeeيف مواقع رامسار ( إلدارةملوقع رامسار وتقييمه ومراقبته، وما يتعلق بالتخطيط ل inventoryبشكل خاص حول عملية الجرد ملوقع 

et al. 2008, Ramsar Convention Secretariat 2007a,b ،ًأو االشارة اىل افضل املامرسات العاملية لخطط ادارة املناطق املحمية (مثال ،(Thomas 

& Middleton 2003هيكل العام للخطة ونوعية وتركيبة االهداف واالفتقار اىل خطة رصد محددة، فأن املسودة الثانية لخطة ). فيام يرتبط بال

 املامرسات التي اوصت بها اتفاقية رامسار أفضلملوقع رامسار يف هور الحويزة ال تفي بشكل كامل بالتوصيات ذات العالقة حول  إلدارةا

)Ramsar Convention Secretariat 2007b .( يجب ان نذكر يف الوقت ذاته بأن هذه الخطة تم رسمها يف ظل ظروف شديدة الصعوبة ويف

يذ يف وذلك عرب مسار عمليات التطوير والتنف أكرباملامرسات العاملية بدرجة  أفضلوقت قصري جداً وهي توفر بشكل واضح االساس ملوامئة 

 املستقبل.

سار يف هور الحويزة بشكل اسايس بكل مساحة الهور املتبقية وهو ما يبدو مناسباً. ميتلك : تحيط الحدود املقرتحة ملوقع رامم الحدوديترس .7

. مل تبذل جهود اضافية لتوفري معلومات لعملية ترسيم الحدود كام ترصح الخطة، عىل االرجح لكون إيرانيف  العظيماملوقع حدوداً مع هور 

 حدود املوقع مرسومة بشكل واضح. 

ال تذكر خطة ادارة هور الحويزة معلومات عن الترشيع الذي استندت اليه وال عن الحالة القانونية التي سوف  قع:املو  بإطارالتوعية  .8

صف املؤسساتيني الرئيسيني ملوقع رامسار يف الحويزة اىل جانب و  املعنينيقامئة ب إلدارةتفرتضها حال اقرارها. يتضمن املجلد االول من خطة ا

اسية االس اإلطارللترشيعات والسياسات والتخطيط) يقوم مبتابعة جوانب  إطار(تكوين  8رقم  إلدارةبدو بأن هدف املسؤولياتهم الرئيسية. ي

فقط وليس مع السياسات أو الترشيعات. ال تتضمن ادارة  إلدارةولكن التوصيات املحددة املدرجة تحت هذا الهدف تتعامل مع عملية ا

ددة بالقوانني العراقية. ال تتضمن الخطة تقديراً للميزانية أو معلومات عن البنى التحتية، وال عن موقع رامسار يف الحويزة اية قامئة مح

 الكادر املطلوب لتنفيذها، ولكنها تتضمن قامئة عامة عن احتياجات التدريب.

يذ صعبة التي تجعل من عملية التنف : مل يتم تطبيق خطة ادارة موقع رامسار يف الحويزة لحد االن. يقدم املؤلفون قامئة بالعواملالتنفيذ .9

 (أو مستحيلة) يف الوقت الراهن.

 نستنتج بأن خطة ادارة موقع رامسار العراقي يف هور الحويزة تتضمن بعض املعلومات االساسية ذات القيمة املفيدة جداً ومنها معلومات عن

ية يف عىل وجه الخصوص الظروف االمن باالعتبار(عند االخذ  املعنيني، وان الخطة وضعت مبشاركة جديرة االعتبار من قبل الهيدرولوجيةاملسائل 

صيات تتعلق مبدى تو  إلدارة. عىل مستوى التنفيذ الفوري، تضع خطة اكفؤهوقت كتابة مسودتها)، ولكنها تفشل يف تقييم هذه املعلومات بصورة 

تعلقة ميكن تنفيذها ومراقبتها. ان هذا يسبب الرضر للنظرة املستقبلية امل، بدال من تقديم مقرتحات اىل سلطة ادارة معينة بحيث املعنينيواسع من 

ه املامرسات العاملية عىل مدار عملية التنفيذ (اىل املدى الذي ميكن من خالل أفضلبعملية تنفيذ الخطة. توفر الخطة االساس لالنسجام االضايف مع 

وفقاً –ممكنة التنفيذ يف الوقت الراهن  بع الخطة بشكل محدد اطارها القانوين وهي غريالقيام بذلك تحت ظروف االمن والحكم يف العراق). ال تتا

. يجب ان نذكر ان جزءاً كبريا من نقاط الضعف هذه هي ليست ناتجة عن الخطة ذاتها، ولكنها -ملا رصح به القسم املتعلق باملعوقات يف الخطة 
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رسات العاملية املام أفضليف هور الحويزة يتوافق مع  إلدارةباالرطبة يتمتع  لألرايضوقع م تأسيسالتي تجعل من عملية  اإلطارناتجة عن ظروف 

  أمراً بالغ الصعوبة.

 2010ما بني النهرين لعام  هوارخطة ادارة املحمية الوطنية أل   .6.2.2.3

(اتصال  2010ا رسمياً يف االول من متوز عام تم وضع هذه الخطة من قبل وزارة البيئة واالرايض والبحار االيطالية ومنظمة طبيعة العراق وتم اقراره

)، وقد مثلت نتاج عملية تخطيط امتدت 2010). ان النسخة التي نقيمها هنا هي نسخة مسودة وضعت يف شهر شباط A. Bachmannشخيص مع 

  واالهداف. يجياتلالسرتاتمكرس لوصف املواقع والثاين  أحدهاموتتألف من مجلدين  2007سنوات بدأت بدراسة جدوى عام  ألربع

  

  ).New Eden Project 2010b. (املصدر: MMNP: ترسيم الحدود الخارجية والداخلية لخطة 6.3الشكل 

ام تجري للمحمية الوطنية املخطط لها بين األحيايئيصف الجزء االول من الخطة النظام البيئي والتنوع  وصف للمنطقة املستهدفة وقيمها: .1

 هوارالجزء الثاين. يضم الجزء االول مناقشة للنظام املايئ اىل جانب نوعية املياه والغطاء النبايت واملوائل يف األ  عملية مناقشة جزئية لهام يف

االسامك والطيور، اىل جانب مناقشة عن لبائن الهور. مل تتم مناقشة مجاميع حيوانية اخرى. كذلك تم توفري  أنواعالوسطى وكذلك قوائم ب

يور تعرضاً الط أنواع أكرثصادر الطبيعية (وخصوصاً الصيد وصيد االسامك واستخدامات القصب). يبدو بأن قامئة "معلومات عن استخدام امل

للخطر" التي ضمها الجزء االول ال تستند عىل دراسة أولية، وهي غري صحيحة جزئياً وغري مكتملة وغري مقيمة بصورة صحيحة. تدرج القامئة 

 Geronticus eremita, Vanellus gregarious, Numeniusخالل الخمسني سنة االخرية (مثل  هواريف األ  التي مل تسجل نواععدداً من األ 

tenuirostris من هذا التقرير). مل يتم ذكر فئات القامئة الحمراء التحاد  4.6.4اخرى مسجلة سابقاً (انظر القسم رقم  أنواع)، بينام ال تدرج

IUCN  حليل قيمة الصون مصطنعاً وبدا وكأنه مستند اىل عدد من االتفاقيات العاملية التي تأخذ جميعاً ، بينام كان تنواعلعدد من األ

املهددة)، وكأن هذه القامئة تتضمن تفاهامت اوربية  نواععن األ  IUCNمعلوماتها العلمية من مصدر واحد (وهو القامئة الحمراء التحاد 

). يحتوي القسم املعنون "املحمية وقيمها" EU Birds Directiveو  Bern Convention(مثل  با وليس الرشق االوسطو طيور اور  أنواعتركز عىل 

الجزء  املوائل". يناقشو الحياة الربية  انعاشمن الجزء الثاين عىل قامئة لبعض قيم النظام البيئي (ومن ضمنها قيم مائية) ومناقشة عن "

 ,Lutrogale perspicillata, Nesokia bunniiالوسطى (مثل  هواراملهمة من األ  نواعاأل  االخري حالة االفتقار اىل البيانات الحديثة عن بعض

Grebillus mesopotamicus بشكل اكرب. عىل كل حال فأنه من  هواررمبا تم اغفالها أو انها قد تعود عند تعايف األ  نواع)، ويفرتض بأن هذه األ
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 يف االقسام الخاصة خاطئلهذا السبب مدرجة بشكل  وأنهاحالياً،  هوارتواجدها يف األ مل يعرف  نواعالواضح من خالل املسودة بأن هذه األ 

بالوصف والتقييم من الخطة. من املسائل االخرى املقلقة يف الخطة هي االفرتاضات التي يحتمل ان تكون غري واقعية حول توفر املياه عىل 

جدوى والخطة االولية لوضع الحدود الخارجية/الداخلية عىل مسوحات رصد جرت املدى الطويل ملنطقة املحمية املقرتحة. استندت دراسة ال

عندما كان تجهيز املياه جيداً بشكل استثنايئ، وان عملية ترسيم الحدود للمناطق الداخلية يف املحمية تحتاج فعالً اىل  2005-2004يف الفرتة 

متها خطة ادارة املحمية التي قد األحيايئوتقييم قيم النظام البيئي والتنوع التنقيح بعد مرور سنتني من الجفاف. نستنتج بأن عمليتي وصف 

ما بني النهرين هي غري مكتملة، وهي جزئياً غري صحيحة، ومن املحتمل ان تكون مستندة عىل افرتاضات غري صحيحة حول  هوارالوطنية أل 

 قة.موقع تراث عاملي يف هذه املنط إلدارةساس غري كايف لوضع نظام ل ذلك اتوفر املياه عىل املدى الطويل. لذلك فأنه من املمكن أن ميث

 ألحيايئاولكنه ال يصف الحالة املرغوب وجودها بالنسبة للنظام البيئي والتنوع الرؤية : تحتوي الخطة عىل بيان عن إلدارةالرؤية واهداف ا .2

لية تطوير السياحة. ترصح الخطة بصورة اضافية عن ثالثة الطبيعي. يف الواقع فأن حوايل نصف النص الذي يصف الرؤية يتعامل مع عم

هدف  14وصون الرتاث الثقايف، تطوير السياحة البيئية). كذلك تدرج الخطة  املستدامةوصون الطبيعة، التنمية  إنعاش(اغراض اجاملية 

فرتة الخطة التي مل تكن محددة (وفقاً ينبغي تحقيقها خالل هدف محدد  54تندرج تحت اربعة مواضيع، والتي بدورها تنقسم اىل واسع 

سنوات). ال يوجد ربط محدد بني االهداف الواسعة واالغراض االجاملية املنفردة عىل  5او  3للخطة فأن املراجعة االوىل ستكون ممكنة بعد 

، فضًال عن ستة اهداف واسعة ) هو مشابه جداً للغرض العام االول. ان هذا الغرضهواراأل (صون الحياة الربية يف  أحدهاالرغم من ان 

النباتات والحيوانات، تنظيم حيازة االرايض، تعزيز  أنواع، دراسات connctivityاخرى (نوعية املياه، تدفق/دوران املياه، استمرارية املوقع 

اط املبارش بالتنوع هداف ذات االرتب. تم التطرق اىل اال األحيايئاملنظر الطبيعي الثقايف) ترتبط بصورة مبارشة بادارة النظام البيئي والتنوع 

) بصورة عامة ومل تتم االشارة اىل قيم محددة متعلقة بالنظام البيئي كام هو محدد يف الجزء االول من الخطة. Eو  D(االهداف رقم  األحيايئ

رصد ورسم الخرائط، وليس تهتم بعمليات البحث وال Eو Dمن االهداف املحددة املندرجة تحت االهداف الواسعة رقم  14من  11هناك 

بعملية ادارة الصون، مام يقرتح بأن قاعدة املعلومات التي ضمها الجزء االول من الخطة هي قاعدة معلومات غري كافية لدعم عملية ادارة 

املستدامة للصيد  إلدارة) وا27الصون تركز عىل عمليات التثقيف (الهدف رقم  بإدارةالصون. ان االهداف الثالثة التي تهتم بصورة واضحة 

). ان الهدف االخري يقرتح بأن هذه املحمية 25رقم  الهدف“للخطر االكرث تعرضاً  نواعمحميات حياتية لأل  تأسيس) و "28(الهدف رقم 

ة )، ألنه يف حالة منطقة محميDudley et al. 2008(انظر  IUCNالوطنية ككل ال يقصد منها أن تكون منطقة محمية وفقاً لتعريف اتحاد 

 هدفاً. 54املهددة باالنقراض هو الهدف الرئييس وليس مجرد واحد من بني  نواعمعينة يكون تأسييس "محمية حياتية" لأل 

" من الجزء الثاين من الخطة فأن اهداف MMNP: وفقاً للمعلومات التي يقدمها القسم املعنون "عملية التخطيط ملحمية املعنينيدعم  .3

واصل مع الت نحد كبري من قبل فريق كتابة املسودة ونوقشت مع ممثلني عن الحكومة العراقية. يبدو بأ  واجراءات الخطة تم وضعها اىل

حليني توضيح معامل ووظيفة املحمية للسكان املاملجتمعات املحلية كان باتجاه واحد اىل حد كبري وذلك وفقاً ملا يرصح به الهدف ذي الصلة "

الل فرتة "تم خ. يتم توضيح ذلك بصورة اضافية يف عبارات اخرى: اذج من النشاطات التطبيقية"وارشاكهم من خالل التواصل ومن خالل من

OP  تم تنظيم سلسلة من االجتامعات لرشح اهمية املرشوع. فضًال عن ذلك تم انجاز مشاريع صغرية لغرض التوضيح بشكل عميل كيف

 شهر نيسان يف إلدارةكر بأن ممثيل القبائل املحلية حرضوا عرضاً ملسودة خطة ا. ذ ميكن لكادر املحمية أن يجلب املنافع للمجتمعات املحلية"

، وان هناك حلقات نقاش الحقة مع السكان املحليني يف منطقة املحمية تابعت مسائل مثل الصون وادارة املياه اىل جانب 2004من عام 

العرض للسكان املحليني هذه وعن اندماجهم يف الخطة يف املسودة  ادارة حيوانات الجاموس ومصائد االسامك. ال تتوفر تقارير عن عمليات

مل تكن بالتأكيد مدفوعة من قبل املجتمعات املحلية ويبدو بأن السكان املحليني قد ابلغوا عن  إلدارةلالحالية. نستنتج بأن عملية التخطيط 

 ناعة القرار.ردود افعالهم، ولكنهم مل يشاركوا يف ص إلبداءمسودة الخطة ومتت دعوتهم 

يف الوقت الذي ينعدم فيه الربط بني االهداف الواسعة مع االغراض العامة كام ذكر سابقاً، اال انه يجب ربط تسلسيل املنطقي للخطة:  اإلطار .4

 الخطةواضح بني االهداف الواسعة والهداف املحددة. عىل كل حال، ملا كانت ليس هناك نية لتالقي االهداف الواسعة مع فرتة امتداد 

 (والتي هي ذاتها غري محددة، مام يزيد االمور تعقيداً)، لذلك فأن الخطة مل تضع لنفسها هدفاً نهائياً فوق مستوى االهداف املحددة ليك

 Eاملنطقي للخطة وسوف يعقد عملية الرصد. من خالل الرتكيز عىل الهدف الواسع رقم  اإلطارتحققه خالل مرحلة تنفيذها. ان هذا يهدد 

لتحقيق  كفؤه) سوف لن تكون 28-20بأن االهداف املحددة التي يتضمنها (االهداف املحددة رقم  يتضح-األحيايئكرث صلة بصون التنوع اال –

 .إلدارةمن خالل ا متابعتها) مل تتم 24(الهدف  املهدداتألن الضغوط و  هوارالصون للحياة الربية لأل 
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هدف عىل انها  24، تم تقييم األحيايئداف الواسعة ذات االرتباط الخاص بصون التنوع هدف تنتمي اىل االه 31: من بني نوعية االهداف .5

 23عىل انها قابلة للتحقيق (مع وجود اهداف اخرى ميكن ان تكون قابلة للتحقيق)، و 22عىل انها قابلة للقياس، و 24اهداف محددة، و

). مل يتضمن التقرير خطة ادارة مفصلة 6.2بالزمن (انظر امللحق رقم  عىل انها ذات صلة، بينام ال توجد اهداف مقيمة عىل انها محددة

 . ان هذا يعني بأن اهداف الخطة تحتاج اىل الكثري من التطوير لجعل الخطة فعالة كلياً.إلدارةلرصد عملية تنفيذ خطة ا

علقة برتسيم حدود املناطق املحمية (مثًال طرق عاملية ألفضل املامرسات املت إلدارة: ال تتضمن قامئة مراجع خطة االفضىلاملامرسات  .6

langhammer et al. 2007(مثالً  إلدارة)، اوتخطيط اThomas & Middleton 2003 او تطبيق فئات ،(PA  حسب لوائح اتحادIUCN  ًمثال)

Dudley et al. 2008 ض ال، ميكن ان يكون الغر املامرسات العاملية. عىل سبيل املث أفضل). تنحرف بعض توصيات الخطة بصورة واضحة عن

(وهي الفئة  IUCNحسب اتحاد  PAمن فئات  IIانسجاماً مع الفئة رقم  أكرثالعام واالهداف الواسعة وعملية الرتسيم االويل للمحمية 

خرى هي . من االمثلة اال VIو Vو IVرقم  IUCN PAاملعتادة للمحميات الوطنية) ولكن املؤلفون يقرتحون تسمية املنطقة باستخدام فئات 

). Langhammer et al. 2007املامرسات العاملية (مثالً  ألفضلعملية ترسيم الحدود الداخلية للمحمية والتي يبدو بأنها رسمت دون العودة 

 واضحاً ان عملية الرتسيم االصيل أصبحتم التخطيط لها يف البداية ولكنها حذفت بالكامل من الخطة عندما  core zoneهناك منطقة نواة 

ال  MMNPالوسطى. نستنتج بأن خطة ادارة  هوارلحدودها استندت اىل افرتاضات غري واقعية حول وفرة املياه عىل املدى الطويل يف األ 

 املامرسات العاملية يف عدة طرق. أفضلتلتقي مع معايري 

معيار منها معايري  17حدود استندت اىل : وفقاً للقسم املعنون "معامل املحمية" من مسودة الخطة فأن عملية ترسيم الترسيم الحدود .7

ة من بني هذه . مل يكن االنتشار املكاين لألحياء والنظم البيئيباإلنعاشمرتبطة  واسرتاتيجيةاقليمية/ مائية واجتامعية/ اقتصادية وبنى تحتية 

رتحته قعني بان ترسيم حدود املحمية كام ااملعايري ولكن ذكر بأنه اخذ باالعتبار عند ترسيم حدود املناطق الداخلية للمحمية. ان هذا ي

اميتها هي ، والتي تعد عملية حاألحيايئمل يدعم مبعلومات عن انتشار قيمه املهمة الرئيسة املتعلقة بالنظام البيئي والتنوع  إلدارةخطة ا

 يف املستقبل. هوارالهدف من وجود موقع محتمل للرتاث العاملي يف األ 

واهتاممات اخرى يف املناطق الواقعة عىل مقربة من املحمية  لألرايضالخطة بعني االعتبار استخدامات اخرى  : اخذتالخطة بإطارالتوعية  .8

 دارةإل املخطط لها ولكنها ال تتابع بشكل واضح الجدوى السياسية من تنفيذها يف مقابل تلك االهتاممات. ليس من الواضح من خالل خطة ا

قانونية واالحتياجات الترشيعية املمكنة لغرض تأسيسها وذلك من خالل دراسة الجدوى التي اجريت فيام لو كانت هناك متابعة للجدوى ال

خالل التحضري للخطة. ال يوجد حالياً قانون للمناطق املحمية يف العراق رغم ان هناك مسودة يتم النظر فيها حالياً. لذلك فأنه من غري 

 ان هذه املهمة سوف –ومبا يتفق مع القانون العراقي  إلدارةهو مقرتح يف مسودة خطة ااملحمية كام  تأسيسكان من املمكن  إذاالواضح 

تواجه بالتأكيد التحديات. ال تدرج الخطة القوانني االخرى التي ميكن ان تتداخل مع منطقة املحمية. ال تتضمن الخطة معلومات عن 

تنفيذها عىل الرغم من تضمنها لالئحة تنظيمية محتملة ووصف قصري االحتياجات املالية والفنية املتعلقة بالقدرات/الخربات لغرض 

البحوث وصون الطبيعة). فيام يتعلق بالجدوى السياسية االجاملية للخطة،  ألغراضللوظائف لسبعة من كادر املحمية (اثنني مخصصني 

ؤثرين عىل امل املعنينيالجامع الرضوري من جميع ضامن الحصول عىل ا فأنه من غري الواضح فيام لو كان من املمكن يف املستقبل املنظور

 كملخص لهذا التحليل عنعملية تجهيز املياه اىل املحمية عىل املدى الطويل (يف داخل العراق ويف الدول الواقعة اعىل مجاري االنهر). 

ا هو فشلها وانب املؤسساتية ولكن ما يضعفهطار هذه الخطة يتضح بأن الخطة تأخذ بعني االعتبار املصالح األساسية املحيطة والجالتوعية بإ

 يف متابعة مسائل حرجة تتعلق بالجدوى القانونية واملالية والسياسية.

 هي يف مرحلة املسودة وال يجري تنفيذها حتى االن. MMNP: ان خطة ادارة محمية التنفيذ .9

ولكن املسودة الحالية فيها عيوب فنية كثرية  هواربيعة يف األ متثل مساهمة مهمة يف صون الط MMNPيبني التحليل اعاله بأن خطة ادارة محمية 

للمحمية  ألحيايئااملستقبلية ألي موقع للرتاث العاملي. ال تقدم الخطة وصفاً لقيم النظام البيئي والتنوع  إلدارةبحيث ال توفر اساساً مهامً لخطة ا

كام انها ال تبني بصورة مقنعة  )10العارش(أو  )9التاسع (العاملية تحت املعيارين بشكل واضح مبا يكفي لدعم الوصول اىل بيان للقيمة االستثنائية 

تهدف اىل الحفاظ عىل سالمة هذه القيم. لذلك فأنها عىل االرجح سوف لن تقبل من قبل لجنة  هوارادارة فعالة للصون يف األ  تأسيسكيف ميكن 

حمية . ان العوامل االخرى املثرية للقلق تتضمن معايري اختيار موقع املهوارالعاملي ملنطقة األ ما تم تقدميها ضمن الرتشيح للرتاث  إذاالرتاث العاملي 

العتامد القوي لكل املحليني لـتأسيس املحمية، وا املعنينيوالنظام البيئي، واالفتقار اىل التزام واضح وموثق من  األحيايئوالتي ال تتضمن قيم التنوع 

  هداف عىل عملية تطوير السياحة والتي تبدو غري واقعة يف املستقبل املنظور.من الرؤية والغرض العام واال 
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الوسطى، اىل جانب السيناريوهات  هواراأل  هيدرولوجيةعىل كل حال فأن الدراسة التمهيدية للمحمية تتضمن تحليالً ذي قيمة عالية حول 

الوسطى يف سياق أية عملية ترشيح للرتاث العاملي يف  هواراملائية لأل  ارةإلدلوالتي ميكن ان تكون مفيدة  هواراملائية لعملية اعادة غمر األ 

  املستقبل.

   2010التغيري  ألجل إلدارةا .6.2.2.4

 هوارالذي قدمته املبادرة الكندية العراقية لأل  –جنوب العراق  أهوارحارض ومستقبل  –التغيري"  ألجل إلدارةمل يكن القصد من اعداد تقرير "ا

يهدف اىل تشخيص االجراءات. يتم عىل  هوار، ولكنه عبارة عن تحليل للتطور الراهن يف األ هواررة ملوقع معني ضمن األ تقديم ملخص لخطة ادا

 هوارملستدامة لأل ا إلدارةسرتاتيجية لدعم ااواشتقاق توصيات  هواراساس هذا التحليل تشخيص العوامل الرئيسة التي تؤثر عىل الحالة البيئية لأل 

الب مناسب . لذلك فأن الوثيقة ال ميكن ان تستخدم كقهوارذلك يضع التقرير ثالثة سيناريوهات بديلة للتنمية املستقبلية لأل عىل مستوى عام. ك

مستقبالً، ولكن العوامل املشخصة والتوصيات ميكن ان تخدم كمعايري مهمة ملراجعة مدى االهمية  هوارلخطة ادارة ملوقع تراث عاملي ممكن يف األ 

تحديداً يتم وضعها يف املستقبل. تم وضع الوثيقة من قبل مجموعة من الخرباء واملؤسسات املحليني والعامليني وتم نرشها  أكرثطة ادارة واملتانة لخ

  ) مام يضيف تفاصيل ومتميز مكاين للتحليل الذي تتضمنه. Canada-Iraq Marshland Initiative 2010aالعراقية ( هوارعن األ  أطلسمع 

وثيقة ال متثل خطة ادارة فأنه ال ميكن تطبيق جميع معايري املخطط العام عليها. يتم تقييم الوثيقة هنا استناداً اىل ما تهدف اليه ملا كانت ال

  وليس فقط من خالل تطبيقها ملعايري عامة.

والنظام  ألحيايئاتم وصف قيم التنوع التغيري". ي ألجل إلدارةككل املنطقة املستهدفة لتقرير "ا هوارمتثل األ  وصف قيم املنطقة املستهدفة: .1

: منطقة فريدة من العامل" اىل جانب قيم اخرى يف املنطقة. وفقاً لنظام هوارالبيئي للمنطقة عىل مستوى عام جداً يف القسم املعنون: "األ 

امكانية صيد االسامك وصيد العامة هي كل من نوعية املياه، و قيم النظام البيئي الذي يشكل جزءاً من التقرير فأن  هوارتصنيف األ 

ذه ه الحيوانات، واملالمئة للزراعة، ونوعية الغطاء النبايت، ومعدالت انتاج الحيوانات املنزلية. يتم كذلك تحديد املديات املرغوبة لكل من

 ايئاألحيقيم التنوع استناداً اىل نظام التصنيف أمراً ممكناً. ال يتم وصف  هوارالقيم ويصبح تقييم درجة صحة مناطق محددة من األ 

 هي ليست هدفاً مركزياً للتقرير. األحيايئبالتفصيل لكون صون التنوع 

 حددت االتجاهتوجيهية  بادئمبال متتلك الخطة بياناً رصيحاً ومحدد زمنياً حول رؤيتها، ولكنها تقدم قامئة  :إلدارةالرؤية واهداف ا .2

ت تتضمن ما ييل: "تحسني نوعية الحياة وتوفري الخدما مبادئهذه القامئة من مثانية  فتتأل. إلدارةلالعام لألهداف املنفردة  سرتاتيجياال 

اشكال املعرفة العلمية والتقليدية"، "ان تكون السالمة البيئية صحية ومدامة"، "احرتام  أفضلعىل  إلدارةاالساسية"، "استناد االنعاش وا

 وتطبيق عمليات صنع القرار املنسقة والتشاركية".

دارة أهداف اثالثة عوامل فرعية) يعتمد عليها حجم الهور وصحته، وتشتق  أحدها(يتضمن عوامل رئيسة جانب ذلك حددت الخطة مثانية اىل 

يختص كل منها بهدف اجراء موىص به  37لكل عامل أو عامل فرعي (بحيث وصل عدد االهداف الكيل اىل عرشة). فضالً عن ذلك تدرج الخطة 

  .إلدارةمن اهداف ا
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مؤسسة وثالث رؤساء قبائل. من بني مؤسسات الحكومة العراقية  15التغيري" مبشاركة ممثلني عن  ألجل إلدارة: تم وضع تقرير "ااملعنينيدعم  .3

التابع لوزارة املصادر املائية. كذلك اشرتكت ثالثة  هواراأل  إنعاشني ومركز البرصة وميسان وذي قار، ووزارت محافظاتاشرتكت كل من 

مؤسسات عراقية وثالثة مؤسسات كندية اكادميية أو متخصصة يف مجال الصون يف عملية التحضري إلطار التخطيط. يبدو ان هذا ميثل 

يف اي  للمعنينيفة كثا أكرثولكنها ال تلغي الحاجة اىل مشاركة  ملثل هذه الوثيقة املتعلقة بالتخطيط العام، املعنينيمستوى كثيف من دعم 

 .هوارالتي وضعتها هذه الخطة يف مشاريع محددة يف األ  بادئاملوقت يراد فيه تطبيق 

التغيري".  جلأل  إلدارةالتوجيهية ملنهج "ا بادئاملبصورة غري مبارشة (عرب العوامل الرئيسة) مع  إلدارةترتبط اهداف ا املنطقي للخطة: اإلطار .4

موقع محدد ذو سلطة ادارة  إلدارة. ملا كانت هذه ال متثل خطة إلدارةلبها بشكل محدد اىل اهداف منفردة  املوىصتشري جميع االجراءات 

امل و معينة، يصبح من املمكن ان نفهم بأن االجراءات املحددة تم صياغتها ببساطة بشكل توصيات. من خالل ارتباطها الوثيق واملبارش بالع

تأثري تم تصميمها لتحقيق ال إلدارة) فأن اهداف اهوارالرئيسة التي تؤثر يف امتداد الهور وصحته (كام هو محدد بواسطة نظام تصنيف األ 

البيئي، وبذلك تكون عملية ادارة االجراءات مدعومة بشكل جيد مبعلومات عن طريق  هوارية الدافعة لنظام األ االقىص عىل العوامل الفيزيائ

 منطقي قوي بصورة استثنائية. إطارحليل الحالة. ان هذا يؤدي اىل الحصول عىل ت

التغيري" مل يقصد منه التنفيذ بشكل مبارش ولكن أن يتم دمجه ضمن  ألجل إلدارةالذي وضعته وثيقة "ا إلدارة: ان منهج انوعية االهداف .5

عملية الدمج هذه هي خارج سيطرة مؤلفي الخطة.  زمنيا لكون محددة إلدارةخطط ادارة اخرى خاصة مبواقع محددة.  مل تكن اهداف ا

املوىص بها بكونها اجراءات ذات صلة  37ـ من بني االجراءات ال 36متنوعة، وصفت  موجزاتذات  إلدارةيف الوقت الذي كانت فيه اهداف ا

بكونها محددة، ومل يوصف أي منها بكونه  27ق)، وبكونها قابلة للتحقيق (والبعض االخر ميكن ان تكون قابلة للتحقي 30وقابلة للقياس، و

). رمبا كان لوجود عدد قليل من التوصيات املحددة عالقة مع الصفة العامة للخطة ككل. تتميز 6.3محدد بفرتة زمنية (انظر امللحق رقم 
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 هوارلأل  املستدامة إلدارةباات صلة وثيقة التغيري" بأنها بشكل عام ذ ألجل إلدارةوالتوصيات املحددة املدرجة يف وثيقة "ا إلدارةاهداف ا

 .أكربلغرض انعاشها بشكل  اإلطارعموماً وأنها تتابع رشوط مهمة يجب ان يحققها 

 ألجل التغيري" اىل وضع خطة ادارة، ولكنه يويص باستخدام الطرق واالطر إلدارة: ال يهدف منهج التخطيط العائد لتقرير "االفضىلاملامرسات  .6

 بادئامل)، ومن ضمنها 10.2و 10.1و 7.2و 6.1و 2.1ملامرسات العاملية وذلك لخمسة اجراءات محددة (االجراءات رقم ا بأفضلالخاصة 

 بالتخطيط للمناطق املحمية. الخاصة WCPAو IUCNالتوجيهية ملنظمتي 

حاً . عىل كل حال فأن الخطة تتضمن مقرت ألجل التغيري" غري محدد مبوقع معني إلدارةا ألن منهج "ان: ال ينطبق هذا املعيار هترسيم الحدود .7

الوسطى، اىل جانب  هواروهور االصالح يف األ  الحاّمرالحويزة و  أهواريف  IUCNمن فئات اتحاد  IVلتأسيس مناطق محمية حسب الفئة رقم 

 .باألصلموقع رامسار املحدد 

توصيات  4. تتعامل رهواسيايس واملؤسسايت للتنمية املستدامة يف األ القانوين وال لإلطار: يويل منهج التخطيط اهتامماً كبرياً باإلطارالتوعية  .8

مع التجديد املؤسسايت. كذلك يركز املنهج بشكل  2منها مع السياسات والسياسة، و 7مع عملية الترشيع، و 34ـ من بني التوصيات املحددة ال

 ، وملا كانت الخطة غريلإلجراءات. ال توجد ميزانية محددة هوارقوي عىل بناء القدرات ورفع درجة الوعي بني السكان املحليني ومدراء األ 

 املوقع.  إلدارةمحددة مبوقع معني فأنه ال تشري اىل سلطة مكرسة 

ة واحدة التغيري) لغرض التطبيق املبارش من قبل مؤسس ألجل إلدارةواالهداف والتوصيات الخاصة بتقرير "ا بادئامل: مل يتم تصميم التنفيذ .9

 االخرين لغرض تنفيذه خالل مسار املشاريع املعنينياىل مؤسسات الحكومة العراقية و  إلدارةلعام  إطارمن ذلك بدالً نها عرضت معينة، ولك

بشكل واضح اىل هذه  باإلشارةاالخرى التي حللها تقريرنا هذا  إلدارةاملحددة الجارية أو املخطط لها. مل تقم أي من مبادرات تخطيط ا

 ومل يتم توثيق اية جهود اخرى باتجاه تنفيذ التوصيات املنفردة. الوثيقة لحد االن،

-التغيري ألجل إلدارةتضــــع وثيقــة "ا

 هوارالراهنة واملســــتقبلية أل  الحــالــة

ــارجــنوب العراق" رشوط  التي  اإلط

يجــب االيفــاء بهــا لغرض تنفيــذ أي 

مرشــوع للتنمية املســتدامة او الصون 

. تقــدم الوثيقــة هوارالنــاجحــة يف األ 

ـوط بطريقــة واضــــحــة هــذ ه الرشـــ

 أكرثومنطقية وهي تكملها بتوصــيات 

تحــديداً لغرض تنفيذها يف مشــــاريع 

ــا بثالث  ــدعمه ــك ت ــذل ــددة، وك مح

. هوارملستقبل األ  إنعاشسيناريوهات 

الــــعــــامــــة  إلدارةان اهــــداف ا

وســـيناريوهات االنعاش املســـتقبلية 

هي ذات صــــلــة وثيقة بعملية ادارة 

ث العاملي يف ســياق موقع الرتا هواراأل 

املستقبيل ويجب اخذها بعني االعتبار 

عملية الرتشيح والتخطيط مراحل عىل 

.هوارليعمل كمؤرش لسالمة األ  هوار. كذلك من املمكن تبني نظام تصنيف األ إلدارةل  

عاملي يف  ثالحالية واملبادرات السابقة يف تطوير نظام ادارة للرتشيح املحتمل ملوقع ترا إلدارةاالستنتاج: مساهمة خطط ا .6.2.2.5

 .هواراأل 
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وان هذا العمل سيكون له دور  2003منذ عام  مختلفةمن قبل جهات  هواراملستدامة لأل  إلدارةبالقد تم القيام مبقدار كبري من العمل املتعلق 

 كرثأتم تقييمها هنا بصورة املوجودة حالياً والتي  إلدارة. ان خطط واطر اهوارموقع للرتاث العاملي يف األ  إلدارةفعال يف دعم عملية التخطيط 

الرتشيح املستقبيل للرتاث العاملي. عىل كل حال وكام هو متوقع فأن أي من هذه  ألغراضتفصيًال متتلك امكانية املساهمة يف تطوير خطة ادارة 

  الخطط لن متثل القالب او االساس املناسب والذي ميكن تبنيه واستخدامه لهذا الغرض.

، ولكن كان القصد منها ان تكون اداة لدعم صناعة القرار فيام يتعلق إلدارةلالرئيسة لعدن الجديدة أن تكون خطة مل يكن القصد من الخطة 

ملصادر املياه. يجب استخدام التحليالت والتصاميم التي قدمتها هذه الخطة يف عملية التخطيط ملوقع الرتاث العاملي كلام كان ذلك  املالمئة إلدارةبا

  .2006بعد عام  األهواربعد مراجعتها بشكل دقيق يف ضوء تطور مالمئاً، وذلك 

توجد اثنتان من الخطط املحددة مبوقع معني تم اعدادهام تحت ظروف بالغة الصعوبة وكانت لهام اغراض اخرى ليس من بينها ان تكون اساس 

ا أهدافاً كانت كونت صحيح جزئياً للمناطق قيد االهتامم، و/ أو ىل عمليات وصف/تقييم غري كامل أو غرياستندتا إموقع للرتاث العاملي، وقد  إلدارة

ة، و/أو مل تقدما املامرسات العاملي أفضليف جزء منها فقط واقعية وذات صلة وقابلة للتحقيق، و/ أو مل تأخذا بعني االعتبار بصورة كافية تطبيق 

  املحليني اال عندما تم االنتهاء منهام اساساً. املعنينياىل 

هي ليس محدد مبوقع معني ولديه اهتامم اوسع مام  هوارالتغيري" واملقدم من املبادرة الكندية العراقية لأل  ألجل إلدارةاملسمى "ا إلدارةا طارإان 

ف اعىل العموم) ولكنه يوفر مجموعة قيمة من اهد هوارقد متتلكه خطة ادارة ملوقع للرتاث العاملي (حيث ان هدفه هو التنمية املستدامة لأل 

  الواجب اتخاذها طاملا كانت هذه االهداف والتوصيات ذات صلة عىل مستوى موقع الرتاث العاملي.  باإلجراءاتوالتوصيات املتعلقة  إلدارةا

 تنفيذ ىلالحالية هي انه ال يجري تنفيذ اي منها يف الوقت الحايل. ان االمكانية والقدرة ع إلدارةان احدى املشاكل الرئيسة املرتبطة بجميع خطط ا

 محتمل للرتاث العاملي يجب أن تخضع للتقييم والتطوير اثناء وخاللمستقبيل موقع  إلدارةيف املستقبل ومن ضمنها خطة  هواراأل  إلدارةاي خطة 

سسايت يف ؤ ، وذلك لتجنب استغالل املصادر يف مجرد خطة اخرى تظل بعد ذلك دون تنفيذ. يجب توضيح برامج اإلعداد املإلدارةلعملية التخطيط 

 إلدارةلوقت مبكر لغرض توفري االساس لعملية تطوير القدرات املؤسساتية من اجل تنفيذ الخطة. يجب منح الوقت الكايف خالل عملية التخطيط 

  بالتفصيل.هذه النقاط  4.6.5املحليني وتطوير قدرات التنفيذ. يناقش القسم رقم  للمعنينيوذلك من اجل السامح باملشاركة املبكرة والفعالة 

 موقع تراث عاملي محتمل مستقبالً  إلدارةالتخطيط  .6.3

والتي تنسجم  هوارعملية الرتشيح املمكنة يف املستقبل ملوقع للرتاث العاملي يف األ  إلدارةيتعامل هذا القسم مع منهج ممكن التحقيق للتخطيط 

 إلدارةالتوجيهية العامة  بادئامل)، اىل جانب IUCN 2008بيعي واملختلط (مواقع الرتاث العاملي الط إلدارةمع افضل املامرسات العاملية يف التخطيط 

  ). Ramsar Convention Secretariat 2007, Thomas & Middleton 2003املناطق املحمية واالرايض الرطبة (

 الجيدة إلدارةااليفاء مبعايري خطة ا .6.3.1

كيف  6.1يبني الجدول رقم  إلدارةل سلسلة من املؤرشات. كمقدمة لطريقة التخطيط الحالية استناداً اىل إلدارةتقييم خطط ا 6.2تم يف القسم رقم 

  حديدها.تفصيالً للخطوات التي تم ت أكرثميكن االيفاء بهذه املعايري بشكل عام اثناء التحضري لخطة ادارة موقع الرتاث العاملي. ادناه مناقشة 

فعل جزء مهم من عملية التخطيط املستقبيل للموقع. ان لهذا صلة خاصة بعملية مشاركة هي بال إلدارةلمن املهم ان نذكر أن عملية التخطيط 

ومن ثم تقدميها لغرض التشاور مع العامة فحسب، حينذاك ستتم  املعنينيتم انتاج مسودة خطة ادارة دون دعم ومساهمة كافية من  إذا. املعنيني

  املحليني. املعنينيل مهم يف حجم ملكية ورمبا يحصل اختزا إلدارةخسارة فرصة مهمة لدعم خطة ا

لكل من  دارةإل سرتاتيجيات اللتخطيط يعمل عىل الدمج السليم ال  إطاراملوقع سوف يكون تطوير  إلدارةاالهداف املهمة لعملية التخطيط  أحدان 

سليم  إطارر . سوف تكون هناك حاجة لتطويهوارالقيم الطبيعية والثقافية والذي ميكن ان يشكل االساس للرتشيح النهايئ ملوقع تراث عاملي يف األ 

  .هوارواالعداد املؤسسايت لكل من القيم الثقافية والطبيعية لأل  إلدارةلللتخطيط 

 إلدارةل التخطيطعملية  .6.3.2

 العامليالرتاث  إلدارةاملامرسات العاملية لعملية التخطيط  أفضلمناهج  .6.3.2.1
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 رةإلداممتلكات الرتاث العاملي الطبيعي. يذكر هذا املصدر بعض احتياجات ا دارةإل توجيهية عن التخطيط  مبادئ) IUCN )2008نرش اتحاد 

ية ماملحددة ملواقع الرتاث العاملي ولكنه يرصح بشكل عام بأن التخطيط ملوقع تراث عاملي طبيعي ال يختلف كثرياً عن التخطيط ألية منطقة مح

سات العاملية يف ادارة املناطق املحمية ميكن تطبيقها يف موقع للرتاث العاملي يف املامر  أفضلأخرى. ان هذا يعني بأن النصائح العامة حول 

-Borrini) واملشاركة املحلية (Thomas & Middleton 2003( إلدارةلالتوجيهية الرئيسة حول التخطيط  بادئامل، ومن ضمنها تلك املرتبطة بهواراأل 

Feyerabend et al. 2004 وتطبيق فئات (IUCN )Dudley et al. 2007 وتحليل مناطق (KBA )Langhammer et al. 2008 توفر .(Ramsar Secretariat 

)2007b الرطبة. باألرايض) منهجاً اضافياً يتعلق  

ذه ) تويص هThomas & Middleton 2003املناطق املحمية" ( إلدارةالتوجيهية للتخطيط  للمبادئاستناداً اىل حاالت التطبيق الناجح حول العامل "

مع  بادئملا، وبتكييف هذه هوارأي موقع مستقبيل للرتاث العاملي يف األ  إلدارةكعمود فقري لعملية التخطيط  بادئاملالدراسة باستخدام هذه 

اسباً. نتخصصاً كلام كان ذلك م أكرثاخرى  مببادئ بادئاملاالحتياجات املحددة لعملية التخطيط هذه كلام كان ذلك رضورياً، وبتكملة أو دعم هذه 

ل فريق كلها من قب بادئاملكمعلومات عامة فأننا نويص بالعودة اىل هذه  بادئامليف الوقت الذي ندرج فيه ادناه بعض النقاط االساسية من هذه 

  التخطيط الوطني.

  .هوارأل موقع مستقبيل للرتاث العاملي يف ا أليالسليمة عند عملية التخطيط  إلدارة: االيفاء مبعايري خطة ا6.1الجدول 

  خطوات االيفاء باملعيار  املعيار

وصف وتقييم .1

  املنطقة وقيمها
فيام يرتبط مبعايري الرتاث العاملي الطبيعي. حاملا  هوارمن هذا التقرير ويقيم القيم ذات الصلة يف األ  4يصف القسم رقم  -

م يف ة قسم خاص بالوصف/التقيييتم ميلء فجوات املعلومات التي تم تشخيصها فأنه ميكن استخدام هذه املعلومات بصور 

  إلدارةخطة ا

الرؤية واهداف .2

  إلدارةا
يجب ان تصف الرؤية بشكل عام حالة القيم االستثنائية العاملية املحتملة املشخصة والقيم االخرى عند زمن محدد (مثالً  -

 سنة) 20-30

سنوات) من الحالة الراهنة للقيم  10-5يجب استخالص االهداف (لغرض التنفيذ خالل مدة استمرار الخطة، مثالً ضمن  -

  التي تؤثر عىل هذه القيم، ومن الحالة املرغوب أن تكون هذه القيم عليها املهدداتاملشخصة، ومن الضغوط/ 

 املعنينيدعم .3

اثناء عملية 

  التخطيط

تبط باملوقع) سيني فيام ير القدرات الرئي ألصحاب(يتضمن الصالحيات، االدوار، املصالح، والقدرات  ال ملعنينييجب اجراء تحليل  -

 املحليني املعنينيوذلك يف وقت مبكر من عملية التخطيط مع تركيز خاص عىل 

 يجب استخدام تقنيات التخطيط التشاريك عىل امتداد عملية التخطيط ان أمكن ذلك -

 خطيطيجب ارشاك هيئة استشارية رسمية من املواطنني املحليني أو أي هيكل مشابه عىل امتداد عملية الت -

  )6(انظر القسم رقم  املعنينياملامرسات العاملية يف مجال ارشاك  أفضليجب اتباع  -

املتامسكة يجب ان تلتقي لتحقق  إلدارةمنطق واضح ومتسلسل، اي ان نشاطات ا إلدارةخطة ا ألهدافيجب ان تكون  -  املنطقي اإلطار.4

لعامة. بشكل عام فأن كل نشاط يجب أن يكون محدداً يجب ان تلتقي لتحقيق االهداف ا إلدارة، واهداف اإلدارةأهداف ا

  (ميكن وجود نشاطات ذات ابعاد مزدوجة) إلدارةلبهدف 

 وأن يتم تصميمها بطريقة ممكنة الرصد SMARTيجب ان تحقق االهداف املتطلبات الواردة ضمن قامئة  -  نوعية االهداف.5

  يجب تضمني خطة واضحة للرصد -

املامرسات .6

  الفضىل
 Thomas) وعىل دراسة IUCN )2008التوجيهية العامة التحاد  بادئاملعىل  إلدارةعملية التخطيط لخطة ا يجب ان تستند -

& Middleton )2003 ومن املمكن االستناد اىل (RamsarConvention Secretariat )2007b أكرث  مبادئ)، اىل جانب

  كان ذلك مالمئاً  إذاتخصصاً 
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لحدود اىل التوزيع املكاين للمعامل ذات القيمة االستثنائية العاملية املحتملة (أن يأخذ باالعتبار تطبيق يجب ان يستند ترسيم ا -  ترسيم الحدود .7

املستدام مائياً، واىل الجدوى/ امكانية  هوار)، واىل حجم األ Langhammer et al. 2008-الرئيسيةمناطق التنوع األحيايئ تحليل 

 للمناطق املرشحة إلدارةا

  كان ذلك رضورياً للحفاظ عىل سالمة القيمة االستثنائية العاملية إذا، آمنةطق شاء منايجب التخطيط ألن -

القانونية واالحتياجات الترشيعية اىل جانب الواليات القضائية  باآلثاريجب اجراء التقييم واتخاذ قرارات فيام يتعلق  -  باإلطارالتوعية  .8

 عاملي، وذلك يف وقت مبكر خالل عملية التخطيطواالختصاصات املرتبطة بعملية تأسيس موقع للرتاث ال

يجب توضيح قضايا حيازة االرايض وبضمنها حقوق االستخدام التقليدية ويجب تحديد الحلول التي درجة االرشاف املجتمعي  -

 اىل الحد االعىل خالل عملية التخطيط

املمكنة اليجاد اليات تنسيق مع هذه يجب تقييم مدى انسجام الخطة مع خطط اخرى ذات صلة باملنطقة وتقييم الحاجة  -

 الخطط

ريع ممولة بشكل مشا إلدارةيجب أن يتم خالل عملية التخطيط تقييم االحتياجات املالية وامكانية رزم عملية تطبيق خطة ا -

 من قبل املانحني

 املعنيني جميع يجب تكوين خيارات لربامج التدريب املؤسسايت لسلطة ادارة املمتلك يف وقت مبكر ويجب مناقشتها مع -

  إلدارةيجب تكوين خطة لتطوير القدرات املؤسساتية لسلطة ا -

  وتم تأمني التمويل بنجاح فأن افاق عملية التنفيذ سوف تكون قد تحسنت بشكل كبري 8-1تم االيفاء باملعايري  إذا -  التنفيذ .9

 إلدارةلعملية التخطيط  مراحل .6.3.2.2

ملراحل بطريقة متسلسلة ) فمن املهم التقدم يف ا6.2(انظر اإلطار رقم  إلدارةلملية التخطيط مرحلة يف ع 13) Thomas & Middleton  )2003يحدد 

التي اثناءها و ألن كل مرحلة توفر املعلومات الرضورية للقيام باملرحلة التي تليها. ان االستثناء الوحيد هو املراحل األوىل (جمع وتقييم البيانات) 

  عملية تطبيقية. ألغراضبصورة متوازية مع مراحل اخرة وذلك يكون من الرضور ي احياناً العمل 

  

قد تم البدء بها بالفعل من خالل اتخاذ قرار  4-1يصبح من الواضح بأن الخطوات  هوارعند تطبيق تسلسل املراحل اعاله عىل الوضع الخاص لأل 

ية حليل العاملي املقارن والتقييم النهايئ للقيمة االستثنائية العاملالرتشيح ملوقع تراث عاملي، وكذلك من خالل هذه الدراسة. ان الت باتجاهالعمل 

) يف هذه الحالة. حاملا يتم تكوين شبكة الخرباء لكتابة مسودة الخطة (انظر 3الذي يستند اليه سوف يأخذان مكان مرحلة التقييم (املرحلة رقم 

  )Thomas & Middleton 2003املناطق املحمية (مقتبسة من  إلدارة: املراحل الرئيسة لعملية التخطيط 6.2اإلطار 

رة، تعيني فريق التخطيط، تحديد نطاق املهمة، تعريف العملية التي ما قبل التخطيط: اتخاذ القرار إلعداد خطة ادا .1
 سوف يتم استخدامها

 جمع البيانات: تحديد املعامل والضغوط والتهديدات؛ االستشارة .2
 تقييم البيانات واملعلومات .3
 تحديد املعوقات والفرص .4
 لإلدارةتكوين رؤية وأهداف  .5
 خيارات ترسيم الحدود الداخلية  تكوين خيارات لتحقيق الرؤية واالهداف، وبضمنها .6
 اعداد مسودة خطة ادارة .7
 استشارة العامة حول مسودة خطة االدارة .8
تقييم املقرتحات، تنقيح مسودة خطة االدارة، انتاج خطة نهائية، تقديم الخطة؛ التحليل واالبالغ عن نتائج عملية  .9

 االستشارة
 قبول خطة االدارة والتصديق عليها .10
 التنفيذ .11
 ييمالرصد والتق .12
  accountability considerationsاتخاذ القرارات مبراجعة وتحديث خطة االدارة؛ اعتبارات املسائلة  .13
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ميكن أن تستمر من  هواراأل  إلدارة) فأن عملية التخطيط 4لقسم رقم انظر امن هذا التقرير) وميلء فجوات املعلومات املشخصة ( 6القسم رقم 

 ).Thomas & Middleton )2003تفصيًال يف دراسة  أكرثتوجيهية  مبادئ. تتوفر 5املرحلة رقم 

  

 إلدارةلمدة عملية التخطيط  .6.3.2.3

كانت هناك معلومات اساسية  إذا. 10اىل  1ملتسلسلة من املراحل ا إلنجازشهراً  12تتطلب ابسط عملية تخطيط للمناطق املحمية ما ال يقل عن 

كانت  ذاإ كانت املنطقة التي تقع فيها املنطقة املحمية كبرية أو معقدة، أو  إذاشديدة االهمية غري متوفرة و/ أو من الصعب الحصول عليها، او 

وقع جداً ية، فأنه يكون من املتغرض تكوين خطة تتسم بالحيول اإلطارهناك حاجة اىل عمليات استشارة مكثفة للعامة و/أو تعديالت كبرية عىل 

شهراً  24فأن فريق التخطيط الوطني يجب ان مينح نفسه مدة ال تقل عن  هواراعفة هذه املدة. ملا كانت جميع هذه العوامل تنطبق عىل األ مض

رى رتشيح يف وقت مبكر بسبب اعتبارات سياسية او اعتبارات اخالنهائيني. اذا كانت هناك حاجة لتقديم ملف ال إلدارةملف الرتشيح وخطة ا إلنتاج

). يف هذه الحالة يجب تقديم خطة ادارة مؤقتة UNESCO 2008يسمح بذلك (  الرتاث العامليالتوجيهية التفاقية  بادئاملمن  115 الفقرةفأن 

  ).IUCN 2008الشاملة للممتلك ( إلدارةبحيث تليها يف غضون عامني خطة ا

 إلدارةخطة امحتويات  .6.3.3

الحد االدىن من متطلبات محتويات خطة ادارة ممتلك للرتاث العاملي الطبيعي. عىل كل حال فأن هذه مجرد متطلبات الحد  6.3يدرج اإلطار رقم 

بل الخطة (مثل ن قأن تتم متابعة جوانب اضافية م هواراالدىن الرضورية لرتشيح املمتلك. أن من مصلحة عملية تطوير نظام ادارة فعال وظيفياً لأل 

، أو املتعلقة باالستخدام املستدام للمصادر الطبيعية من قبل سكان 6.1من الجدول رقم  8واملدرجة تحت املعيار رقم  باإلطارالجوانب املتعلقة 

  املحليني). هواراأل 

  

ي (مثالً، القضايا والتحديات الت هواريف األ  محددةمة تم تطبيق فقرات القامئة عىل كل قي إذاقصرية ولكن  6.3تبدو القامئة املدرجة يف اإلطار رقم 

 ، والقضايا والتحديات املرتبطة بتوفر املياه، واملديات طويلة االمد املستهدفةهوارلأل  األحيايئاملختلفة التي تشكل قيمة التنوع  نواعتواجه األ 

  د االدىن سوف تنتج عنها خطة ادارة تتسم بالتعقيد.لكل منها... الخ) فأنه حتى عملية االيفاء مبتطلبات الح إلدارةواجراءات ا

ات ملواقع الرتاث العاملي الطبيعي واملختلط واملناطق املحمية بشكل عام يف دراس إلدارةتوجيهية اضافية تتعلق مبحتويات خطة ا مبادئميكن ايجاد 

IUCN )2008 و (Thomas & Middleton )2003يحتوي عىل قامئتني مرجعيتني يجب العودة  6.4حق رقم ) عىل التوايل. فضًال عن ذلك فأن املل

اىل  6.4واالخرى تتعلق بالخطة النهائية ذاتها. يشري اإلطار رقم  إلدارةلتتعلق ببدء عملية التخطيط  أحدهام-األهوار إلدارةاليهام خالل التخطيط 

  املامرسات العاملية فيام يتعلق بقوائم وترشيحات الرتاث العاملي. أفضل

 هوارموقع تراث عاملي يف األ  إلدارةانب ذات االهمية الحرجة للتخطيط الجو  .6.4

  )IUCN 2008: الحد االدىن من متطلبات خطة االدارة ملوقع تراث عاملي طبيعي ومختلط (املصدر: 6.3اإلطار رقم 

 االتفاقية. بالتزامات لإليفاءتعهد بتنفيذ الخطة  -

بيان بالحقائق عن حالة القيم الطبيعية للممتلك وبضمنها حالة معامله ذات القيمة االستثنائية العاملية، تقييم أويل و  -
 وتبيني لعالقتها بالخصائص االخرى للممتلك.

 القضايا والتحديات التي تواجه املمتلك. -

 الطموح طويل االمد للممتلك، أي الرؤية واالهداف الخاصة به. -

ح، أي املدى الذي تتمتع به سياسات االدارة واالجراءات املرافقة لها بالنسبة للممتلك، وبضمنها وسائل الوصول اىل الطمو  -
التعبري املكاين لهذه السياسات من خالل (عىل سبيل املثال) خطط ترسيم الحدود الداخلية أو التحليل املكاين للعوامل 

 الطبيعية والثقافية الواقعة ضمن املمتلك أو املحيطة به.

  شيح.القانوين إلدارته واالدارة التنفيذية له يف ملف الرت  واإلطار عن ذلك فأنه يجب توضيح الحالة القانونية للممتلك فضالً -
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 ممكن املناطق املحمية، فأن عملية التخطيط لرتشيح مستقبيل إلدارةاىل جانب املتطلبات العامة التي ميكن ان تنطبق أيضاً عىل عملية التخطيط 

  ة.. يناقش هذا القسم أكرث هذه القضايا أهميهوارملحددة التي تتميز بها األ يجب أن تتابع بعض القضايا ا هوارملوقع تراث عاملي مختلط يف األ 

   

 ادارة املياه .6.4.1

) بأن جميع هذه القيم تأثرت من حيث األساس بشكل شديد 4(انظر القسم رقم  هوارلأل  األحيايئلقد اظهر تحليل قيم النظام البيئي والتنوع 

). مل تؤدي 3، ودراسات اخرى أشري اليها يف القسم رقم c.f. Partow 2001, Richardson et al. 2005يف عقد التسعينات ( هوارجراء عملية تجفيف األ 

 CIMI)اىل انعاش سالمتها البيئية واعادتها اىل مستويات ما قبل التجفيف اىل هذه اللحظة ( 2003منذ عام  هوارالجزيئ لأل  عملية اعادة الغمر

2010b, Hamdan et al. 2010, Richardson & Hussain 2006, Salim et al. 2009a.(  

هي يف املسار املؤدي اىل االنعاش البيئي التام. استنتج بعض الباحثني يف وقت مبكر  هوارهناك حاجة اىل برامج رصد طويلة االمد لتحديد أي من األ 

)، ولكن البيانات والتصاميم New Eden Group 2006ثالً، هي عملية ممكنة من الناحية الفنية (م هوار) بأن عملية االنعاش واسعة النطاق لأل 2006(

رمبا تكون ممكنة فنياً، وهي ال تقدم ادلة قاطعة عن االستدامة والرشوط املسبقة لعملية االنعاش  هوارالتي قدموها تظهر فقط بأن اعادة غمر األ 

. بدالً عن ذلك قدم الباحثون نصائح مفصلة )10(والعارش )9التاسع (املي وفقاً ملعياري الرتاث الع األحيايئطويل االمد لقيم النظام البيئي والتنوع 

  ).New Eden Group 2006بيئي تتضمن توصيات عن دفعات التدفق مدعومة مبعلومات بيئية ( إنعاشتتعلق بإعداد خطة 

تجفيف باملياه اىل جانب الرتكة املوروثة عن فرتة الان التقارير الحديثة تؤكد كذلك ما وصلت اليه الدراسات املبكرة بأن هناك عوامل اخرى متعلقة 

. تتضمن هذه العوامل كًال من انخفاض حجم الترصيف بسبب السدود واستخدامات املياه هوارهي مستمرة يف ضغطها عىل عملية توفر املياه لأل 

من خالل سد يبنى يف الجانب االيراين، اىل جانب  مالعظييف اعايل االنهار عىل امتداد نهري دجلة والفرات، وعملية فصل هور الحويزة عن هور 

  واملراجع املتضمنة يف هاتني الدراستني). Naff & Hanna 2002, CIMI 2010bدخول املياه القليل من نهر الكرخة (أنظر 

 الذي دخل منذ ذلك الحني يف وارهوالحالة التي ال زالت غري مستقرة للجزء املحدود من األ  هواران كال من الرتكة الناشئة عن عملية تجفيف األ 

اث يف اعايل االنهار، تعني بأن الفعالية الوظيفية املائية ألي موقع تر املكثفة عن عمليات سحب املياه  الناتجةعملية الشفاء، والضغوط املتزايدة 

هي مسألة تقع خارج رؤية هذا التقرير،  هذه بشكل مفصل إلدارةسوف تحتاج اىل عملية ادارة فعالة. ان عملية تكوين خطة ا هوارعاملي يف األ 

  الفعالة: إلدارةولكننا ندرج بعض البديهيات املهمة املتعلقة بالحاجة اىل ا

يس لضامن ل املتوفرة كافياً ينبغي ترسيم حدود اي موقع تراث عاملي مستقبيل بطريقة يكون فيها حجم املياه  الرتسيم الواقعي للحدود: -

)، ارةإلدلال وظيفياً كذلك، وهذا يتضمن وجود فرتة مائية مناسبة (خاضعة منا لضامن وجود نظام مايئ فعّ اعادة الغمر الجزيئ فحسب وا

تناد اىل سوطراز مايئ، وتأثري لعملية الغسل، ونوعية اجاملية للمياه. ملا كان البيان املتعلق بالقيمة االستثنائية العاملية للموقع سيحتاج لال 

والنظام البيئي يف املنطقة املرشحة، وليس اىل مستوى السالمة املتوقع بعد االنعاش، لذلك فأن املوقع  األحيايئنوع السالمة الحقيقية لقيم الت

فعالية وظيفية بالدرجة االوىل (انظر القسم املتعلق برتسيم الحدود أدناه). ميكن اضافة املواقع معادة  هواريجب أن يتمركز حول أكرث األ 

 .لإلنعاشعملية الرتشيح املتسلسل) حاملا تظهر عمليات الرصد طويلة االمد بأنها تسلك مساراً قوياً  مراحل الغمر (مثالً يف حالة

الحالة املائية املفضلة لنظام  إطاريف تحديد  Keystone species: استخدام انواع االحياء التي تشكل حجر الزاوية 6.5اإلطار رقم 
  االهوار البيئي

ي االنواع التي متتلك وظيفة محورية يف النظام البيئي الذي تشكل جزءاً منه. ان االساس املنطقي للمنهج ان انواع حجر الزاوية ه
الخاص بانواع حجر الزاوية هو انه من خالل الحفاظ عىل الظروف البيئية املفضلة لهذه االنواع ميكن الحفاظ عىل وظيفة النظام 

لغرض البقاء  system-based approachesالرتباط مع مناهج مستندة اىل النظام ككل. يجب استخدام مناهج انواع حجر الزاوية با
  يف حالة اطالع عىل النظام ككل:

 ). Phragmitis australis, Polygonum salicifolium, Barbus sharpeyi مثالً،حدد االنواع ( .1

  خالل عملية الرتشيح للرتاث العاملي...الفضىل : امثلة عن املامرسات 6.4اإلطار 

  ... فيام يرتبط بالرتشيحات: الرنويج، اليابان

 املؤقتة: مدغشقر، نيوزيالندا، كندا ... فيام يرتبط بالقوائم
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 واع (مثالً، عمق ودرجة حرارة املياه، الفرتة املائية،حدد املدى االمثل للعوامل البيئية األساسية الالزمة لنمو وتكاثر هذه االن.2
 ).اآلفاتامللوحة، تراكيز املغذيات، تراكيز االوكسجني املذاب، مبيدات 

حدد النظام املايئ (مثالً، كمية املياه، نوعية املياه، الفرتة الدورية للمياه، امناط التدفق املكاين للمياه) املطلوب للحفاظ عىل  .3
 ية يف مداها االمثل.العوامل البيئ

 قيم ظروف الحدود (مثالً، الكلف، التخصيص االمن للمياه) لتحديد امكانية تحقيق النظام املايئ من الجانب الفني. .4
 كانت نتيجة عملية التقييم ايجابية، طور حلول تقنية ميكنها تحقيق النظام املايئ املفضل. إذا .5
 املايئ/الظروف البيئية/االنواع املستهدفة املفضلة.مل يتم تحقيق النظام  إذاارصد وعدل التقنيات  .6

، أي االنواع التي اعتربت كأهداف للصون ليس بسبب دورها يف focal speciesميكن تطبيق املنهج اعاله بالنسبة لألنواع البؤرية 
  ).Lambeck 1997النظام البيئي ولكن بسبب اختيار املجتمع لها (

السليمة للمياه يشمل مستخدمي املياه يف  إلدارةلكجزء من مخطط اوسع  هوارجب ادارة دخول املياه اىل األ : يالسليمة للمياه إلدارةا إطار -

) مقرتحات مفصلة CIMI 2010aوسوريا وتركيا). تقدم دراسة ( إيرانالعراق، اىل جانب مستخدمي املياه يف دول اعايل النهر املحيطة بالحوض (

تهدف اىل ضامن تدفق كايف للمياه، فضالً عن تكوين اجامع وطني لتحقيق التوازن يف  وإيرانسوريا حول البحث عن اتفاقيات مع تركيا و 

 للرتاث العاملي لرفع اهمية ملف هذه القضية ولجمع الدعم الدويل هوارالطلب املتزايد عىل املياه يف العراق. ميكن استخدام عملية ترشيح األ 

 املياه. إلدارةاقليمي منصف  إطارباتجاه تكوين 

: هناك حاجة للمزيد من عمليات البحث والرصد لتحديد الخصائص املائية (الكمية، النوعية، الظروف املائية املفضلة لشفاء النظام البيئي -

البيئي. يجب استخالص هذه الخصائص من مدى مفضل ومحدد من مؤرشات  هوارالفرتة املائية) املطلوبة لتحقيق السالمة الوظيفية لنظام األ 

حجر  أنواعو/أو من مدى مفضل ومحدد من العوامل البيئية املؤثرة عىل   )c.f. Richardson 2001, Richarson & Hussain 2007النظام البيئي (

 )6.5البيئي (انظر اإلطار رقم  هوارزاوية معينة ضمن نظام األ 

ثل تلك ق الظروف املائية املفضلة استناداً اىل مناهج حالية مالحلول الفنية لتحقيق الظروف املائية املفضلة: يجب تطوير حلول فنية لتحقي -

يه لتقسيم املياه متفق عل أدىنتحتاج لالستناد اىل حد  هواراملياه يف األ  إلدارة). ان الحلول التقنية New Eden Group )2006التي وضعتها 

ات البيئية املهمة الرئيسة، وذلك ليك تكون هذه الحلول بشكل موثوق وتحتاج اىل دعمها بأهداف ومديات اهداف واضحة متعلقة باملتغري 

 مل يتم تحقيق هذه الرشوط املسبقة. إذا لإلنعاشاملبذول يف ايجاد حلول فنية  فعالة. رمبا تتم خسارة االستثامر

 تدفقات االمالح واملغذياتاىل الحسني من خالل اجراءات تهدف اىل تقليل  هوارتحتاج نوعية املياه الواصلة اىل األ  ضامن نوعية املياه: -

) اجراءات محددة لتحقيق هذا الهدف. ميكن اعادة CIMI )2010bالفرات. تدرج دراسة -وامللوثات اىل الحد االدىن عىل امتداد حوض دجلة

 إنعاشلية يئية لعمالب لألهدافاستناداً اىل تعريف اوضح  هواراأل  إلنعاشتقييم املامرسة املتعلقة باستخدام املياه من قناة املصب العام 

 وذلك يف ضوء املشاكل املتعلقة بنوعية مياه املصب العام. هواراأل 

يجب تكوين خطة ادارة للمياه تعمل عىل متابعة كل القضايا  هوارملوقع تراث عاملي مستقبيل ممكن يف األ  إلدارةكجزء من عملية التخطيط 

 Ramsarالتوجيهية الخاصة بتقاسم املياه والتي توفرها دراسة  بادئامل االعتبار بعبناذ املذكورة اعاله بتفصيل أكرب. يجب عىل هذه الخطة ان تأخ

Convention Secretariat )2007c اىل جانب التوصيات حول ادارة دفعات الغمر التي قدمتها دراسة ،(New Eden Group )2006 يدرج اإلطار رقم .(

  البحوث املحددة لدعم هذه العملية. احتياجات 6.6
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  الرتاث العامليالتوجيهية التفاقية  بادئاملمن  116 الفقرةو  هواراأل  إنعاش .6.4.2

  

خالل النصف الثاين من القرن العرشين  هوارفقدان جزء مهم من قيم األ  بأنه بعد )10العارش(و  )9التاسع (لقد اظهر تحليل القيم تحت املعيارين 

توفرت  وإذاتوفرت املياه  إذاادى اىل تحريك عملية شفاء يتوقع ان تستمر  2003وخصوصاً خالل عقد التسعينات، فأن اعادة الغمر الجزيئ منذ 

  (انظر القسم السابق). هواراأل ومقاييس النظام البيئي االخرى يف  الهيدرولوجيادارة سليمة للجانب 

ضمن عملية ادارة موقع الرتاث العاملي وذلك من خالل تقديم  هواراأل  إنعاشالرضورية املستمرة لحالة  إلدارةميكن القيام بالدمج السليم لعملية ا

 لفقرةا، مع الرجوع اىل إلدارةرتشيح وخطة اخطة االنعاش املايئ املحددة املذكورة اعاله (أو خطط متعددة للمواقع الجزئية) جنباً اىل جنب مع ال

. ميكن ان يؤدي هذا من ناحية اىل زيادة فرص قبول الرتشيح عىل الرغم من مشاكل السالمة االخرى، وذلك من جانب لجنة الرتاث العاملي 116

انب يف املواقع التي متت تسميتها، وذلك من ج اشلإلنعناحية اخرى ميكن ان يخلق التزاماً واضحاً بالقيام بجهود مركزة  االستشارية، ومنوالهيئة 

 الحكومة العراقية. 

 ادارة الصون والنظام البيئي .6.4.3

  : صون قيم النظام البيئي من خالل ادارة تراكيز املغذيات6.8اإلطار 

حالب طتم تسجيل وجود تراكيز متزايدة من املغذيات مثل النرتات والفوسفات (اثراء غذايئ) وتكرار متزايد لتجمعات ال
)algal blooms من بعض االهوار بعد عملية اعادة الغمر. يشكل االثراء الغذايئ ضغطاً عىل سالمة قيم نظام االهوار البيئي (

  ألنه:

ميكن ان يؤدي لحدوث تجمعات الطحالب ومن ثم زيادة الطلب األحيايئ عىل االوكسجني يف عمود املاء، والذي ميكن يف  -
 ؤدي اىل اختناق االسامك وانواع الحيوانات االخرىالحاالت شديدة التطرف ان ي

  : احتياجات البحوث االساسية عند اإلعداد لخطة ادارة للمياه ملوقع تراث عاملي مستقبيل يف االهوار6.6اإلطار 

 عىل امتداد السنوات العرش القادمة لألهوارتقدير للحد االدىن لكمية املياه املتوفرة  -

االهوار من خالل استقاء املعلومات من مناهج دراسة  إلنعاشبيئية الرئيسة الالزمة تحديد املديات املستهدفة للمقاييس ال -
 النظام البيئي ومناهج انواع حجر الزاوية

رية املياه) وما ينتج عنه من كمية املياه الرضو  املائية نوعية التدفق الفرتة املياه معدلتحديد النظام املايئ الرضوري (كمية  -
ة، وذلك من اجل تحقيق مدى مستهدف محدد من املقاييس البيئية، مع اخذ تقنيات االدارة املتدفقة لوحدة املساح

 االقتصادية للمياه بعني االعتبار

 تقدير حجم املنطقة املمكن ادارتها، من خالل كمية املياه املتوفرة والحاجة للمياه لوحدة املساحة -

عاملية القيمة ال إلدارةاملياه (مع اخذ االهداف العامة  إلدارةتقنية  اختيار املنطقة (املناطق) التي سوف تتم ادارتها وتطوير -
 االستثنائية للموقع املستقبيل بعني االعتبار)

 )c.f. Partow 2001الحامية من الفيضان يف املنطقة (املناطق) املستهدفة ( داجراء دراسة جدوى عن ازالة سدو  -

  )UNESCO 2008( العامليالرتاث هية التفاقية التوجي املبادئمن  116: املقطع رقم 6.7اإلطار 

حينام تتعرض النوعيات الجوهرية للممتلك املرشح اىل التهديد من خالل اجراءات يقوم بها االنسان وعىل الرغم من ذلك فهي ما 

تبني الخطوط  إجرائية، عندها يجب تقديم خطة 95-78زالت تفي مبعايري ورشوط االصالة او السالمة املوضحة يف املقاطع رقم 

  التصحيحية املطلوبة مع ملف الرتشيح. لإلجراءاتالعامة 

يف حالة عدم اتخاذ االجراءات التصحيحية املقدمة عن طريق الدولة الطرف املقدمة مللف الرتشيح ضمن الزمن املقرتح من قبلها، 

 (الفصلمبا ينسجم مع االجراءات التي تتبناها اللجنة ) و delistingفأن اللجنة ستأخذ بعني االعتبار القيام بحذف املمتلك من القامئة (

  )IV.Cرقم 
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يف عمود املاء ومن ثم اخرتاق غري كايف للضوء املطلوب للنباتات الكبرية  aميكن أن يؤدي اىل زيادة تراكيز كلوروفيل  -
 القاعية، مام يثبط من منوها ويضعف موائلها ودورها كمصدر لغذاء االحياء االخرى

 السامة (لوحظ وجود االخرية بالفعل يف االهوار) dinoflagellatesو cyanobacteriaميكن أن يدعم منو انواع  -

يجب العمل عىل تحريك املغذيات داخل االهوار، و/أو يجب تحفيز  لذلك يجب تقليص دخول املغذيات اىل االهوار، و/أو
دارة املائية. يف الوقت الذي تتم عملية غسل املغذيات من االهوار الناتجة عن دفعات الغمر املوسمية وذلك من خالل اال 

مناقشة عمليات الغسل كجزء من االدارة املائية يف مكان اخر من هذا التقرير، ويف الوقت الذي ميكن تحقيق عملية تحريك 
 املغذيات يف الكتلة الحية (مثالً، يف القصب الذي ميكن ازالته فيام بعد من النظام عن طريق الحصاد) وذلك ببساطة من خالل

االبقاء عىل املقاييس البيئية االخرى (مثل امللوحة وعمق املياه) ضمن املدى املفضل لنمو القصب، فأن هناك عدة طرق ممكنة 
  لتقليص دخول املغذيات اىل االهوار وهي:

عىل ) الرئيسة لهذه املياه يف مناطق اpoint sourcesت ملعالجة مياه الرصف الصحي عىل املصادر النقطية (آ تأسيس منش -
 النهر (ومنها منشاة ترسيب الفوسفات ومؤسسات النرتجة/ ازالة النرتجة)

وتلك الواقعة اعىل النهر من خالل تحفيز  باألهوار) املحيطة non-point sourcesتقليص مصادر املغذيات غري النقطية ( -
 ادارة زراعية سليمة (مثالً، االستخدام املسؤول لألسمدة)

تعزل بني االهوار واملناطق ذات االستخدام الزراعي الكثيف، حيث تعمل هذه املنطقة كمرشح انشاء مناطق امنة نباتية  -
 للمغذيات

، دارةلإل يجب تقييم فعالية وجدوى أو امكانية تنفيذ كل من خيارات االدارة هذه وبصورة مرتابطة خالل عملية التخطيط 
  .لألهوارالبيئي الغذايئ والحفاظ عىل قيم النظام  باإلثراءالحلول املمكنة للتحكم  أفضلوذلك لغرض الوصول اىل 

يجب ان تركز بصورة خاصة عىل  )10(والعارش )9التاسع (تحت املعيارين  هواران عملية ادارة الصون التي تهدف اىل صون القيم املشخصة يف األ 

 أفضلمن هذا التقرير، من خالل استخدام مناهج  4عىل مجاميع الحيوانات املختلفة والتي تم تحديدها يف القسم رقم  املهدداتالضغوط و 

(وخصوصاً من حيث كمية ونوعية املياه) متثل بشكل واضح عامل الضغط االكرب بهذا  هواراملامرسات العاملية. ان الحالة االجاملية للنظام البيئي لأل 

 حتى يف حالة تأسيس ادارة مائية سليمة. يف ألحيايئاالخصوص، ولكن هناك ضغوط وتهديدات اخرى ميكن ان تهدد قيم النظام البيئي والتنوع 

 أحدهام( مثالني 6.9و 6.8الوقت الذي يكون فيه ذكر جميع هذه االجراءات بالتفصيل خارج رؤية هذا التقرير، اال اننا نقدم يف اإلطارين رقم 

الصون والنظام البيئي يف  بإدارة) لتوضيح ما هو املقصود )10العارش (واالخرى تتعلق بقيمة تعود للمعيار  )9التاسع (يتعلق بقيمة تعود للمعيار 

  هذا السياق، وكيف ميكن القيام باستخالص اجراءات محددة للتدخل.
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 املحليني املعنينيمشاركة  .6.4.4

ومن ضمنها افتهم (وثق هوارلعملية الرتشيح للرتاث العاملي هو دعم وسائل العيش والتنمية املستدامة لسكان األ  املشرتكةاالهداف  أحدملا كان 

كموقع للرتاث العاملي املختلط باملشاركة معهم. ان هذا ينسجم كذلك اىل حد كبري  هواراأل  إلدارةتلك التي سوف تعود) فأنه من املحتم التخطيط 

الفعيل (وليس مجرد اعالم  الذي يركز عىل الحاجة اىل الحصول عىل التفويض 108 الفقرةوخصوصاً  الرتاث العامليالتوجيهية التفاقية  بادئاملمع 

 موقع الرتاث العاملي. إلدارةالسكان املحليني أو استشارتهم يف وقت الحق) خالل مسار عملية التخطيط 

 إلدارةاملشاركة اثناء عملية التخطيط ل .6.4.4.1

 IUCN، فأن إلدارةمسودة خطة استشارة للعامة فقط عند مرحلة كبرية من اال ) القيام بعملية Thomas & Middleton )2003يف الوقت الذي يتصور 

اجحة ملوقع الن إلدارة) ترصح عن الوسائل التي ميكن ويتوجب من خاللها ارشاك املجتمعات املحلية بصورة مبكرة خالل العملية. ملا كانت ا2008(

  تراث عاملي تعتمد بشكل خاص عىل الدعم املحيل فأنه يجب اتباع هذا التوجيه ويجب ضامن تحقيق ما ييل:

 ).إلدارةالرئيسيني واملجتمع االوسع (خالل عملية التخطيط ل املعنينيشاركة الفعالة من قبل جميع امل -

 به وقيمها الطبيعية وسالمتها ووظيفتها. املحيطةخصائص املمتلك واملناطق  املعنينيان يفهم جميع  -

 وذلك كأساس للوصول اىل رؤية واهداف مشرتكة نينياملعالتشارك يف املعرفة املتعلقة باملعلومات وجداول االعامل والتوقعات لجميع  -

 وذلك قبل تحديد االجراءات.

 وجود مشاركة يف امللكية والدعم بالنسبة للمناهج واالجراءات املطلوبة للحفاظ عىل املمتلك. -

 ذوي العالقة. املعنينياملشاركة يف تنفيذ الخطة هو امر رضوري بني جميع السلطات و  -

خدام مجالس استشارية من املواطنني أو است تأسيسميكن ان تكون  إلدارةتعزيز املشاركة املحلية خالل عملية التخطيط لمن الوسائل االضافية ل

د عملية املحددة، وذلك عىل امتدا واالسرتاتيجيات إلدارةاهداف ا أفضلالهياكل القبلية املوجودة كمنصة منتظمة للبحث عن تحقيق االجامع حول 

  .إلدارةالتخطيط ل

  : صون قيم التنوع األحيايئ من خالل االدارة املجتمعية للصيد6.9اإلطار 

 . يف الوقت الذي ازداد فيه عدد االنواعأوراسيامواقع تشتية الطيور املائية املهاجرة يف غرب  أكرباعتادت االهوار ان تكون احدى 
  دراماتييك بعد اعادة الغمر، اال ان اعداد االفراد تبدو اقل بكثري يف الوقت الراهن مقارنة بالفرتة التي سبقت تجفيف االهوار.بشكل 

جرت عمليات صيد الطيور يف االهوار عىل الدوام ووقد زالت نسبة مئوية مهمة من الخزين القائم خالل عقد السبعينات، ولكن 
ت ذاته، حساسية لضغط الصيد. يف الوق أكرثاد املتقلصة يف الوقت الراهن تصبح مجاميع الطيور املهاجرة اخذنا باالعتبار االعد إذا

ادى اىل تواجد تجمعات كثيفة من الطيور املهاجرة او املسرتيحة يف االهوار مام يؤدي  لألهوارذكر بأن تقلص املساحة االجاملية 
  تعرضاً للصيد. أكرثبصورة عملية اىل جعلها 

اجل تقليص ضغط الصيد، فأنه ميكن أما القيام مبنع الصيد مام يحرم سكان االهوار الفقراء عموماً من مصدر بروتيني مهم (اىل  من
املدى الذي ميكن من خالله فرض حظر الصيد يف الوضع الراهن)، او ابعاد عمليات الصيد عن مرشوع الرتاث العاملي، أو منح حوافز 

  استدامة. أكرثمصادر الصيد بصورة  الستخدامية املحليني املصادر الطبيع يملستخدم

خطط صيد مستندة اىل املجتمع والتي تضمن حقوق الصيد طويل االمد ملنظامت  تأسيسميكن االخذ بالنهج االخري من خالل 
 راملحظو  الطيورع مجتمعية أو جمعيات صيد محلية أو افراد، بحيث ترتبط مع وضع قواعد تتعلق بأعداد الصيد املستدام، وانوا 

صيدها واملناطق التي مينع فيها الصيد...الخ. ان الصيادين املحليني (كاملكني لحقوق الصيد طويل االمد وهي الحقوق التي ميكن 
وااللتزام بالتعليامت. لقد تم كذلك اقرتاح ارشاك  أكرباستخدامها أو بيعها) سوف يكون من مصلحتهم استخدام املصادر بحكمة 

) وتم تنفيذ املنهج العام بنجاح New Eden Project 2010bلصيد يف مرشوع املحمية الوطنية الهوار ما بني النهرين (جمعيات ا
  ).Shackelton 2001يف اجزاء اخرى من العامل (انظر مثالً، 

يور خدام الحكيم للطميكن اعتامد وسائل اضافية لصون الطيور املائية املهاجرة من دراسة "منهج مسالك الطريان للصون واالست
 ).Dodman & Boere 2010املائية واالرايض الرطبة" (
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راء صعباً بسبب الوضع االمني ورمبا بسبب االنشغال املسبق للسكان املحليني الفق هوارد يكون تنفيذ عمليات مشاركة محلية واسعة النطاق يف األ ق

بائل قجداً غالباً يف طلب متطلبات البقاء اليومية. يف الوقت الذي قد يستدعي الوضع االمني وجود تعاون مكثف مع الحكومة املحلية وممثيل ال

العتبار ااىل جانب تخصيص املزيد من الوقت، فأن املشكلة الثانية ميكن التعامل معها من خالل اخذ حاجات املعيشة الفورية للسكان املحليني بعني 

ة من فيذ سلسلوصيد االسامك) خالل مرحلة التخطيط للمرشوع، وذلك من خالل تن ، الصحة، املدارس، الدعم للزراعة(مثل، املاء االمن االستخدام

  ).cf. UNEP 2010, lessons learnedمشاريع بناء الثقة التي تتعامل مع مثل هذه القضايا (

 هواراملمكنة حول املشاركة العملية ملستخدمي املصادر الطبيعية املحليني يف ادارة موقع تراث طبيعي مستقبيل ممكن يف األ  األخرىمن االمثلة 

). ميكن ايجاد توجيهات اضافية حول مشاركة وتفويض السكان املحليني خالل عملية 6.9يد (انظر اإلطار رقم املجتمعية للص إلدارةهو مثال ا

  ).Borrini-Feyerabend et al. )2004يف دراسة  إلدارةالتخطيط ل

 املشاركة املحلية فيام يرتبط بالرتشيح املختلط .6.4.4.2

البيئية السليمة والتنمية املستدامة يف سياق عملية ترشيح  إلدارةهو تحفيز ا هوارللرتاث العاملي يف األ  UNEP-UNESCOان الهدف العام ملبادرة 

ة تبدو بأنها ال تضم معامل اثرية او فنية ذات قيمة استثنائية عاملي هوار. ملا كانت األ هواريف األ  إلدارةملوقع تراث عاملي مختلط وعملية تخطيط ل

كام  v). يعرف املعيار رقم vi(وميكن ان يكمل باملعيار رقم  vتند اىل معيار الرتاث العاملي رقم محتملة فأن ترشيحها كموقع مختلط ميكن ان يس

  ييل:

(او  ، او استخدام تقليدي للبحار والذي يكون ممثالً لثقافةلألرايض"ان يكون مثاًال استثنائياً ملستوطنة برشية تقليدية، او استخدام تقليدي 

  حساسيًة تحت تأثري التغريات غري املعكوسة" أكرثالبيئة وخصوصاً حني اصبحت البيئة  مع لإلنسانثقافات)، أو تفاعل 

عىل  تعتمد UNEPو EUNESCOومن ثم عملية ترشيح كموقع مختلط كام تويص بها منظمتي  vان هذا يعني ان عملية ترشيح تحت املعيار رقم 

البيئة. لذلك فأن التخطيط التشاريك يف نظام ادارة ملوقع الرتاث العاملي سوف وعىل تفاعلهم الخاص مع  هوارالوجود املستمر لثقافة سكان األ 

خالل عقد التسعينات) لديهم الرغبة يف البقاء أو  هوار(والذين نزح اغلبهم من األ  هواركان هناك عدد كايف من سكان األ  إذايكون ممكناً فقط 

عىل عمل ذلك غري قاطعة. مل يتم  هوارفريدة. تبدو االدلة الحالية حول ارصار سكان األ ومواصلة او استعادة طريقة حياتهم ال هوارالعودة اىل األ 

نرش دراسات مسحية منظمة وواسعة النطاق فيام يتعلق بتلك املسألة. عىل كل حال فأن هناك مسح اجتامعي اقتصادي لقرية قامت به جامعة 

  ) وصل اىل النتائج التالية:Ibrahim 2007ذي قار (

قرية عىل انها واقعة عىل  84بينام صنفت  هوار) عىل انها قرى محاذية لأل 199من بني  108القرى التي شملها املسح ( ظممعصنفت  -

 %2قرية، وكانت نسبة  199من بني  هوارقرى فقط وقعت داخل األ  7ولك ليست محاذية لها بشكل مبارش. هناك  هوارمقربة من األ 

 يشون هناك.فقط من السكان الذين شملهم املسح يع

عد ب هوارالتي عاد اليها السكان تعكس حالة اختفاء الكثري من قرى داخل األ  هواران حقيقة وجود عدد قليل فقط من القرى داخل األ  -

 والتي مل يعد اليها السكان بعد. 1993عام 

 منط حياة "الريف"، ألن امالهم وذلك من منط حياة "املعدان" اىل هواراعتقد فريق املسح بأن هناك تغيري حدث يف حياة سكان األ  -

 . هوارللخدمات يف مناطق محيط األ  أفضلكانت تتعلق بتوفري مدخل 

يف العودة عىل االقل اىل مامرسة بعض مظاهر الثقافة التقليدية لقاطني  هواربينام متثل هذه الدراسة ملحة فقط وال تؤرش عدم رغبة عام لسكان األ 

)، اال انها تؤرش بأن منط حياة "املعدان" التقليدي تتم مامرسته من هوارناً من قبل مستوطنات يف محيط األ (والذي ميكن ان يكون ممك هواراأل 

قبل نسبة متقلصة من سكان املنطقة وان ذلك رمبا يكون ناتج عن اختيار وليس عن رضورة. لذلك يجب دراسة امناط الحياة املفضلة لسكان 

اجراءات ادارة معينة للحفاظ عىل سالمة منط حياة محدد. عىل سبيل املثال فأن عملية انشاء قرى جديدة شموًال قبل اتخاذ  أكرثبشكل  هواراأل 

) يجب أن تبدأ فقط يف حالة ابداء رغبة واضحة من قبل السكان املحليني New Eden group 2006كام اقرتحت بعض الخطط (مثل  هوارداخل األ 

) يجب ان متنح اولوية Ibrahim )2007والتي سلط الضوء عليها كذلك من قبل  هوارالعامة يف منطقة األ  بالعيش هناك. ان الحالة املريعة للخدمات

  ).UNEP 2010املنطقة (مثًال،  يف UNESCOو UNEPمطلقة وهو ما مثل املبدأ التوجيهي لجهود سابقة بذلت من قبل 
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، وذلك حيايئاأل صون التنوع  ألغراض هوارلحفاظ عىل بعض املناطق داخل األ فضًال عن ذلك فقد يكون من املفيد لسالمة القيم الطبيعية أن يتم ا

  .باستخدامهاما ابدى السكان املحليني اهتامماً محدوداً فقط  إذا

 ترسيم حدود املنطقة املرشحة املمكنة .6.5

لكلية ألي موقع تراث ا إلدارةعملية التخطيط ل بأن الرتسيم الدقيق للحدود هو جزء مهم يف الرتاث العامليالتوجيهية التفاقية  بادئاملتبني فقرات 

ط يبني بأن حدود املمتلك يجب ان تحيط باملواقع التي تقع فيها القيم االستثنائية عاملي طبيعي او مختلط. ان وضع هذه العبارة بشكل مبسّ 

زء من القيمة االحياء املشخص بكونه ج أنواع أحدأن يوجد . لن يكون من املقبول بالنسبة للجنة الرتاث العاملي، عىل سبيل املثال، األساسيةالعاملية 

يف املنطقة العامة التي يراد تأسييس املمتلك فيها، ولكنه مل تثبت معيشته بالفعل ضمن  )10العارش (االستثنائية العاملية ملمتلك ما حسب املعيار 

  املوقع املرشح وليس يف مكان ما عىل مقربة منه. 

  

  يف القسم التايل. هواريري العامة عىل األ يتم تطبيق هذه املعا

 هوارعىل األ  الرتاث العامليالعامة لرتسيم الحدود حسب اتفاقية  بادئاملتطبيق  .6.5.1

 101 الفقرةعنها  هي املعايري التي توضحها )10(والعارش )9التاسع (اهمية حسب معايري الرتاث العاملي  هوارمتطلبات ترسيم حدود األ  أكرثان 

  بسيطني: السؤالني اىل ن تقسموالتي ميكن ا

: كيف تتوزع عمليات النظام البيئي الرئيسة الثالث ذات القيمة االستثنائية العاملية املحتملة واملحددة يف القسم )9التاسع (املعيار  .1

 ؟هوار(التعاقب، هجرات الطيور والحيوانات االخرى، تطور الفقريات) عىل امتداد األ  4.5رقم 

 ؟هواراملتوطنة/ شبه املتوطنة واملهددة عاملياً عىل امتداد األ  نواعوتحت األ  نواع: كيف تتوزع وفرات األ )10املعيار العارش ( .2

ولذلك مل نناقشه بشكل منفصل. سوف نناقش السؤال الثاين أوًال  )10العارش(و  )9التاسع (اىل حد كبري عىل املعيارين  )7السابع (يعتمد املعيار 

  .األحيايئتعتمد عىل التنوع  )9التاسع (ليات الثالث التي متت مناقشتها تحد املعيار ألن هناك عمليتني من العم

 هوار) عىل امتداد األ )10العارش (ذي القيمة العاملية االستثنائية (املعيار  األحيايئتوزيع التنوع  .6.5.1.1

هذا التقرير، وبالنسبة لبعض املجاميع (مثل االسامك  من 4رقم  املقطعميكن االجابة عىل هذا السؤال استناداً اىل بناء البيانات التي يوفرها 

). ليس من ضمن رؤية Salim et al. 2009a, bالعائد ملنظمة طبيعة العراق ( KBAوالطيور) استناداً اىل نتائج الدراسات املسحية الحديثة ملرشوع 

  ضحة:هذا التقرير اجراء هذا التحليل بشكل مفصل ولكن ميكن ادراج بعض االتجاهات الوا

املتعلقة بحدود مواقع الرتاث العاملي الرتاث العاملي التوجيهية التفاقية  املبادئ من 102و 101و 99: املقاطع رقم 6.10اإلطار 

  )UNESCO 2008الطبيعي واملختلط (

ا لضامن الحامية الفّعالة للممتلك املرشح. وينبغي رسم هذه الحدود عىل نحو يربز متاما يعد تحديد حدود املمتلك رشطاً أساسي. 99

  .تهو/ أو اصال تهئية العاملية وعن سالمالقيمة العاملية االستثنا

ملواطن  )، ينبغي أن يتم رسم الحدود عىل نحو يوفر املكان الكايف10) إىل (7مبوجب املعايري (ملمتلكات املرشحة فيام يخص ا. 1010

األنواع الحية للعمليات والظواهر التي كانت املسوغات األساسية لرتشيح هذه املمتلكات لألدراج يف قامئة الرتاث العاملي. وينبغي 

ان تدخل يف هذه الحدود مساحات من املناطق املتاخمة للمنطقة ذات القيمة العاملية االستثنائية تكفي لحامية القيم الرتاثية 

  الزحف البرشي ومن تأثري استغالل املوارد خارج حدود املنطقة املرشحة. للممتلك من 

وقد تتطابق حدود املنطقة املرشحة مع منطقة أو أكرث من املناطق املحمية أو املقرتح حاميتها، مثل الحدائق النباتية أو املعازل . 102

ىل الرغم من أن مثل هذه املحميات ميكن ان تحتوي عىل عدة الطبيعية، أو معازل املحيط الحيوي، أو املدن التاريخية املحمية. وع

 تقسيامت إدارية فقد يفي بعض هذه األخرية فقط مبعايري اإلدراج.
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الطيور واللبائن ذات القيمة االستثنائية العاملية املحتملة ترتكز يف هور الحويزة. ميتلك كل من تحت النوع املحيل من طيور  أنواعمعظم  -

African Darte  واملجموعات املعزولة من طيورAfrican Sacred Ibis  وGoliath Heron  ن اخرى م أنواعالحويزة، وهناك  أهوارمعاقل لها يف

-Smooth. كذلك كانت أول عملية وصف لتواجد هوارمل تتم االشارة اىل وجودها اال من هذه األ  White-headed Duckالطيور املهددة مثل 

coated Otter  من هور الحويزة وأن العينة املحتملة التي حصلت عليها منظمة طبيعة العراق هي من هذا الهور. عىل الرغم من عدم توفر

فأنه من املحتمل جداً كذلك  Euphrates Jerboaأو  Bunn’s Short-tailed Bandicoot Ratحلة ما بعد اعادة الغمر حول حيواين معلومات ملر 

من خالل االعداد املطلقة  أكربيف الحويزة. تتأكد اهمية هور الحويزة بشكل  هوارقد نجت من عملية تجفيف األ  نواعأن تكون هذه األ 

 لحاّمراورشق  الحاّمريف هور الحويزة اعىل منها يف هوري غرب  نواعاجدة هناك. يف الوقت الذي كانت فيه اعداد األ واالفراد املتو  نواعلأل 

 Abedبحوايل خمسة اضعاف ( الحاّمرعىل التوايل، فأن االعداد املطلقة للطيور تجاوزت تلك املسجلة يف مواقع هور  %86و %35بنسبة 

2007.( 

) 2009و Hussain et al. )2008: اظهرت الدراسات الحديثة من قبل الحاّمريوجد يف رشق  الالفقارياتو  لألسامك يبدو بأن اعىل تنوع حيايت -

، الفقاريات). بالنسبة ل17باملقارنة مع  33( الحاّمرالحويزة وغرب  أهواراعىل مبقدار مرتني تقريباً منه يف  الحاّمريف رشق  نواعبأن غنى األ 

). يف الوقت الذي Ali et al. 2007( الحاّمرمنها يف الحويزة وغرب  الحاّمريف رشق  %42الحلزون اعىل بنسبة  أنواعنى كانت النسبة املئوية لغ

 الحيوانات أنواعيدعم وجود اعداد أعىل من  الحاّمر، اال ان هذه البيانات تقرتح ان رشق الالفقارياتعىل  أكرثيجب فيه اجراء دراسات 

يلة امللوحة املياه القل أنواعيعود ذلك اىل ملوحته املتزايدة وارتباطه بشط العرب وما ينتج عنها من نسبة اعىل من املائية، ومن املمكن ان 

 ثنائية املعيشة. نواعواأل 

الحديثة  KBAاملنفردة. يجب تحليل نتائج مسوحات  هواراملستهدفة بني األ  نواعهناك حاجة للمزيد من الدراسات فيام يتعلق بتوزيع األ  -

 ذات اولوية الصون العالية. نواعللتوزيع املكاين لأل  أفضلن قبل منظمة طبيعة العراق بصورة كمية للوصول اىل فهم م

هي بعيدة جداً عن االكتامل اال انه من الواضح ان عملية ترشيح ناجح تحت  هواريف األ  لألحياءعىل الرغم من ان الصورة الخاصة بالتوزيع الدقيق 

ألن  التاريخيةلن تكون ممكنة دون ادراج هور الحويزة. ان هذا االستنتاج مفهوم كذلك من خالل وجهة النظر  )10العارش (ملي معيار الرتاث العا

ى خالل االخر  هوارواملجموعات التي اصبحت منقرضة يف األ  نواعهور الحويزة كان االقل تأثراً يف عقد التسعينات ورمبا كان قد عمل كملجأ لأل 

  هذه الفرتة.

االسامك والربمائيات ال يعني بالرضورة بأنه ميتلك نفس اهمية هور الحويزة بالنسبة  أنواع ألعدادرقام اال يسجل اعىل  الحاّمرن حقيقة كون هور ا

 هوارة لأل بالنسب أنواع منوذجيةالتي تساهم يف هذه االرقام هي  نواعكانت األ  إذا. ان هذا ميكن أن يكون صحيحاً ولكن فقط )10العارش (للمعيار 

  .الحاّمريف هور  نواعمتوطنة) وذات اولوية صون عالية. يبدو من غري املحتمل ان ينطبق هذا الوصف عىل األ  أنواع(مثالً 

 هواريف األ  )9التاسع (توزيع القيم الطبيعية ذات الصلة باملعيار  .6.5.1.2

، هناك عمليتان تعتمدان عىل التنوع 4والتي شخصت يف القسم رقم من بني العمليات الثالثة الرئيسة ذات القيمة االستثنائية العاملية املحتملة 

ها، وهي تربز التي تقوم علي األحيايئ(هجرة الطيور وتطور الفقريات) ومن ثم ميكنها أن تظهر توزيعاً مكانياً مشابهاً لتوزيع قيم التنوع  األحيايئ

  سالمة.  هواركأكرث اجزاء األ  الحاّمرمرة اخرى اهمية هور 

ايضاً اىل التنوع  تستند الالفقارياتثنائية املعيشة و  لألسامكاالخرى بالنسبة  هواراهمية من األ  أكرثقد يكون  الحاّمرفرضية القائلة بأن رشق ان ال

ية العامل التواجد هناك، اىل جانب موقع هذا الهور. ان هذا االتجاه هو ذو اهمية محدودة ولكنها جوهرية بالنسبة للقيمة االستثامرية األحيايئ

مظاهر التطرف ملدى املؤثرات البيئية التي توجد يف  أحدميثل  الحاّمروهو أيضاً يؤرش بأن هور رشق  )9التاسع (تحت املعيار  هواراملحتملة لأل 

  ).cf. Banat et al. 2006( هواراأل 

يفة البيئة ت استناداً اىل ماهية االتجاهات املكانية للوظبتحديد املؤرشا صعوبة أكربن الصعوبة بدرجة فمفيام يتعلق بالعملية الثالثة (التعاقب) 

نة والصحة معي أهوارالتي ميكن تتبعها. ميكن تحديد اثنني من املؤرشات وهام وجود املدى الفسيفسايئ الكامل من مراحل التعاقب يف منطقة 

) Hamdan et al. )2009املنفردة اىل ان دراسة  هواربني مناطق األ االجاملية للمجتمعات النباتية. بالرغم من ان هذه املؤرشات مل تستخدم للمقارنة 

سة الوسطة املعادة الغمر. لقد وجدت هذه الدرا هوارتعطي فكرة عن الصحة املضطربة للمجتمعات النباتية وعن التبدل يف منط التعاقب يف األ 
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يلة االص نواعالغازية وانخفاض االنتاجية لأل  نواعوزيادة سيادة األ  الجامعاتحدوث تبدل يف تركيب  1973وباملقارنة مع عام  2006التي جرت عام 

عملية  يصح كذلك عىل اآلخرتنيومن ضمنها القصب وانخفاض يف املحصول القائم لتجمعات القصب. ان هذا يقرتح ان ما يصح عىل العمليتني 

تليه  )،9التاسع (ة االستثنائية العاملية املحتملة حسب املعيار التعاقب البيئي، وان هور الحويزة هو مرة اخرى املوقع االغنى من حيث القيم

االحوار التي تعاين عىل االرجح من القدر ذاته من االضطراب. قد ميثل هور ابو زرك استثناءاً ممكناً وهو ميثل منطقة  أهوارالوسطى و  هواراأل 

  الوحيدة غري املضطربة نسبياً عدا هور الحويزة. هواراأل 

تل بوضوح ، نستنتج بأن هور الحويزة يحهواراملناطق عىل العموم للرتشيح كموقع للرتاث العاملي يف األ  ألفضلا التقييم التمهيدي يف نهاية هذ

رة هو التنوع مل يكن بالضو  إذا –املتزايد  األحيايئيف املرتبة الثانية بسبب تنوعه  الحاّمراالخرى، بينام يأيت هور  هوارمرتبة اعىل من جميع األ 

  . الالفقارياتو  لألسامكبالنسبة  –النموذجي له 

)، او ان يتبع ترسيم الحدود Nature Iraq 2008aميكن لرتسيم الحدود الدقيق ملوقع تراث عاملي يف الحويزة ان يتبع حدود موقع رامسار هناك (

عالنه كموقع من مواقع اتفاقية رامسار ال ميثل مشكلة ). ان حقيقة كون هور الحويزة قد تم بالفعل اCIMI )2010bاالصغر املقرتح من قبل مبادرة 

  بهذا الخصوص. ان معظم مواقع الرتاث العاملي هي أيضاً مواقع رامسار.

يف الوقت  )10العارش(و  )9التاسع (ان حقيقة كون هور الحويزة يبدو بأنه الهور الوحيد الذي رمبا ميكن ان يفي بحد ذاته مبعايري الرتاث العاملي 

زامن أو تال تعني الحاجة اىل اقصاء املواقع االخرى من موقع الرتاث العاملي املستقبيل املحتمل مرة واحدة واىل االبد. ان امكانية الرتشيح املالراهن 

ويزة اخرى يف ممتلك متسلسل اىل جانب هور الح أهواربأنه ميكن شمول  ) تعنيsynchronous or phased serial nominationاملرحيل املتسلسل (

  تم اظهار انها تضيف اىل القيمة االستثنائية العاملية الكلية او السالمة الكلية للموقع املتسلسل. إذا

 املناطق االمنة .6.5.2

  )6.11التوجيهية كذلك عملية تكوين مناطق امنة حول ممتلكات الرتاث العاملي عند الرضورة (اإلطار  بادئاملتتصور 

  

. من املهم ان ال يتم مجرد تسمية املناطق االمنة، وامنا هوارخطيط لحدود ممتلك جديد للرتاث العاملي يف األ يجب اخذ ذلك بعني االعتبار عن الت

صول حيجب ان متتلك اساس قانوين واضح وانظمة واضحة فيام يتعلق مباهية النشاطات املسموح او املمنوع مامرستها هناك، وادارة فعالة لضامن ال

  ة املنطقة املرشحة.عىل ترابط ذي معنى مع ادار 

مواقع النواة  ظيفة ثانية كمداخل بنيو قرر فريق التحضري الوطني ان يجهز طلباً للتقديم ملوقع متسلسل عندها ميكن للمناطق االمنة ان تؤدي  إذا

core zones  أكرث. يناقش القسم التايل هذا الجانب بتفصيل للممتلكاملنفردة املكونة.  

 كموقع متسلسل األهوارالقيام برتشيح امكانية االخذ باالعتبار  .6.5.3

التوجيهية. توجد كذلك  بادئاملمن  137 الفقرةتم االيفاء برشوط  إذامواقع تراث عاملي متسلسلة  إيجادصور اتفاقية الرتاث العاملي امكانية ت

) عرضاً عاماً عاملياً ملواقع 2009( .Engels et alر ضافة مواقع اخرى الحقاً). يوفأوًال وإ امكانية الرتشيحات املتسلسلة املرحلية (ترشيح موقع واحد 

سلسلني حول العامل. لقد ازداد االتجاه نحو ادراج املواقع ممتلكاً طبيعياً متسلسالً وموقعني مختلطني مت 34تراث عاملي متسلسل حيث يبني وجود 

  منذ بداية عقد التسعينات من القرن العرشين. املتسلسلة

املتعلقة باملناطق االمنة ملواقع الرتاث  WHCمن املباديء التوجيهية التفاقية  105و  104و 103: املقاطع رقم 4.11اإلطار 
  )UNESCO 2008العاملي (

  ينبغي تحديد منطقة فاصلة (آمنة) كلام كان ذلك رضورياً لصون املمتلك عىل النحو الالزم.. 103

لإلدراج يف القامئة، تحدد منطقة فاصلة تحيط به يكون استخدامها مقيداً بقيود  حامية فعالة للممتلك املرشحمن أجل توفري . 104
ناظر م املنطقة الفاصلة الرشيط املحيط مبارشة باملمتلك املرشح، واملقانونية و/أو عرفية تضفي عليه حامية إضافية. وينبغي أن تض

الهامة وغري ذلك من املناطق أو الصفات التي تؤدي دوراً عملياً يف دعم وحامية املمتلك. وينبغي يف كل حالة أن يتم تحديد املنطقة 
  ة حدود املمتلك وحدود منطقته الفاصلة.الفاصلة واالستخدامات املسموح بها فيها، وأن يتضمن أيضاً خريطة تبني بدق

 املمتلك.كيف تحمي املنطقة الفاصلةحوضينبغي أن يرشح أيضاً بو. 105
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هل  –مواقع طبيعية او مختلطة متسلسلة باستخدام التشبيه املجازي لعملية "رسد حكاية" وكام ييل  لتأسيس) معايري اضافية Engels )2009يقدم 

حكاية كاملة عن القيم املراد حاميتها من قبل املواقع، أم ان هناك حاجة لعدة "فصول" من الحكاية؟ تضمنت االمثلة جزراً يرسد موقع منفرد ال

ع يضمن ارخبيل او مجتمعات نباتية مختلفة تعود لنظام بيئي/ نوع ملجتمع نبايت. لقد تم التشديد عىل انه يف حالة الرتشيح املتسلسل فأن جم

  ادارة واحد. إطارمن خالل  إلدارةتحتاج لاملواقع املكونة 

 إذا كموقع متسلسل، هوارلرتشيح األ  قوي مربرون هناك من الواضح بأنه من املحتمل ان يك يصبح هوارمن خالل تطبيق هذه املعايري عىل األ 

متقطع او غري  للرتشيح، ان يظهر بالفعل وجود توزيعاستطاع التحليل املكاين للقيمة االستثنائية العاملية املحتملة، استناداً اىل املعايري املختارة 

  مستمر، وهذا امكانية تبدو محتملة.

 هواراعتبارات تتعلق باحتاملية الرتشيح ملوقع تراث عاملي متسلسل يف األ  .6.5.3.1

  كممتلك تراث عاملي متسلسل: هوارترشيح األ املربرات التالية من أجل ميكن استخدام 

  التاريخيةالروابط 

مع بعضها بشكل جزيئ مرة اخرى  هوارتكون متصلة. ميكن ان تنمو األ  والتي عادة مااتساعاً  أكرث أهوارقايا من منطقة هي ب هواراأل  -

 اديرت بشكل مناسب. إذالتكوين منطقة واحدة مستمرة يف املستقبل 

حراوي املائية وشبه املائية ضمن محيط صاىل املنطقة البيئي ذاتها وهي يف الواقع تنتمي اىل االرخبيل ذاته من املوائل  هوارتنتمي األ  -

ريقي، االف-االورايس خط الهجرةعىل طول  ومنطق مرحليةستلعب دورها السابق مرة اخرى كمنطقة تشتية  هواركانت األ  إذايحيط بها. 

 فأن االرخبيل ككل وليس جزيرة منفردة فقط سوف يحتاج تضمينه يف نظام صون.

ا ذات اختالف ضئيل للنظام البيئي ذاته. انها متثل مدى من درجات امللوحة والعوامل البيئية هي تعبريات متشابهة ولكنه هواراأل  -

االخرى، اىل جانب املجتمعات التي ترافقها، وهو موضوع يحتاج اىل االحاطة الكاملة به من اجل متثيل القيمة االستثنائية العاملية 

 لة")."القصة الكام املربر(حسب  هواراملحتملة الكاملة لأل 

اضافية تتعلق باملعايري الثقافية، وأن التوزيع املكاين للقيمة االستثنائية العاملية املحتملة وفقاً ملعايري  مربراترمبا تكون هناك  -

 ثقافية رمبا يزيد من تعقيد الخاصية املتسلسلة للممتلك.

  الروابط الوظيفية

الرئيسة الثالث اىل منطقة اخرى مام يجعل الصحة  هوارمن واحد من مناطق األ  كان من املمكن اظهار ان املاء يجري إذاالروابط املائية:  -

. دارةإل متطلباً مسبقاً للصحة املائية لهور اخر، عندها يكون هناك ارتباط وظيفي قوي يجب أن يعمل عىل دعم ا هواراملائية الحد األ 

 هواراأل وأن هور الحويزة و  اآلخرتني هوارتبط مائياً مع منطقتي األ غري مر  الحاّمريحتاج هذا اىل عملية تقييم فني مفصل. يبدو بأن هور 

 الوسطى رمبا يتنافسان فعًال عىل مياه نهر دجلة يف املستقبل.

ي تساهم عىل املناخ االقليمي، كثافة وسائل التكاثر الهوايئ والت التأثرياتالروابط البيئية: ان بعض مواصفات النظام البيئي وخدماته (مثل  -

 م.للحجمن تجاوز حد عتبة معني  هوارمتكنت املساحة الكلية لأل  إذاتظهر فقط  ) رمبا9التاسع (قيمة العاملية االستثنائية تحت املعيار يف ال

 تم اخذ املناطق الثالثة املتبقية اليوم مع بعضها. إذاوهو ما قد ميكن الوصول اليه فقط 

  )UNESCO 2008من املبادئ التوجيهية التفاقية الرتاث العاملي ( 137: املقطع رقم 6.12اإلطار 

  نها تنتمي اىل:أل  املمتلكات املتسلسلة هي ممتلكات تضم مكونات جزئية مرتابطة فيام بينها

 / الثقافية.التاريخيةنفس املجموعة إىل  )أ

 .ات ذات الخصائص املميزة للمنطقة الجغرافية املعينةاملمتلكمن  نوعالنفس إىل  )ب

 .مطإىل نظام إيكولوجي من نفس الن ، أوقليم الحيوي الجغرايف، أو نفس اإل ة الجيومورفولوجيةلوجيو الجيالتشكيالت نفس  )ج

  قيمة استثنائية عاملية ذات-املنفردةوليس بالرضورة اجزائها  –سلة ككل وعىل أن تكون السل



114 
 

ميكنها ان  )10 (العارشعاملية تحت املعيار  استثنائيةمهمة لقيمة  مربرلتي ميكن ان متثل ة: ان الطيور املائية املهاجرة وااألحيائيالروابط  -

الثة الرئيسة الث هوارتحلق بني مناطق مختلفة جغرافياً ولذلك فهي قد تنظر اىل موقع متسلسل عىل انه موقع واحد. رمبا يضم كل من األ 

 هواراستيطان األ  إلعادة. ميكن لهذه املجموعات ان تعمل كمناطق مرجعية )10 (العارشاملرتبطة باملعيار  نواعمجموعات متبقية من األ 

 االخرى بعد حدوث االنعاش/ الشفاء الناجح فيها.

العتبار. لذلك من موقع واحد فحسب بعني ا أكرثلذلك فأن هناك بعض االسباب االيجابية ألخذ عملية الرتشيح ملوقع تراث عاملي متسلسل ميتد عرب 

  موقع متسلسل بشكل أكرث. تأسيسالدراسة تويص باستكشاف عملية  فأن هذه

 كموقع متسلسل هوارادارة األ  .6.5.3.2

  التالية: االشكال أحدان يأخذ  اإلطارلجميع املواقع املكونة. ميكن لهذا  الفّعالة إلدارةل إطار تأسيستم اتباع التوصيات تكون هناك حاجة اىل  إذا

 خاصة بكل موقع تجري من هذه الخطة. إجرائيةاقع املكونة، وخطط خطة ادارة مشرتكة واحدة لجميع املو  -

 ادارة شامل يربط بينها. إطارخطط ادارة منفردة لكنها ذات هيكل موحد لكل موقع منفرد، مع  -

 لحاّمراتاج هور املشخصة يف كل هور. عىل سبيل املثال، قد يح إلدارةهذين سوف يعتمد عىل مدى تشابه اجراءات ا إلدارةشكيل ا أحدان اختيار 

الطيور الكبرية التي يظهر أنها تتواجد يف هور الحويزة فقط  أنواعالرئيسة االخرى، وان بعض  هوارمن األ  أكرباىل ادارة تستهدف امللوحة بشكل 

هذه سوف لن تتأثر ب إلدارةالتوجيهية العامة حول التخطيط ل بادئاملتحتاج أن تكون لها خطة صون هناك، عىل االقل يف املرحلة االوىل. ان 

  الجراءات.هذه االدراسات واالستشارات والتخطيط ل ألجراءسوف تكون هناك فقط مضاعفة للجهود الرضورية  –التحويرات 

من ممرات  شبكة بيئية تتكون تأسيسموقع متسلسل للرتاث العاملي، يجب  إطاراملنفردة ضمن  هوارمن اجل الحفاظ عىل السالمة الوظيفية لأل 

ني النهرين، ما ب هوارمناطق امنة لغرض ربط مناطق النواة املنفردة. لقد تم اقرتاح شبكة مشابهة يف مسودة خطة ادارة املحمية الوطنية أل دخول و 

ا هاملامرسات االوربية كتلك التي تقدم أفضل). ميكن كذلك البناء عىل امثلة New Eden Project 2010b, Richardson 2009وكذلك يف دراسات اخرى (

  ).Pan-European Ecological Network )PEEN – e.g. Biro et al. 2006شبكة 

 الحاجة اىل تعاون عابر للحدود فيام يتعلق بهور الحويزة .6.5.4

عىل املدى الطويل يتحقق فقط من خالل التعاون االقليمي عىل امتداد  هوارمن املقبول بشكل عام بأن الحفاظ عىل ادارة مستدامة للمياه يف األ 

 Beaumont 1978, 1996, 1998, CIMI 2010b, Dellapenna 2002, Gruen 2000, Partowالفرات (مبا يشمل تركيا وسوريا وايران والعراق) (-وض دجلةح

2001, UNEP 2003 يقدم هور الحويزة حالة خاصة واكرث وضوحاً حول الحاجة اىل تعاون دويل عابر للحدود كونه يشكل وحدة مكانية ووظيفية .(

  ).Nature Iraq 2008a, b, Richardson 2009, Stevens 2007يف ايران ( العظيممع هور 

حاجة الستعادة هذه الحالة لهام لغرض الحفاظ عىل سالمتهام، كام ان هور  هناكاعتادت املنطقتان أن تكونان جسم مايئ واحد ورمبا تكون 

. رمبا توجد روابط مائية وحياتية وبيئية اخرى تحتاج إيرانقل من نهر الطرخة يف من مياهه عىل اال  %20الحويزة يستلم، أو كان يستلم، حوايل 

ال ميكن الحفاظ عليها عىل االرجح دون ادارة الجزء الواقع  العظيم. لذلك فأن سالمة الجزء العراقي من نظام الحويزة/ أكرباىل استكشافها بشكل 

  وبطريقة منسقة. إيرانيف 

دراجه يف ايسلط عليه الضوء من خالل حقيقة كون موقع رامسار يف الحويزة تم  هوارلوثيق بني هذين الجانبني من نظام األ او ان االعتامد املتبادل 

 خصائصالمن مواقع رامسار وهي الفئة التي تتعلق باملواقع التي" حصلت فيها تغريات يف  Montreux Recordضمن فئة  2010 شهر نيسان من عام

 Ramsar Convention Secretariatحالياً أو من املحتمل ان تحدث نتيجة للتورات التكنولوجية أو التلوث أو تدخالت االنسان" ( البيئية أو انها تحصل

ىل نهر ع)، والسبب يف هذا يعود عىل االقل جزئياً اىل االجراءات املسببة لقلق بيئي كبري عىل الجانب االيراين. تتضمن هذه االجراءات بناء سد 2010

عىل طول الحدود العراقية االيرانية مام مينع دخول مياه نهر  هوار، وتشييد سد يقسم تجمع األ هواررخة وتحويل جزء من مياهه بعيداً عن األ الك

). من جانب اخر فأن هور الحويزة هو الهور االفضل من حيث الحفاظ عليه حتى CIMI 2010b, Nature Iraq 2008bالكرخة اىل الجانب العراقي (

 ت قريب والذي يؤدي وظيفة املعقل القوي ومصدر اعادة التوطني املحتمل ملعظم االحياء التي تشكل القيمة االستثنائية العاملية املقرتحةوق
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هور  يستبعد هوار. مبعنى اخر فأنه من الصعب تخيل ترشيح ناجح ملوقع طبيعي أو مختلط يف األ )10العارش (تحت معيار الرتاث العاملي  هوارلأل 

  أو كجزء من ترشيح متسلسل). هواركان الرتشيح عىل اساس موقع وحيد ضمن األ  إذالحويزة (ا

الرتشيح  كان ملف إذاستكون مجدية فقط  هواران هذين العاملني مبجموعهام يعنيان ان امكانية الرتشيح املستقبيل ملوقع تراث عاملي يف األ 

ميكن عكسها.  تأثرياتاالعامل االنشائية الحديثة هي  تأثريات، وأن أسوأ العظيمنية يف هور التعاو  إلدارةيستطيع أن يظهر تأسيس لنوع معني من ا

 Natureيف الوقت الذي يبدو من املمكن بشكل عام ان يحصل تكيف لتأثريات السدود من خالل انشاء قنوات أو من خالل ازالة جزء من السد (

Iraq 2008a, CIMI 2010 ى ) وذلك عىل املستو املحاذيةج أوالً اىل اتفاق بني العراق وايران (واملقاطعات/ املحافظات ) فأن مثل هذا التعاون يحتا

ضارات "البيئة، السالم والحوار بني الح مؤمترالتعاونية مثل نقاشات  إلدارةالسيايس. ميكن ان يستند مثل هذا االتفاق اىل نقاشات مبكرة حول ا

  ). Stevens 2007تطرق لهذه القضية (والذي  2005والثقافات" الذي عقد يف عام 

) مقرتحات محددة حول كيفية التعامل مع هذه القضية من خالل املنظامت الدولية وحكومة العراق (انظر CIMI )2010bلقد قدمت دراسة 

مي بها كممتلك عابر يضمن سالمة هور الحويزة دون اعرتاف رس إلدارة). يجب استكشاف امكانية العمل عىل اتفاق لدعم ا6.13اإلطار رقم 

يف تسهيل الحوار البيئي بني البلدين (ومن ضمنها ورشة عمل  UNEPللحدود وذلك من اجل تقليل العقبات السياسية. قد تكون تجربة منظمة 

  ) ذات فائدة خاصة يف هذا السياق.2004ثنائية االطراف حول الحويزة عام 

 

   

يم هور العظ-لضامن ادارة سليمة ملجمع هور الحويزة لألهوار: االجراءات املوىص بها من قبل املبادرة الكندية العراقية 6.13اإلطار 

)CIMI 2010b(  

) من خالل استخدام أحكام إيران( العظيمحويزة (العراق) وهور حول االدارة املشرتكة لهور ال إيرانالتوصل اىل اتفق مع  .1

 اتفاقية رامسار.

 تشخيص االثار قصرية وطويلة االمد للسدود والحواجز الجديدة عىل الروافد املغذية لهور الحويزة. .2

ويزة من م وهور الحالقيام مبتابعة الخيارات املطروحة للسامح للمياه بالتدفق بصورة حرة بني هور العظي إيرانالطلب من  .3

 سبيل املثال، وضع قنوات عىل السد االيراين أو ازالة السد بالكامل أو جزء منه. خالل، عىل

تقديم الدعم واملساعدة ملحافظتي ميسان والبرصة يف نقاشاتهام مع املقاطعات االيرانية املجاورة حول قضايا املياه العابرة  .4

  للحدود.
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 التشبيك وتطوير الشبكة .7

والعامليني  نينيالوطمن الخرباء  املستويات والتخصصاتشبكة متعددة  إنشاءبالفعل اىل  هوارباأل العالقة املختلفة ذات  لقد ادت نشاطات الجهات

).  عملت CIMI 2010b, EA-ITAP 2003, New Eden Group 2006a-d, UNEP 2010كموقع للرتاث العاملي ( هوارذوي العالقة بعملية ترشيح وادارة األ 

عىل تحديث وتنقية املعلومات املتعلقة بالشبكات  –) A. Al-Lamiدعم قوي من ممثيل وزارة البيئة العراقية (اتصال شخيص مع ب –هذه الدراسة 

السابقة واستخلصت قامئة باملختصني ذوي الصلة الخاصة بالعمليات القادمة. كذلك شخصت الدراسة الفجوات املتعلقة بالخربات وأعدت خطوات 

الرتاث التوجيهية التفاقية  بادئاملر اضايف للشبكة؛ استناداً اىل االرشادات العامة املرتبطة بالرتشيح للرتاث العاملي واملتوفرة من للقيام بعملية تطوي

  ).2008( IUCN) ومن دراسة UNESCO 2008( العاملي

 تحديد الخرباء الرئيسيني .7.1

. يتضمن امللحق رهواموقع تراث عاملي يف األ  إلدارةسبة لعملية التخطيط القادمة ني بالنلعاالف املعنينيو  الرئيسينيالخرباء  7.1يدرج الجدول رقم 

  شموًال من القامئة ذاتها. أكرثنسخة  7.1رقم 

  هوارالخرباء املحليون والعامليون الرئيسيون ذوو الصلة بتقييم وادارة األ  7.1الجدول 

املؤسسات / املؤسسة/ جهة العمل  االسم
  الحكومية

  املنصب

 CBDمستشار الوزير، نقطة االتصال التفاقية   وزارة البيئة   ع. الالميد. عيل
  املدير العام  هواراأل  إنعاش مركز-املائيةوزارة املصادر   السيد كاظم لهمود

  مستشار  هواراأل  لشؤونوزارة الدولة   د. عباس بالسم
  ساتاملدير العام لدائرة التخطيط والدرا  البيئة قسم-النفطوزارة   السيد وضاح

 Ramsarنقطة االتصال التفاقية   األمانة العامة ملجلس الوزراء  االنسة اكرام قاسم
  هوارممثلو محافظات األ 

  رئيس اللجنة  يف مجلس محافظة البرصة هوارلجنة األ   السيد فتاح املوسوي
  رئيس اللجنة  يف مجلس محافظة ميسان هوارلجنة األ   السيد جاسب ك. حمدان

  رئيس اللجنة  يف مجلس محافظة ذي قار هوارجنة األ ل  السيد حسن وريوش
  هوارممثلو القبائل من منطقة األ 

    ذي قار أهواررئيس قبيلة يف   الشيخ عباس العبادي
    ميسان أهواررئيس قبيلة يف   الشيخ محمد العبادي

    ذي قار أهواررئيس قبيلة يف   الشيخ بديع خيون
  املؤسسات االكادميية

  املدير العام  علوم البحار مركز-البرصةة جامع  د. مالك عيل
  املدير العام  هوارابحاث األ  مركز-قارجامعة ذي   د. طالب ع. حسني

    لألبحاثمعهد الرافدين   د. عزام علوش
    متحف التأريخ الطبيعي  د. كاظم حسن

  خرباء مستقلني من العراق
  خرباء االسامك

    ةالزراع كلية-البرصةجامعة   د. نادر عبد سلامن
    الطب البيطري كلية-بغدادجامعة   د. عبد املطلب الرديني

    الزراعة كلية-البرصةجامعة   د. نجاح أ. حسني
  خرباء الطيور

    منظمة طبيعة العراق  السيد مظفر سامل
    الزراعة كلية-البرصةجامعة   السيد جاسم م. عبد

  خرباء اللبائن
    ةالرتبي كلية-بغدادجامعة   د. عبد الحسني كاظم
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    الطبيعي التاريخ-البرصةجامعة   د. خلف ح. الربيعي
  خرباء املياه العذبة (بشكل عام)

    وزارة البيئة  د. عيل ع. الالمي
    جامعة بغداد  د. ثائر أ. قاسم
    جامعة البرصة  د. عادل هندال

  خرباء النباتات
    جامعة البرصة  د. عبد الرضا علوان

  منظامت غري حكومية محلية
    منظمة طبيعة العراق  ام علوشد. عز 

Ms. Anna S. Bachmannمنظمة طبيعة العراق    
  منظامت دولية

Mr. Ryuichi Fukuhara السيد ريويتيش فوكوهارا UNEPمدير الربنامج  
Tamar Teneishvili تامار تينييشفيل UNESCO برنامج الثقافة (العراق واالردن ،

  وسوريا)
  الثقافة بربنامج مختص

Dr. Jamal Al Abaychi هواراأل  إلنعاشاملبادرة الكندية العراقية  د. جامل العبايجي    
Mr. Khaldoun Alomari السيد خلدون العمري IUCN (املكتب االقليمي لغرب اسيا)  مسؤول برنامج املناطق املحمية  

Ms. Haifaa Abdulhalim االنسة هيفاء عبد الحليم IUCN مساعدة برنامج املناطق املحمية  ا)(املكتب االقليمي لغرب اسي  
Mr. Howard Batson السيد هاوارد باتسون USAID مسؤول املرشوع  مكتب العراق  

  خرباء عامليني
Prof. Edward Maltby الربوفسور ادوارد مالتبي University of Liverpool, School of 

Environmental Science 
ملياه بروفسور علم االرايض الرطبة، ادارة ا

  والنظم البيئية
Mr. Mike Evans السيد مايك ايفانز BirdLife International مدير بيانات الصون  

Mr. Richard Porter السيد ريتشارد بورتر BirdLife International مستشار للرشق االوسط  
Prof. Zuhair Amr الربوفسور زهري عمر Jordan University of Science & 

Technology, Dep. Of Biology 
  بروفيسور

Prof. Curtis Richardson الروفسور كريتس ريتشاردسون Duke University Wetland Center  مدير املركز  
Bastian Bomhard  UNEP World Conservation Monitoring 

Centre 
  مسؤول برنامج أقدم

  

 الفجوات يف القدرات والخربات الحالية .7.2

دارة لخربات يف املطلوبة من أجل التخطيط إل التي اجرتها هذه الدراسة اظهرت بأن معظم ا األولية/ الخربات املعرفيةتياجات حاال تقييم  عمليةان 

اضح يف هذا االستثناء الوحيد الو بينام العراق. جيد يف هي خربات متوفرة بشكل ولعملية الرتشيح موقع الرتاث العاملي هي يف مجال علم األحياء 

ام منهم من هم ك. يظهر كذلك بأن الكثري من الخرباء الوطنيني ميتلكون عالقات عمل مع خرباء عامليني و الزواحف والربمائياتيف مجال  الخرباتهو 

  اختصاصهم. تيف مجاال رياديني 

ناء القدرات ان هناك احتياجات لبعىل هذا االساس فأنه يف الوقت الذي تظهر فيه الخربة العلمية املطلوبة للعملية القادمة متوفرة داخل البلد اال 

ستهدفة. اإلداري الذي يأخذ باالعتبار املجتمعات يف املواقع امللتخطيط يف تيسري ا البيانات وتقييمها، فضًال عن خربات تنصيب وإنشاءيف مجاالت 

 واألكادميينيممثيل املنظامت غري الحكومية  من بني hydraulicsكذلك وجود مهندسني مياه يف مجايل علم املياه وعلم السوائل املتحركة  كام يظهر

 التخطيط اإلداريللعمليات املائية و  ما كانوا مناسبني لتويل مهامت تتعلق بالتقييم إذااملدرجني يف القامئة، ولكن مل يكن من الواضح بشكل مبارش 

احتياجات تنمية القدرات والطرق املمكنة لتحقيق هذه  7.2دفعات الغذاء املدعومة بيئياً). يدرج الجدول رقم  بإدارة(مثالً املهامت املتعلقة 

  االحتياجات.
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: الفجوات يف القدرات/ الخربات واالجراءات املمكن اتخاذها مليلء هذه الفجوات. (ميكن أن تنشأ حاجات اضافية يف مجال القدرات 7.2الجدول 

  ستندة اىل أفضل املامرسات العاملية بالتعاون مع الرشكاء العامليني.خالل مسار عملية التخطيط لإلدارة ويجب السعي اىل اتباع الحلول امل

  االجراءات املمكنة  الفجوات املعرفية/ الخربة

اجراء تقييم وطني للقامئة الحمراء من قبل خرباء محليني، يستند عىل الطرق العامة   تقييامت القامئة الحمراء ألنواع الحيوانات والنباتات

بالقوائم الحمراء الوطنية، ويتم تيسري اجراءه من قبل خرباء  الخاصة IUCNالتحاد 

أو خرباء اخرين مناسبني، ويهدف اىل وضع  IUCNوحدة القامئة الحمراء يف اتحاد 

  قامئة حمراء وطنية للعراق

رسم خرائط لألنواع والقيام بتحليل للفجوات يعتمدان عىل 

تنوع ويتعلقان مبناطق ال GISنظام املعلومات الجغرايف 

  األحيايئ الرئيسة

تحديد خرباء وطنيني يف مجال نظام املعلومات الجغرايف يكونون مستعدين لتطبيق 

مهاراتهم عىل مجال ادارة الصون والتدريب عىل نسخة مستندة اىل نظام املعلومات 

)؛ الهدف: اولوية صون مناطق التنوع Langahmeer et al.)2008الجغرايف من طرقة 

  سة يف األهوار، لغرض دعم عملية ترسيم الحدود باملعلوماتاألحيايئ الرئي

التخطيط إلدارة املناطق املحمية والتخطيط إلجراءات صون 

  األنواع (ومن ضمنها تحديد الكلفة/ وضع امليزانية)

 IUCN 2008, Thomasتكييف املبادئ العامة للتخطيط لإلدارة وترجمتها (مثالً، 

and Middleton 2003, Ramsar Secretariat 2007b واجراء تدريب مع شبكة (

الخرباء. واستخدام هذه املبادئ كأساس لعملية "تعلم من خالل العمل" اثناء التخطيط 

  إلدارة موقع الرتاث العاملي

ادارة صون الطبيعة (مثًال، كادر الحامية الجوالة، مسؤويل 

  الرصد والصون، خرباء السياحة املعتمدة عىل الطبيعة)

حلقة درس حول ادارة صون الطبيعة يف جامعة توجد داخل العراق بالتعاون تكوين 

  مع مؤسسات اكادميية من الخارج متتلك هذه الحلقة الدراسية بنفسها

تحديد املنظامت غري الحكومية/ االستشاريني الوطنيني املنخرطني أصالً يف يف عمليات   التخطيط لحركة املجتمعات والتنمية التشاركية

يط للتنمية املجتمعية التشاركية من خارج مجال التخطيط للصون، وتكوين التخط

  رشاكة لتنفيذ عملية التعلم

القانون البيئي (كتابة مسودات/ اجراء تعديالت لقوانني 

وتنظيامت تكميلية ذات صلة بإدارة النظام البيئية والتنوع 

  األحيايئ)

الصون وتنظيم عملية تدريب  تحديد خرباء قانونيني وطنيني من خارج مجال حامية

  (بون، املانيا) IUCNبالتعاون مع مركز القانون البيئية يف اتحاد 

االئتالف مع وزارة املصادر املائية ومركز إنعاش األهوار لتحديد خرباء محتملني وتنظيم   التخطيط إلدارة مائية موجهة نحو الصون

  اء عاملينيعملية تدريب لعدد قليل من الخرباء بالتعاون مع رشك
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 خطوات اضافية يف مجال تكوين الشبكة والتحضري لعملية التخطيط .7.3

ومن ضمنها عملية تكوين الشبكة املسؤولة عن انتاج  إلدارة) خطوات اضافية لغرض تنفيذها خالل مسار خطة اIUCN )2008تضع دراسة 

  الخطة.

 ستشارييف فريق التخطيط ومجلس (مجالس) املواطنني اال  املعنينيممثلو  .7.3.1

. إلدارةوالبدء بالتخطيط ل هوارعدداً من ممثيل القبائل املحلية الذين ميكن أن ينضموا اىل الشبكة املسؤولة عن تقييم األ  7.1يدرج الجدول رقم 

املحليني.  املعنيني لعىل كل حال فأنه ميكن تحديد ممثلني اخرين للمشاركة يف مجالس املواطنني/ املجتمع االستشارية استناداً اىل تحليل منقح حو 

س االستشارية) (مثالً من خالل املجال للمعنينيواملشاركة العامة  إلدارةيف الوقت الذي يجب فيه التمييز الواضح بني املشاركة يف فريق التخطيط ل

املعقد املحتمل  يج االجتامعيفأنه سيكون من املفيد بالتأكيد أن يتضمن فريق التخطيط اشخاص عارفني باملصادر املحلية والذين يعكسون النس

  املحتملني خالل عملية التخطيط ما ييل: املعنيني. تتضمن القامئة غري الحرصية من ممثيل هوارللمجتمعات الريفية املجاورة لأل 

 شيوخ محليني. -

 ممثلو مجالس بلدية. -

 ممثلو جمعيات محلية مستندة اىل املجتمع، ومشاريع تنمية مستندة اىل املجتمع. -

 منظامت غري حكومية بيئية عىل املستوى املحيل وعىل مستوى املحافظة.ممثلو  -

 ممثلون عن قطاع االعامل ذات العالقة بعملية التقييم والتخطيط ملواقع الرتاث العاملي...الخ -

ة يف والهياكل املشاركسوف يكزن من املهم عند الخطوات االوىل من هذه العملية القيام بتوضيح أدوار فريق التخطيط واملجالس االستشارية 

  .إلدارةعملية التقييم والتخطيط ل

 والخرباء لالنعقاد املعنينيدعوة شبكة  .7.3.2

 الوطنيني ودعوتهم للمشاركة يف الشبكة عندها يجب دعوتهم للقاء من املعنينيمن تحديد االعضاء االساسيني لشبكة الخرباء و االنتهاء حاملا يتم 

. ميكن ان يجري ذلك بصورة منوذجية بشكل ورشة عمل للتخطيط التشاريك يتم تسهيل إلدارتهاوالتخطيط  هوارعملية تقدير قيم األ  إطالقاجل 

  اجراءها من قبل جهة محايدة تتمتع باالحرتام. تتضمن ورشة العمل هذه االجراءات التالية:

 موقع الرتاث العاملي أمام أعضاء شبكة التخطيط. لتأسيسوضع دراسة املقرتح االساس العام  -

 املرتبطة بعملية املهدداتوالفرص و  اإلطارتقديم نتائج هذه الدراسة األساسية والدراسات االخرى املتعلقة بظروف  -

 الرتشيح ومناقشة هذه النتائج.

 .إلدارةتكوين فهم مشرتك حول الرؤية الخاصة بعملية التقييم والتخطيط ل -

 الوطني. اقرتاح ادوات التخطيط والتقييم املمكنة اىل فريق التخطيط -

 محاولة الوصول اىل تحديد ألوليات املهام استناداً اىل التخطيط التشاريك امليرس. -

 اإلطارتحليل  ،املعنيني، ارتباط األحيايئتحديد وتوزيع املسؤوليات واملهام للمجاميع الفرعية ضمن الشبكة (مثالً، التقييم  -

 القانوين).

 .املعنينيجميع االتفاق عىل الخطوات الفورية اىل األمام بني  -

نصائح حول هذه املرحلة  7.1سوف تنطلق يف ورشة عمل التخطيط التشاريك. يتضمن اإلطار رقم  إلدارةان املراحل االوىل من عمليتي التقييم وا

  االوىل.
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. يجب World Heritage Fundمواقع الرتاث العاملي من خالل صندوق الرتاث العاملي  إلدارةميكن عىل العموم دعم عملية الرتشيح والتخطيط 

  املختصني. UNESCO) مع ممثيل منظمة procedures) واالجراءات (eligibilityمناقشة تفاصيل األهلية للرتشيح (
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  )Thomas & Middleton 2003األساسية (املصدر:  املبادئ –طيط لتكوين خطة االدارة : مرحلة ما قبل التخ7.1اإلطار 

تعد مرحلة ما قبل التخطيط واحدة من اهم خطوات عملية التخطيط. تحدد هذه املرحلة ماذا سوف تحقق العملية، وكيف سيتم 

القرارات عىل اعىل مستويات ممكنة من االدارة تحقيق ذلك، واالعتبارات الزمنية ومن سوف يشرتك يف العملية. يجب اتخاذ هذه 

  وهي ذات اهمية حرجة للبدء يف عملية التخطيط عىل املسار الصحيح. تتضمن مرحلة ما قبل التخطيط الخطوات التالية عموماً:

ب أن يج وضامن ان تكون مفهومة من قبل جميع املشاركني. –ادارتها  وألهدافالتحديد الواضح للغرض من املنطقة املحمية  .1

تكون هذه االهداف الواسعة قد تم تضمينها يف الترشيع (أو االتفاقات الرسمية لرتشيح املنطقة)، ولكن قد يكون من الرضوري 

القيام بفحص مسبق لهذه االهداف وتأكيد معانيها ألنها سوف تحدد اتجاه الخطة منذ البداية. يجب أن تنعكس االغراض 

 . IUCNوقع ضمن نظام فئات ادارة املناطق املحمية العائد التحاد بالطبع يف عملية تحديد فئة امل

تحديد الخطوات الواجب اتباعها يف تطبيق عملية التخطيط وتسلسل هذه الخطوات والطرق الواجب استخدامها.... يجب  .2

عملية ألساسية لصورة، ولكنه يجب أن يتضمن املراحل ا ادارتها بأفضلتصميم منهج بحيث يالئم املنطقة املحمية وسياق 

 .التخطيط) ..(وهي املراحل املشرتكة بني جميع عمليات  لإلدارةالتخطيط 

تحديد من سوف يشاهد الخطة. ان خطط االدارة تعد بصورة رئيسية من اجل االستخدام املعتاد من قبل مدراء املناطق  .3

اء تخدمني املهمني االخرين لخطط االدارة أعضاملحمية، ولكن ال يقصد منها أن تكون بشكل برامج عمل تفصيلية. من بني املس

من الجمهور واملوظفني الحكوميني واملصالح التجارية والجريان. ميكن يف بعض الحاالت أن يكون املالكون التقليديون والحكومات 

ع املستخدمني جامياملحلية والرشكات التجارية مستخدمني مهمني ايضاً. أن طريقة التقديم التي تتبناها الخطة يجب أن تعكس م

 االكرث أهمية...

الخرباء واالطراف ذات املصلحة معاً ملناقشة االدارة  جمع- inter-disciplinary approachاستخدام منهج بني االختصاصات  .4

-multiاملستقبلية للمنطقة املحمية. "يف هذا املنهج ال يتم تفكيك مشكلة ما (وهو ما يحدث يف املنهج متعدد االختصاصات 

disciplinary approach مختلفة يعملون عىل  اختصاصات)، بل أن املشكلة يتم التعامل معها ككل من قبل ممثلني عن

صناعة الحل معاً. أن هذا يؤدي اىل تحقيق حالة بناء املعرفة يف املجاالت العلمية والتقنية واالنسانية. أن عملية الدمج السليم 

 للتطبيق". وإمكانيةاكتامالً  أكرثملعرفة وتؤدي عادًة اىل حلول لالختصاصات تنتج بناء أوسع للطرق وا

عبارة عن "جهد فريق"، ولكن ضمن ذلك يجب أن متنح  لإلدارةتحديد "فريق تخطيط". يجب أن تكون عملية التخطيط  .5

تم التعاقد  اإذمسؤولية انتاج الخطة اىل شخص واحد. ان هذا الفرد يجب أن يكون مسؤوالً أمام مدير محدد بشكل واضح. 

مع جهة معينة للقيام بإعداد الخطة فأنه يجب اتخاذ قرار حول كيفية ادارة التعاقد بطريقة تضمن قيام الخطة بتحقيق 

" بني الجهة briefاملتطلبات بشكل فعال. يف مثل هذه الحاالت فأنه من املهم بشكل اسايس أن يحصل أتفاق عىل "موجز 

ة عن ادارة املنطقة املحمية قبي أن تبدأ عملية التخطيط. الحظ جيداً: يوفر امللحق معلومات املتعاقدة وبني املنظمة املسؤول

 عن املهارات املطلوبة ضمن فريق التخطيط.

. لغرض انجاز هذه املهمة يتم غالباً تقنيات ادارة لإلدارةاعداد واتباع جدول عمل موضوع بشكل جيد لعملية التخطيط  .6

اج خطة " هنا عىل انه "انتعاملرشو “يعرف نيات عىل تنظيم والسيطرة عىل عملية انتاج خطة االدارة. املشاريع. تساعد هذه التق

 االدارة" ويتم تحديد "مدير مرشوع" لينسق ويتابع اكامل املرشوع.

يني مالجمهور (عدا فريق التخطيط) يف اعداد الخطة. ان هذا سوف يتضمن كوادر وخرباء ومسؤولني حكو  ألرشاكتحديد عملية  .7

متأثرة اخرى. يجب ان يكون زمن وكيفية املشاركة واضحني لهذه االطراف  أطرافوممثيل مجتمعات محلية اخرين اىل جانب 

 واالطراف االخرى ذات االهتامم.

 ركانت هناك حاجة للحصول عىل اقرا إذاتوضيح الطريقة واالتفاق عليها مع االدارة العليا لغرض اقرار خطة االدارة النهائية.  .8

خارجية (مثل الجهات املمولة واللجان االستشارية والدوائر الحكومية) فيجب تحديد الطريقة املتبعة لتحقيق ذلك  أطرافمن 

  واالتفاق عىل جدول زمني لتقديم النسخة االخرية من االقرار.
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 املُرفقات .9
 النباتية واألنواع النباتية يف األهوار الجمعات بنية- ملُرفقا .9.1

ر الرشقي خالل    )After Hussain and Alwan 2008( 2006عام قامئة النباتات املائية املوجودة يف هور الحامَّ

     Phragmites australis  الطافية
Schoenoplectus litoralis   
Typha domingensis    
Paspalum paspaloides   
Panicum repens    
Diplachne fusca    
Ceratophyllum demersum   
Myriophyllum spicatum    
Najas marina     
Najas minor     

    Potamogeton crispus املغمورة
Potamogeton lucens    
Potamogeton pectinatus   
Potamogeton perfoliatus   
Vallisneria spiralis    
Chara vulgaris    
Hydrilla verticillata   

     Salvinia natans العامئة
Lemna minor      

  

ر الرشقي خالل عام متوسط نسبة (%) غطاء النباتات املائية املوجودة يف ه يف محطتني (بعد حسني وعلوان  2006ور الحامَّ

2008(  

  S1 S2 األنواع املجموعة
  Typha domingensis 37.57 34.55 الطافية

 Schoenoplectus litoralis 49.46 34.97  
 Phragmites australis 21.00 24.57  

  _ Lemna minor 5.00 العامئة
 Salvinia natans 6.67 5.00  

  Ceratophyllum demersum 57.48 55.25 املغمورة
 Vallisneria spiralis 11.84 25.00  
 Chara vulgaris 14.70 26.67  
 Hydrilla verticellata 5.00 _  
 Myriophyllum spicatum 15.67 18.67  
 Najas marina 37.71 16.92  
 Najas minor 15.00 _  
 Potamogeton crispus 5.00 6.00  
 Potamogeton lucens 7.00 5.50  
 Potamogeton pectinatus 27.35 11.14  
 Potamogeton perfoliatus 5.00 10.28 
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  ).2009"التصنيف املؤقت لنظام املوائل يف األهوار" (بعد عبد الحسن وسامل،  -املُرفق  .9.2

  املياه

 مياه داخلية جارية، نهر أو قناة مائية .1

  أنهار أو قنوات دون غطاء نبايت .1.1

 أنهار أو قنوات ذات الغطاء النبايت املغمور .1.2

 نباتات عىل ضفاف األنهار .1.3

 

 مياه داخلية ساكنة .2

 مياه داخلية راكدة دون غطاء نبايت–الربكة أو البحرية  .2.1

 ياهطني دون غطاء نبايت، مغمورة مؤقتاً وهي تخضع لتغريات منسوب امل –مناطق طينية دون غطاء نبايت  .2.2

مغمورة دورياً أو حيناً مع مجتمعات النباتية الزهرية املتكيفة للبيئات املائية والخاضعة لتغري  –املجتمعات املغمورة  .2.3

 .Cyperus difformis, C. michelianus, C. laevigatus)منسوب املياه أو للجفاف املؤقت (

النباتات العامئة الحرة، أو الجذور املغمورة، ـوالنباتات مع املجتمعات النباتية املائية شكلتها  –املجتمعات املائية  .2.4

 العامئة. 

 Lemna sp. pl., Salvinia natans, Spirodelaمع املجتمعات العامئة الحرة (-غطاء نبايت عامئة حر .2.4.1

polyrhiza) و (Ceratophyllum demersum مجتمعات) و (Hydrocharis morsus- ranae.( 

 Potamogeton sp.pl.,Vallisneriaمجتمعات الجذور املغمورة ( –غمورة غطاء نبايت ذا الجذور امل .2.4.2

spiralis, Myriophyllum sp., Najas sp. pl., Hydrilla verticillata.( 

 Nymphaea sp. pl., Nupharتشكيالت جذرية شكلتها األوراق العامئة ( –غطاء نبايت ذا جذور عامئة  .2.4.3

luteum, Nymphoides indica( 

 الربك والبحريات املالحة مع نباتات زهرية. –حة مياه مال .2.5

 السبخات (األهوار)

 الغطاء النبايت يف األهوار  .3

 األهوار الدامئة .3.1

 غطاء نبايت ملحي .3.1.1

 )Phragmites australisقاع القصب (قيعان  .3.1.1.1

 )Typha domingensisقصب الصولجان/ الربدي (قيعان  .3.1.1.2

 Schoenoplectus litoralisقيعان  .3.1.1.3

 Cladium mariscusقيعان  – Cladium mariscusلدردار األجرد الغطاء النبايت ا .3.1.1.4

) يف الهور، باستثناء .Populus spوالحور () .Salix spبحجم وشكل األشجار مع الصفاف ( –النباتات الخشبية  .3.1.2

 النباتات الشجرية الشاطئية ذات التشكيل الخطي. 

 ).Salix spالتي تهيمن عليها تشكيالت الصفصاف (-الصفصاف الشاطئي  .3.1.2.1

 ).Populus spالتي تسيطر عليها تشكيالت الحور ( –الحور الشاطئي  .3.1.2.2

 

 األهوار أألجاج أو املالحة مع غطاء نبايت ملحي –الغطاء النبايت لألهوار األجاج أو املياه املالحة  .3.1.3
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 املجتمعات الرائدة والتي تنمو يف السهول الطينية املالح (مجتمع –الغطاء النبايت للمروج املالحة  .3.1.3.1

Salicornia sp. pl..( 

  املوائل الربية

 الصحراء .4

 صحراوية شجريات .4.1

 نبايتصحراء دون غطاء  .4.2

 أرايض ملحية دون غطاء نبايت .4.3

 

 األرايض الحرجية .5

 األجراج، الغابات أو أي نوع من األرايض الحرجية .5.1

 الشجريات   .5.2

 

 غطاء نبايت عشبي .6

 املروج .6.1

 السهوب .6.2

 أرايض الزراعة الكثيفة .6.3
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  )Alwan 2006. (1990-1975لنباتات الوعائية املائية وشبه سجلت تاريخيا خالل من ا قامئة-املُرفق  .9.3

 HM C HZ O SA        االسم العلمي  
ALISMA LANICEOLATUM +   +  
ALISMA PLANTAGO-AQUATICA  +   +  
ALTERNANTHERA SESSILIS  + + + +  
ARUNDO DONAX    + +  
ASTER TRIPOLIUM     +  
BACCAPA MONNIERA + + + + +  
BERGIA AMMANNIOIDES    +  
BERGIA CAPENSIS     + 
BOLBOSCHOENUS MARITIMUS    + + 
BUTOMUS UMBELLLATUS +  +   
CERATOPHYLLUM DEMERSUM + + + + + 
CERATOPTERIS THALICROIDES  + +   
CLADIUM MARISCUS + +    
CYNANCUM ACUTUM   + +  + 
CYPERUS DIFFORMIS   + +  + 
CYPERUS LAVEGATUS +      
CYPERUS LONGUS    +   
CYPERUS MALACCENSIS    +   
CYPERUS IRIA   +   
CYPERUS CORYMBOSUS    +  
CYPERUS MICHELIANS  + +    
CYPERUS ROTUNDUS + + + + +  
DAMASONIUM ALISMA    +  
DIPLACHNE FUSCA  + + + + 
ECHINOELOA CRASS-ZALLI   + +   
ECLIPTA ALBA + +  +   
FIMBRISTYLIS BISUMBILLATA   + + + 
FIMBRISTYLIS LITTORALIS   +    
FIMBRISTYLIS SIEBERIANA  + +    
JUNCUS ACUTUS    +   
JUNCUS ARTICULATES    +   
JUNCUS RIGIDUS +    + 
LEMNA GIBBA + + + + + 
LEMNA MINOR + +    
LEMNA PERPUSILLA    +  
LEMNA TRISULCA    +  
LIMNOPHIIA INDICA +     
LUDWIGIA REPENS      
LYCOPUS EUROPAEUS   +   
MARSILEA CAPENSIS + +    
MENTHA AQUATICA   +   
MYRIOPHYLLUM SPICATUM + +    
MYRIOPHYLLUM VERTICILLATUM  +    
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NAJAS MARINA  +    
NAJAS MINOR  +    
NASTUTIUM OFFICENALE    +  
NYMPHAEA ALBA  + +   
NYMPHOIDES INDICA + + +   
NYMPHOIDES PETATA + +    
OTTELIA ALISMOIDES + +    
OXYSTELMA ESCULENTUM +     
PANIAM REPENS  +  + + 
PASPALUM PASPALOIDES +     
PEPLIDIUM MARITIMUM +     
PHRAGMITES AUSTRALIS + + + + + 
PHYLA NODIFLORA + +   + 
POLYGONUM AMPHIBIUM   +   
POLYGONUM LAPATHIFOLIUM   +   
POLYGONUM PERSICARIA   + +  
POLYGONUM SALICIFOLIUM + + +   
POLYPOGON MONSPELIENSIS  +    
POTAMOGETON BERCHTELDII    + + 
POTAMOGETON CRISPUS + + +  + 
POTAMOGETON LUCENS + + +  + 
POTAMOGETON NODOSUS  +   + 
POTAMOGETON PECTENATUS  + +   
POTAMOGETON PERFOLIATUA 
  

 + +   

POTAMOGETON PUSILLUS    + + 
RANNUNCULUS SPHAEROSPERMUS 
  

+ + + +  

RANNUNCULUS TRICHUPHYLLUS  +    
RORIPPA AMPHIBIAN + + +   
RUPPIA MARITIMA  +   + 
SAGITTARIA SAGITIFOLIA  +    
SALVINIA NATANS + + + + + 
SAMOLUS VALERANDI   + +  
SCHENOPLECTUS LITORALIS + + + + + 
SCHENOPLECTUS MARITIMUS   + +  
SCHENOPLECTUS TRIQUATER      
SONCHUS MARITIMUS   +   
SPARGANIUM ERECTUM +   +  
THELYPTERIS PALUSTRIS   +   
TYPHA DOMINGENSIS + + + + + 
TYPHA LUGDUNENSIS    +  
TYPHA MININA   + +  
UTRICULAIA AUSTRALIS  +  +  
UTRICULAIA GIBBA   +   
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UTRICULAIA MINOR   +   
VALLISNERIA SPIRALIS + + + + + 
VERBANA OFFICINALIS       
VERONICA BECCABUNGA    +  
VERONICA AQUATICA    +  
ZANNICHELLIA PALUSTRIS +     

HM: Al Hammar (الحاّمر), C: Central (الوسطى), HZ: Hewaiza (الحويزة), O: Other places (مناطق أخرى), SA: 

Shatt Al-Arab (شط العرب). 

 ).After Elwan, 2006من املناطق التي أعيد غمرها ( 2005 – 2004ة ما بني للنباتات املائية التي جمعت يف الفرت  قامئة-املُرفق .9.4

الحاّمر   الحويزة  الوسطى     
ALTERNANTHERA SESSILIS    +  
BACCAPA MONNIERA  +   
BOLBOSCHOENUS MARITIMUS      
CERATOPHYLLUM DEMERSUM  +  +  +  
CLADIUM MARISCUS  +   
CYPERUS ROTUNDUS  +   
LEMNA MINOR + + +  
MYRIOPHYLLUM SPICATUM  + +  
NAJAS MARINA + 
NAJAS MINOR   
NYMPHAEA ALBA  
PHRAGMITES AUSTRALIS  + + +  
POTAMOGETON CRISPUS   + + 
POTAMOGETON LUCENS  + +   
POTAMOGETON NODOSUS  + 
POTAMOGETON PECTENATUS  + + +  
POTAMOGETON PERFOLIATUA  + + 
RANNUNCULUS 
SPHAEROSPERMUS  

+ +  

RANNUNCULUS TRICHOPHYLLUS    + 
RUPPIA MARITIMA    + 
SALVINIA NATANS +  +  +  
SCHENOPLECTUS LITORATIS  +  +  +  
TYPHA DOMINGENSIS  +   + 
VALLISNERIA SPIRALIS  +   +  
ZANNICHELLIA PALUSTRIS    +  
CHARA +  +  +  

NITELLA    + 
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  )After Hamdan 2010لألنواع النباتية التي متت مراقبتها يف األهوار الوسطى ( قامئة-املُرفق .9.5

  وجدت قبل التجفيف، لكن ليس بعد اإلغامر 

Butomus umbellatus  

Ceratopteris thalictroides  

Cladium mariscus  

Cyperus rotundus  

Fimbristylis sieberiana  

Lemna gibba  

Ludwigi arepens  

Marsilea capensis  

Mentha aquatica  

Myriophyllum verticillatum  

Nympha eaalba  

Nymphoides indica  

Nymphoides peltata  

Ottelia alismoides  

Panicum repens  

Polygonum salicifolium  

Rorippa amphibia  

Sagittaria sagittifolia  

Utricularia australis  

Utricularia gibba  

Utricularia minor  

 وجدت بعد إغامر، لكن ليس بعد التجفيف

Amaranthus sp.  

Arundo donax  

Chara sp.  

Chenopodium murale  

Cyperus difformis  

Cyperus laevigatus  

Hydrilla sp.  

Hydrilla verticillata  

Nitella sp.  

Ruppia maritima  

Spirodela polyrhiza  

Zannichellia palustris  

 وجدت قبل التجفيف وبعد اإلغامر

Alternant herasessilis  

Bacopa monnieria  
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Ceratophyllum demersum  

Cyperus michelianus  

Diplachne fusca  

Eclipta alba  

Jussiaea repens  

Lemna minor  

Myriophyllum spicatum  

Najas marina  

Najas minor  

Paspalum paspaloides  

Phragmites australis  

Phyla nodiflora  

Potamogeton crispus  

Potamogeton lucens  

Potamogeton nodosus  

Potamogeton pectinatus  

Potamogeton perfoliatus  

Ranunculus sphaerospermus  

Ranunculus trichophyllus  

Salvinia natans  

Schoenoplectus litoralis  

Tamarix sp.  

Typha domingensis  

Vallisneria spiralis  

 

 IUCN) مع وضعها املحيل وقوائم االتحاد الدويل لحامية الطبيعة (Coad 1996 aأسامك املياه العذبة يف العراق (- املرفق .9.6

2010(  

Family Cyprinidae الوضع املحيل IUCN وضع لقامئة 

Acanthobrama marmid  غري مصّنف (NE) 
Alburnoides bipunctatus   غري معترب (LC) 
Alburnus caeruleus   غري مصّنف (NE) 

Alburnus mossulensis   غري مصّنف (NE) 
Aspius vorax   غري مصّنف (NE) 
Barbus (Luciobarbus) barbulus    ّفغري مصن  (NE) 

Barbus (Luciobarbus) esocinus  غري مصّنف ُمتََوِطن (NE) 
Barbus (Tor) grypus  غري مصّنف (NE) 
Barbus (Luciobarbus) kersin  غري مصّنف (NE) 

Barbus (Kosswigobarbus) kosswigi غري مصّنف ُمتََوِطن (NE) 
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Barbus (Barbus) lacerta  غري مصّنف (NE) 
Barbus (Carasobarbus) luteus   غري مصّنف (NE) 
Barbus (Luciobarbus) pectoralis  غري مصّنف (NE) 

Barbus (Mesopotamichthys) sharpeyi غري مصّنف ُمتََوِطن (NE) 
Barbus (Luciobarbus) subquincunciatus غري مصّنف ُمتََوِطن (NE) 

Barbus (Luciobarbus) xanthopterus غري مصّنف ُمتََوِطن (NE) 
Barilius mesopotamicus  غري مصّنف (NE) 
Caecocypris basimi قابل للتهديد ُمتََوِطن (VU) 
Capoeta aculeata  غري مصّنف (NE) 
Capoeta barroisi  غري مصّنف (NE) 
Capoeta damascina  غري مصّنف (NE) 
Capoeta trutta  غري مصّنف (NE) 
Carassius auratus غري مصّنف ُمدَخل (NE) 
Chondrostoma regium  غري مصّنف (NE) 
Ctenopharyngodon idella غري مصّنف ُمدَخل (NE) 
Cyprinion kais غري مصّنف ُمتََوِطن (NE) 
Cyprinion macrostomum  غري مصّنف (NE) 
Cyprinus carpio غري مصّنف ُمدَخل (NE) 
Garra rufa  غري مصّنف (NE) 

Garra variabilis  غري مصّنف (NE) 
Hemiculter leucisculus غري مصّنف ُمدَخل (NE) 
Hemigrammocapoeta elegans غري مصّنف ُمتََوِطن (NE) 
Hypophthalmichthys molitrix غري مصّنف ُمدَخل (NE) 

Hypophthalmichthys nobilis غري مصّنف ُمدَخل (NE) 
Squalius cephalus  عتربغري م  (LC) 

Squalius lepidus  غري مصّنف (NE) 

Typhlogarra widdowsoni قابل للتهديد ُمتََوِطن (VU)  

Cobitidae  غري مصّنف (NE) 
Cobitis taenia  غري معترب (LC) 
Balitoridae  غري مصّنف (NE) 
Barbatula argyrogramma  غري مصّنف (NE) 

Barbatula frenata مصّنفغري ُمتََوِطن  (NE) 

Paracobitis malapterura  غري مصّنف (NE) 

Sisoridae  غري مصّنف (NE) 

Glyptothorax kurdistanicus غري مصّنف ُمتََوِطن (NE) 

Glyptothorax steindachneri غري مصّنف ُمتََوِطن (NE) 

Siluridae  غري مصّنف (NE) 

Silurus triostegus غري مصّنف ُمتََوِطن (NE) 

Heteropneustidae  غري مصّنف (NE) 

Heteropneustes fossilis غري مصّنف ُمدَخل (NE) 
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Pangasiidae  غري مصّنف (NE) 

Pangasius sp. غري مصّنف ُمدَخل (NE) 

Bagridae  غري مصّنف (NE) 

Mystus pelusius  غري مصّنف (NE) 

Mugilidae   

Liza abu  غري مصّنف (NE) 
Cyprinodontidae   
Aphanius dispar  غري مصّنف (NE) 

Aphanius mento  غري مصّنف (NE) 
Aphanius mesopotamicus غري مصّنف ُمتََوِطن (NE) 

Poeciliidae   

Gambusia holbrooki غري مصّنف ُمدَخل (NE) 

Poecilia latipinna غري مصّنف ُمدَخل (NE) 

Mastacembelidae   
Mastacembelus mastacembelus  غري مصّنف (NE) 
Cichlidae   
Oreochromis aureus غري مصّنف ُمدَخل (NE) 
Oreochromis niloticus غري مصّنف ُمدَخل (NE) 

Tilapia zillii غري مصّنف ُمدَخل (NE) 
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 ,Haas & Werner 1969, Nader & Jawdat 1976املناطق املجاورة أهوار جنويب العراق (من املسجلة الزواحف –املرافق  .9.7

Scott, 1995(  

Common name Species 

Family Bufonidae 

The Green Toad Bufo viridis 

Family Hylidae 

The Tree Frog Hyla savignyi 

Family Ranidae 

The Green Frog Pelophylax ridibunda 

Family Gekkonidae 

Keeled Rock Gecko  Cyrtopodion scaber 

Asia Minor Thin-toed Gecko Cyrtopodion heterocercum  

Doria's Thin-toad Gecko  Stenodactylus doriae 

Slevin's sand gecko  Stenodactylus sleveni  

Branford's Rock Gecko  Bunopus tuberculatus  

Persian Gecko  Asaccus elisae 

Yellow-bellied House Gecko Hemidactylus flaviviridis 

Persian Leaf-toed Gecko Hemidactylus persicus 

Family Lacertidae 

Snake-eyed Lizard Ophisops elegans 

Family Scincidae 

Golden Grass Mabuya  Mabuya aurata septemtaeniata 

The Bridled Mabuya  Trachylepis vittata 

Family Boidae 

Javelin sand boa  Eryx jaculus 

Family Colubirdae 

Glossy-bellied Racer Platyceps ventromaculatus 

Tessellated Water Snake Natrix tessellata 

Family Trionychidae 

Euphrates Soft-shelled Turtle Rafetus euphraticus 

Family Bataguridae 

Caspian Terrapin Mauremys caspica  

Family Varanidae 

Desert Monitor Varanus griseus 
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 )Scott & Evans 1994األهمية العاملية لألهوار من خالل طيور املاء والطيور الجارحة (-املُرفق .9.8

  

  الرموز األساسية 

  ن.امها لألرايض الرطبة ألهوار ما بني النهريوتشري األرقام إىل نسبة (٪) لخطوط هجرة الطيور املهاجرة أو الجامعات اإلقليمية مع استخد

  ولكن ال تتوافر البيانات حول أعدادها  ٪1أن نسبة تتجاوز  + يعتقد

  ولكن ال تتوافر البيانات حول أعدادها ٪10++ يعتقد أن نسبة تتجاوز 

 

 مواسم التكاثر مواسم الهجرة تقيض فصل الشتاء 

Tachybaptus ruficollis  >50     >50  

Pelecanus onocrotalus 30-60 ++  

Pelecanus crispus   20-30  ++  + 

Phalacrocorax pygmaeus 10-20  + 

Anhinga rufa  >90   100 

Egretta garzetta  3-5  ++  

Ardea cinerea 15-30 +  

Ardea goliath  >90    >90  

Ardea purpurea  +  ++  ++ 

Casmerodius albus  3-6   

Bubulcus ibis  +  ++   

Ardeola ralloides   ++   

Nycticorax nycticorax   30-50  ++  +  

Ixobrychus minutes  ++  ++ 

Ciconia ciconia  5-10 ++  

Plegadis falcinellus  1-2   ++  +  

Threskiornis aethiopicus  50   100 

Platalea leucorodia  1-2 ++ + 

Phoenicopterus ruber  1-2  +   

Anser albifrons  3-5   

Anser erythropus  +   

Anser anser  3-5   

Tadorna ferruginea  7-10    

Tadorna tadorna  1-2   

Anas penelope  5-10    

Anas strepera 15-20    

Anas crecca  5-10   

Anas platyrhynchos  2-5   

Anas acuta  3-6   ++  

Anas querquedula  ++  

Anas clypeata  8-15 ++  

Marmaronetta angustirostris  ++ 40-60 

Aythya ferina  1-2    

Aythya nyroca  1-2 ++  

Aythya fuligula   >20    

Pandion haliaetus +   
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Milvus migrans  ++    

Haliaeetus albicilla +   

Circus aeruginosus  ++  + +  

Circus macrourus +   

Buteo rufinus +    

Aquila clanga  +    

Aquila heliacal +    

Falco peregrinus +   

Grus grus 15-20    

Porphyrio porphyrio  >50  >50 

Fulica atra  10-20   

Himantopus himantopus  5-10  +  + 

Recurvirostra avosetta 20-40 ++  

Glareola pratincola   + +  

Charadrius dubius   +  

Charadrius alexandrinus   15-25   + +  

Vanellus indicus  +   + 

Vanellus leucurus  10-20 ++ ++  

Gallinago gallinago  + +  

Limosa limosa  8-15   

Numenius tenuirostris  ++    

Tringa erythropus  5-10 +  

Tringa totanus  2-5  +  

Tringa stagnatilis  2-5  +  

Tringa nebularia  +  +  

Tringa ochropus +    

Tringa glareola   +  

Calidris minuta  5-10 ++  

Calidris temminckii  +    

Calidris alpine  10-15    

Calidris ferruginea   +  

Philomachus pugnax +  ++ 

Larus cachinnans/armenicus  5-10   

Larus ichthyaetus  1-2   

Larus ridibundus  5-10  

Larus genei  1-2  +  

Sterna nilotica  1-2 +  +  

Sterna caspia  2-5 +  +  

Sterna hirundo   +  +  

Sterna albifrons   +  +  

Chlidonias hybridus  2-5 +   
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، 2005الطيور التي سجلت خالل املسوحات ملناطق التنوع الحيوي الرئيسية يف جنويب األهوار العراقية يف شتاء -ملُرفقا .9.9

 )Salim et al. 2009) (2008وصيف 

 * مههد عاملياً، ** ذا أهمية من وجهة نظر صون، م: متوطّن 

COMMON NAME (ENGLISH)  الحالة الشتاء  الصيف  األسم العلمي 

BLACK FRANCOLIN  Francolinus francolinus  + +  مقيم 

COMMON QUAIL  Coturnix coturnix + +  الشتاء يف وزائر يعرب يف الهجرة  

GREYLAG GOOSE Anser anser -  +  زائر يف الشتاء  

WHOOPER SWAN  Cygnus cygnus  -  + (نادرا) زائر يف الشتاء  

GREATER WHITE-FRONTED 

GOOSE  

Anser albifrons  -  +  زائر يف الشتاء  

COMMON SHELDUCK  Tadorna tadorna -  +  زائر يف الشتاء  

RUDDY SHELDUCK  Tadorna ferruginea  -  +  زائر يف الشتاء  

GADWALL  Anas strepera  -  +  زائر يف الشتاء  

EURASIAN WIGEON  Anas penelope  -  +  زائر يف الشتاء 

MALLARD  Anas platyrhynchos  +  +  وبعضها يف الصيفزائر يف الشتاء ، 

NORTHERN SHOVELER Anas clypeata +  +  زائر يف الشتاء، وبعضها يف الصيف 

NORTHERN PINTAIL Anas acuta -  +  زائر يف الشتاء  

GARGANEY  Anas querquedula +  +  أيضاً يتكاثرزائر يف الشتاء ، 

EURASIAN TEAL  Anas crecca -  +  زائر يف الشتاء  

MARBLED DUCK*.** M. angustirostris +  +  الشتاء يف وزائر مقيم 

RED-CRESTED POCHARD * Netta rufina  -  +  زائر يف الشتاء 

COMMON POCHARD  Aythya ferina -  +  زائر يف الشتاء  

FERRUGINOUS DUCK*, **   Aythya nyroca  +  +  ومن املمكن يبقى للتكاثر زائر يف الشتاء 

TUFTED DUCK  Aythya fuligula  -  +  زائر يف الشتاء  

WHITE-HEADED DUCK *. ** Oxyura leucocephala -  +  زائر يف الشتاء  

LITTLE GREBE (DABCHICK)  Tachybaptus rufi collis  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم  

GREAT CRESTED GREBE  Podiceps cristatus  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم  

BLACK-NECKED GREBE  Podiceps nigricollis  -  +  زائر يف الشتاء  

GREATER FLAMINGO * Phoenicopterus roseus  +    زائر يف الشتاء الهجرة،يعرب يف 

WESTERN WHITE STORK  Ciconia ciconia  +  +  منها يتكاثر البعض ;يف الشتاء زائر 

SACRED IBIS * Threskiornis aethiopicus  +  +  مقيم  

GLOSSY IBIS  Plegadis falcinellus  +  +  البعض منها يتكاثر ;زائر يف الشتاء 

EURASIAN SPOONBILL* Platalea leucorodia  +  +  زائر يف الصيف ويتكاثر 

EURASIAN  BITTERN* Botaurus stellaris  +  + ،زائر يف الشتاء مقيم  

LITTLE BITTERN  Ixobrychus minutus  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم 

BLACK-CROWNED NIGHT 

HERON  

Nycticorax nycticorax  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم 

SQUACCO HERON  Ardeola ralloides  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم 

CATTLE EGRET  Bubulcus ibis  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم 
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GREY HERON  Ardea cinerea  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم 

GOLIATH HERON* Ardea goliath  +  +  ذكرت بأنها تتكاثر  

PURPLE HERON  Ardea purpurea  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم  

GREAT EGRET  Ardea [Egretta] alba  -  +  زائر يف الشتاء  

LITTLE EGRET  Egretta garzetta  +  +  ويبقى للصيف زائر يف الشتاء 

WESTERN REEF HERON  Pelecanus onocrotalus  -  +  زائر يف الشتاء 

PYGMY CORMORANT* Phalacrocorax pygmaeus  +  +   زائر يف الشتاء ومتكاثر،مقيم 

GREAT CORMORANT  Phalacrocorax carbo -  +  زائر يف الشتاء  

DARTER (AFRICAN DARTER)* Anhinga [rufa]  +  +  مقيم  

COMMON KESTREL  Falco tinnunculus -  +  زائر يف الشتاء 

WESTERN MARSH HARRIER  Circus aeruginosus  -  +  زائر يف الشتاء  

BLACK-WINGED KITE Elanus caeruleus +  +   امقيم نادر 

LONG-LEGGED BUZZARD  Buteo rufi nus -  +  زائر يف الشتاء  

HEN HARRIER  Circus cyaneus  -  +  زائر يف الشتاء  

EURASIAN SPARROWHAWK  Accipiter nisus  -  +  زائر يف الشتاء  

GREATER SPOTTED EAGLE  Aquila clanga  -  +  زائر يف الشتاء  

STEPPE EAGLE* Aquila nipalensis  -  +  زائر يف الشتاء 

ASIAN IMPERIAL EAGLE  Aquila heliaca - -  

MACQUEEN’S BUSTARD*. ** Chlamydotis macqueenii   +  زائر يف الشتاء  

WATER RAIL  Rallus aquaticus  -  +  زائر يف الشتاء 

LITTLE CRAKE  Porzana parva -  +  زائر يف الشتاء  

SPOTTED CRAKE  Porzana porzana  -  +  زائر يف الشتاء  

PURPLE SWAMPHEN* Porphyrio  porphyrio  +  +  مقيم  

COMMON MOORHEN  Gallinulua chloropus  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم  

EURASIAN COOT  Fulica atra  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم  

CRAB-PLOVER* Dromas ardeola  +  -  عىل األرجح مقيم، ويف الصيف 

BLACK-WINGED STILT  Himantopus himantopus  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم 

PIED AVOCET (AVOCET)  Recurvirostra avosetta +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم 

NORTHERN LAPWING  Vanellus vanellus  -  +  زائر يف الشتاء  

SPUR-WINGED LAPWING* Vanellus spinosus  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم  

RED-WATTLED LAPWING  Vanellus  indicus  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم  

WHITE-TAILED LAPWING* Vanellus leucurus  +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم  

COMMON RINGED PLOVER  Charadrius hiaticula  -  +  زائر يف الشتاء  

LITTLE RINGED PLOVER  Charadrius dubius  +  +  البعض منها يتكاثر ;زائر يف الشتاء 

KENTISH PLOVER  Charadrius  alexandrinus +  +  ،زائر يف الشتاء مقيم 

COMMON SNIPE  Gallinago gallinago  -  +  زائر يف الشتاء  

BLACK-TAILED GODWIT*, ** Limosa limosa -  +   ائر يف الشتاءز  

BAR-TAILED GODWIT  Limosa lapponica  -  +  زائر يف الشتاء  

WHIMBREL  Numenius phaeopus  +  +  ويبقى للصيفزائر يف الشتاء ، 
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EURASIAN CURLEW* Numenius arquata  +  +  زائر الشتاء/الصيف 

SPOTTED REDSHANK  Tringa erythropus  -  +  ءزائر يف الشتا  

COMMON REDSHANK  Tringa totanus  +  +  زائر يف الشتاء، ويبقى للصيف 

MARSH SANDPIPER  Tringa stagnatilis  -  +  زائر يف الشتاء  

COMMON GREENSHANK  Tringa nebularia  +  +  زائر يف الشتاء، ويبقى للصيف 

GREEN SANDPIPER  Tringa ochropus  -  +  اءزائر يف الشت  

WOOD SANDPIPER  Tringa glareola  -  +  زائر يف الشتاء  

COMMON SANDPIPER  Actitis hypoleucos  + +  زائر يف الشتاء، ويبقى للصيف 

RUDDY TURNSTONE  Arenaria interpres  +  -  سّجل يف الصيف والشتاء 

LITTLE STINT  Calidris minuta  +  +  ى للصيفزائر يف الشتاء، ويبق 

TEMMINCK’S STINT  Calidris temminckii  -  +  زائر يف الشتاء  

CURLEW SANDPIPER  Calidris ferruginea  +  +  زائر يف الشتاء، ويبقى للصيف 

DUNLIN  Calidris alpina  -  +  زائر يف الشتاء  

RUFF  Philomachus pugnax  -  +  زائر يف الشتاء  

COLLARED PRATINCOLE* Glareola pratincola  +  -  يزور يف الصيف للتكاثر 

YELLOW-LEGGED GULL  Larus michahellis  ?  ?  حالة غري محددة 

ARMENIAN GULL* Larus armenicus  + + زائر يف الشتاء، ويبقى للصيف 

LESSER BLACK-BACKED GULL  Larus fuscus graellsii/ 

intermedius/ fuscus +  

 زائر يف الشتاء + 

WHITE-HEADED GULL SP.  Larus sp   +   

GREAT BLACK-HEADED GULL  Larus ichthyaetus  -  +  معتاد زائر يف الشتاء  

BLACK-HEADED GULL  Larus ridibundus  +  +  زائر يف الشتاء، ويبقى للصيف 

SLENDER-BILLED GULL* Larus genei  +  +  ،الشتاء زائر يف مقيم  

LITTLE GULL  Larus minutus  -  +  زائر يف الشتاء  

GULL-BILLED TERN  Gelochelidon  nilotica + +  يف الشتاءومقيم زائر 

CASPIAN TERN * Hydroprogne caspia  +  +  زائر يف الشتاء، ويبقى للصيف 

COMMON TERN  Sterna hirundo  +  -  يزور يف الصيف للتكاثر 

WHITE-CHEEKED TERN  Sterna repressa  +  -  حالة غري محددة 

LITTLE TERN  Sternula albifrons +  -  يزور يف الصيف للتكاثر 

WHISKERED TERN  Chlidonias hybrida  +  +   زائر يف الشتاء ويتكاثر،مقيم  

BLACK TERN  Chlidonias niger  +  -  تائه  

PIN-TAILED SANDGROUSE* Pterocles alchata  +  -  مقيم ويتكاثر  

SPOTTED SANDGROUSE* Pterocles senegallus  +  -  مقيم ويتكاثر  

ROCK DOVE  Columba livia  +  -  ويتكاثر عىل األرجح مقيم 

STOCK DOVE  Columba oenas  -  +  زائر يف الشتاء  

COMMON WOODPIGEON  Columba palumbus  -  +  زائر يف الشتاء  

EURASIAN COLLARED DOVE  Streptopelia decaocto  -  +  عىل األرجح يتكاثر 

RESIDENT LAUGHING DOVE  Streptopelia senegalensis  -  +  عىل األرجح يتكاثر 
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RESIDENT EGYPTIAN 

NIGHTJAR  

Caprimulgus aegyptius  +  -  يزور يف الصيف للتكاثر 

INDIAN ROLLER  Coracias benghalensis +  -  يزور يف الصيف للتكاثر 

WHITE-THROATED 

KINGFISHER   

Halcyon smyrnensis  +  +  مقيم ويتكاثر  

COMMON KINGFISHER  Alcedo atthis  +  +  زائر يف الشتاء، ويبقى للصيف 

PIED KINGFISHER  Ceryle rudis  +  +  مقيم ويتكاثر  

BLUE-CHEEKED BEE-EATER  Merops persicus  +  -  يزور يف الصيف للتكاثر 

EURASIAN HOOPOE  Upupa epops  +  -  حالة غري محددة 

DAURIAN/TURKESTAN 

SHRIKE  

Lanius isabellinus  -  +  زائر يف الشتاء  

GREAT GREY SHRIKE Lanius excubitor  -  +  زائر يف الشتاء  

EURASIAN MAGPIE  Pica pica  -  +  زائر يف الشتاء 

ROOK Corvus frugilegus   +  زائر يف الشتاء  

HOODED CROW* E Corvus cornix  +  +  عىل األرجح مقيم يتكاثر 

GREY HYPOCOLIUS  Hypocolius ampelinus  +  +   زائر يف الشتاء ويتكاثر،مقيم 

SAND MARTIN  Riparia riparia  +  -  الصيف للتكاثر يزور يف 

BARN SWALLOW  Hirundo rustica  +  -  يتكاثر عىل األرجح 

GREATER HOOPOE-LARK  Alaemon alaudipes  +  -   ويتكاثر األرجح مقيمعىل 

DESERT LARK  Ammomanes deserti -  +   ويتكاثر األرجح مقيمعىل 

CRESTED LARK  Galerida cristata  +  +  مقيم ويتكاثر  

EURASIAN SKYLARK  Alauda arvensis  +  -  عالة غري محددة 

ZITTING CISTICOLA  Cisticola juncidis -  +   ويتكاثر األرجح مقيمعىل 

GRACEFUL PRINIA  Prinia gracilis  +  +  مقيم ويتكاثر  

WHITE-CHEEKED BULBUL* Pycnonotus leucogenys  +  +  مقيم ويتكاثر  

CETTI’S WARBLER  Cettia cetti -  +  زائر يف الشتاء  

BASRA REED WARBLER*,**, E  Acrocephalus griseldis +  -  يزور يف الصيف للتكاثر 

GREAT REED WARBLER A.  arundinaceus  +  -  1يزور يف الصيف للتكاثر 

CLAMOROUS REED WARBLER  Acrocephalus stentoreus  +  -   الصيف للتكاثريزور يف 

EURASIAN REED WARBLER  Acrocephalus scirpaceus  +  -  يزور يف الصيف للتكاثر 

CHIFFCHAFF  Phylloscopus collybita  -  +  زائر يف الشتاء  

IRAQ BABBLER*, E  Turdoides altirostris +  +  مقيم ويتكاثر  

COMMON BABBLER  Turdoides caudata +  +  ويتكاثر مقيم  

COMMON STARLING  Sturnus vulgaris  -  +  زائر يف الشتاء  

COMMON BLACKBIRD  Turdus merulus -  +  زائر يف الشتاء  

EUROPEAN ROBIN  Erithacus rubecula -  +  زائر يف الشتاء  

BLUETHROAT  Luscinia svecica -  +  زائر يف الشتاء  

RUFOUS-TAILED SCRUB 

ROBIN 

Cercotrichas galactotes  +  -  يزور يف الصيف للتكاثر 
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BLACK REDSTART  Phoenicurus ochruros  -  +  زائر يف الشتاء 

EURASIAN STONECHAT  Saxicola torquatus -  +  زائر يف الشتاء  

ISABELLINE WHEATEAR  Oenanthe isabellina  +  +   ن يتكاثرزائر يف الشتاء ومن املمكن أ 

DESERT WHEATEAR  Oenanthe deserti  -  +  زائر يف الشتاء  

HOUSE SPARROW  Passer domesticus +  +  مقيم ويتكاثر  

SPANISH SPARROW  Passer hispaniolensis  -  +  زائر يف الشتاء  

DEAD SEA SPARROW* Passer moabiticus  +  +  مقيم ويتكاثر 

CHESTNUT-SHOULDERED 

PETRONIA  

Gymnoris  xanthocollis  +  -  يزور يف الصيف للتكاثر 

WESTERN YELLOW WAGTAIL  Motacilla flava  +  -  الحالة غري محددة 

WHITE WAGTAIL  Motacilla alba  - +  زائر يف الشتاء  

TAWNY PIPIT  Anthus campestris -  +  زائر يف الشتاء  

WATER PIPIT  Anthus spinoletta  +  +  أيضاً يف الصيف ;زائر يف الشتاء 

REED BUNTING  Emberiza aureala  +   زائر يف الشتاء  

CORN BUNTING  Emberiza calandra -  +  زائر يف الشتاء 
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 )Source:  Abed, 2007الطيور املسّجلة يف األهوار الثالثة يف جنويب العراق ( –املُرفق  .9.10

English name  Scientific name  الحاّمر الرشقي سوق الشيوخ الحويزة 

Little Grebe  Tachybaptus ruficollis  +   +   
Crested Grebe  Podiceps cristatus    +  
Cormorant  Phalacrocorax carbo sinensis  +      
Pygmy Cormorant   Phalacrocorax pygmeus  +  + + 
Darter  Anhinga rufa  +     
Bittern   Botaurus stellaris +  +  +  
Little Bittern  Ixobrychus minutus  +  +  +  
Night Heron  Nycticorax nycticorax  +  +    
Squacco Heron  Ardeola ralloides  +  +  + 
Cattle Egret  Bubulcus ibis + +  + 
Little Egret  Egretta garzetta  + +  + 
Great White Heron  Egretta alba  + +  + 
Grey Heron   Ardea cinerea  + +  + 
Purple Heron   Ardea purpurea  + +  + 
White Stork   Ciconia ciconia  +  + 
Glossy Ibis   Plegadis falcinellus  +  +  
Sacred Ibis  Threskiornis aethiopicus +      
Spoonbill  Platalea leucorodia  + +    
Greylag Goose   Anser anser +      
Wigeon   Anas penelope  + +    
Teal  Anas crecca  + +    
Mallard Anas platyrhynchos  + +  
Gargany  Anas querquedulla  +      
Shoveler   Anas clypeata    +     
Marbled Teal   Marmaronetta angustirostris  + +  
Tufted Duck  Aythya fuligula  +   
Spotted Crake   Porzana porzana + +   
Moorhen  Gallinula chloropus  + +   
Coot   Fulica atra  + +   
Purple Gallinule  Porophyrio porphyrio  +   
Black-winged Stilt  Himantopus himantopus + +  + 
Avocet  Recurvirostra avosetta  + +   
Kentish Plover  Charadrius alexandrinus +   
Red-wattled Plover  Vanellus indicus  + +  + 
White-tailed Plover Chetusia leucura  + +  + 
Little Stint  Calidris minuta +   
Dunlin   Calidris alpina  + +   
Common Snipe  Gallinago  gallinago  + +   
Black-tailed Godwit  Limosa limosa  +   
Redshank   Tringa totanus  + +  + 
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Marsh Sandpiper   Tringa stagnatilis  + +   

Greenshank   Tringa nebularia +  + 
Green Sandpiper   Tringa ochropus +   
Little Gull  Larus minutus + +  + 
Black-headed Gull  Larus ridibundus + +  + 
Slender-billed Gull   Larus genei  + +  + 
Common Gull   Larus canus  + +  + 
Great-black Headed Gull   Larus ichthyaetus +  + 
Herring Gull   Larus argentatus +  + 
Common Tern  Sterna hirundo  +  + 
White cheeked Tern  Sterna repressa  +  + 
Little Tern  Sterna albifrons  +  + 
Whiskered Tern  Chlidonias hybridus  +  + 
White-winged Black Tern  Chlidonias leucopterus +  + 
Common Kingfisher Alcedo atthis  + +  + 

White-breasted Kingfisher  Halcyon smyrnensis + +  + 
Pied Kingfisher  Ceryle rudis  + +  + 
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 الهامة للطيور ضمن األهوار  املناطق-املُرفق  .9.11

IQ- 30  هور منظقة الجبايش  

مجموعة معقدة من األهوار كبرية مع املستنقعات الواسعة عىل السهول إىل الرشق من نهر دجلة، شامل من هور أم النعاج. إن 

سية الثالثة هي هور الجزرة يف الغرب، وهور الجبايش يف الوسط وهور السناف يف الرشق. وهي تقع قريبة من بعضها األهوار الرئي

ني العامرة بقناة هور السناف ناحية املرشح ( البعض وتندمج بعضها البعض عند ارتفاع منسوب املياه. ويحدها من الجنوب من قبل

أساسا من املياه املفتوحة مع عدد قليل من القصب واملراعي التهديب واسعة النطاق.  ويتكونطول، كم  20) حوايل وآل الحلفاية

  ).1968يشمل االهوار الم بني صفها سافاج ( هور الجبايش

IQ- 32-أم النعاج  هور  

عديد من مع ال) Typhaمن البوط (واسعة  أحواضكم جنوب رشق العامرة. ويضم  20األرايض الرطبة كبري حوايل  هو  نعاجهور ام 

مجاالت املياه املفتوحة والجداول رسيع املستمرة، وغري دامئة وموسمية جزئيا جزئيا. وهور تقع يف أقىص الطرف الشاميل الغريب من 

جموعة وم نعاج،نهر دجلة. الربك صالح قلة تقع يف الطرف الجنويب من هور ام وموزع هور آل هور ويتغذى من قبل رشكة الكحالة، 

ملائية العذبة إىل املالحة املستخدمة لبطة الشباك، عىل الضفة الرشقية لنهر دجلة قرب بلدة قلة صالح، غرب هور آل من الخزانات ا

  االهوار هور

IQ- 33 هور الريان و هو أم أصبع  

 دمجموعة معقدة من البحريات الضحلة وأحواض القصب واسعة مع بعض مناطق األهوار الربدي بني قريتي معمود والسالم، بع

كيلومرتا إىل الجنوب الغريب من العامرة. الطرف الجنويب من هذه املستنقعات تقع عىل بعد بضعة كيلومرتات إىل الشامل  20نحو 

  من االهوار فريقات يف الطرف الشاميل املدقع من أهم هور آل هور الحامر.

IQ- 33  هور عودة  

كم إىل الجنوب  40امل إىل هور الحاّمر يف الجنوب، وتقع عىل بعد متتد من هور آل السعدية يف الش  واحدة من سلسلة من أهوار

). تجاوزات هور يف جزء أقىص الشامل الغريب من املستنقعات الرئييس شامل هور 1970âالغريب من مدينة العامرة (جورج وحشية 

  الحاّمر.

  )IBA 036هور الهويزة (

بني العامرة والبرصة. ، 2كم 2،200نقعات املرتبطة به تبلغ مساحتها حوايل تقع إىل الرشق من نهر دجلة، هور الحويزة، وتغطي املست

هور ميتد عرب الحدود إىل داخل األرايض اإليرانية، حيث كام هو معروف يف هور العظيم. يتم تغذية األرايض الرطبة الجزء صغري من 

؛ تحدها يف الشامل من قبل قناة املرشح ويف الجنوب بواسطة مياه الفيضانات من نهر دجلة ونهر الكرخة من يف الرشق (يف إيران)

بالتناوب مع أوراق مفتوحة من املاء. االهوار  مدى واسع من أحواض البوصمن شط العرب. األهوار املوسمية والدامئة جزئيا جزئيا. 

Nahrsabla لحدود اإليرانية (هي مساحة األهوار يف الغالب املوسمية يف الجزء الشاميل الرشقي من هور، بالقرب من اEvans ،

1994.( 

  )IBA 038األهوار الوسطى (

تتشكل االهوار الوسطى املعقدة الواسعة من األهوار املياه العذبة يف الغالب دائم مع مناطق متفرقة من املياه املفتوحة، وإىل 

ار، وعىل أقىص قدر من الفيضانات يف الغرب من نهر دجلة وإىل الشامل من نهر الفرات. ويتم تغذية االهوار من قبل كل من األنه

. تقريبا يتم تغطية املنطقة بأكملها يف أحواض القصب طويل القامة من البوط 2كم 3،000أواخر الربيع أنها تغطي مساحة حوايل 

 ).Evans ،1994والبوص (

  )IBA 039هور الحاّمر (
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من املوائل املتجاورة تقريبا من  2كم 3،500مؤقتة تضم حوايل املجاورة ومناطق الغمر   هور الحمر واملستنقعات املحيطة بها وأهوار

. يحدها كم عرضاً  25كم بنسبة تصل إىل  120ما يقرب من وذلك نهر الفرات أسفل أكرب بحرية يف  والهور هوموائل األرايض الرطبة. 

اء الغذايئ عىل البحرية، وضحلة عموما الصحراء الجنوبية والرشق من شط العرب. واإلثر من الغرب الشامل عند نهر الفرات، يف  من

مرت يف مستويات املياه العالية يف أواخر  3.0مرت يف مستويات املياه املنخفضة يف أوائل الشتاء وحوايل  1.8مع أقىص عمق حوايل 

  الربيع. 

  

تدفق نهر ديد من األماكن. يتظهر يف العالتي والجزر  الضفافأجزاء كبرية من املنطقة الساحلية تجف خالل فرتات املياه منخفضة 

شط العرب. وتشمل املوائل املفتوحة، واملياه  عندمع يجنضم إىل نهر دجلة يف قرمط عيل، حيث ليالفرات من خالل املستنقعات 

الشاسعة، شواطئ موحلة واسعة، الربدي األهوار واملستنقعات، حافة الغطاء النبايت واألرايض  أحواض القصبالضحلة إىل حد ما، 

صالحة للزراعة رطبة والربك الري وبرك مياه األمطار والسدود واالتصاالت، الجزر االصطناعية مع القرى واألرز واألرايض املستصلحة ال

السعدة الربدي،  مع بعض البوص والبوطمن قبل األرسة من  الطافيةقصب السكر والتمر بساتني النخيل. ويهيمن عىل الغطاء النبايت 

) Nymphoides ،Nymphaea ،Nuphar ،submerged  ،Lemnaالرياضات املائية األخرى، سواء العامئة ( فضال عن العديد من

  ).Vallisneria ،Potamogeton ،Myriophyllum ،Ceratophyllum ،Chara ،Najas ،Salvinia) (Evans ،1994واملغمورة (
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 ؤلفني)اللبائن املسجلة لألهوار العراقية وما حولها (عدة م –املُرفق  .9.12

اإلسم الشائع األنواع IUCN وضع/ حالة 

Order Insectivora

Hemiechinus auritus Long-eared Hedgehog غري معترب

Paraechinus aethiopicus Ethiopian Hedgehog غري معترب

Crocidura suaveolens Lesser white-toothed shrew غري معترب

Suncus murinus Asian House Shrew غري معترب

Suncus etruscus  Pygmy White-toothed Shrew غري معترب

Order Chiroptera

Rhinopoma hardwickei Lesser Mouse-tailed Bat غري معترب

Taphozous nudiventris Naked-rumped Tomb Bat غري معترب

Eptesicus bottae Botta's Serotine غري معترب

Eptesicus nasutus Sind Serotine Bat غري معترب

Pipistrellus kuhlii Kuhl's Pipistrelle غري معترب

Pipistrellus rueppellii Rüppel's Pipistrelle غري معترب

Otonycteris hemprichii Desert Long-eared Bat غري معترب

Myotis capaccinii  Long-fingered Bat  قابل للتهديد

Order Carnivora

Canis aureus Golden Jackal غري معترب

Canis lupus Grey Wolf غري معترب

Vulpes vulpes Red Fox غري معترب

Lutrogale perspicillata maxwelli Smooth-coated Otter  قابل للتهديد

Lutra lutra Eurasian Otter  قريب من التهديد

Herpestes javanicus Small Indian Mongoose غري معترب

Mellivora capensis Honey badger غري معترب

Hyaena hyaena Striped Hyaena  قريب من التهديد

Felis silvestris Wild Cat غري معترب

Felis chaus Jungle Cat غري معترب

Caracal caracal Caracal غري معترب

Order Artiodactyla

Gazella subgutturosa Goitered Gazelle  قابل للتهديد

Sus scrofa Eurasian Wild Pig غري معترب

Order Lagomorpha

Lepus capensis Cape Hare غري معترب

Order Rodentia

Hystrix indica  Indian Crested Porcupine غري معترب

Allactaga euphratica  Euphrates Jerboa  قريب من التهديد

Jaculus jaculus Lesser Egyptian Jerboa غري معترب

Gerbillus mesopotamicus Harrison’s Gerbil غري مصنّف
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Gerbillus cheesmani Cheesman's Gerbil  غري معترب

Tatera indica Indian Gerbil  غري معترب

Meriones crassus Sundevall's Jird  غري معترب

Nesokia bunnii Bunn's Short-tailed Bandicoot Rat  غري مصّنف

Nesokia indica Short-tailed Bandicoot Rat  غري معترب

Rattus rattus Black Rat  غري معترب

Rattus norvegicus Brown Rat  غري معترب

 )Plaziat & Younis 2005قامئة حلزونات املياه العذبة املتواجد يف أهوار جنويب العراق ( .9.13

Gastropoda 

Neritina (Dostia) violacea  

Neritina (D.) schlaeflii  

Theodoxus (Neritaea) jordani  

Theodoxus (N.) mesopotamicus  

Theodoxus (N.) euphraticus  

Theodoxus (N.) macrii  

Bellamya bengalensis  

Bellamya unicolor  

Valvata sp.  

Amnicola (Alocinna) ejecta  

Tricula palmyrae  

Stenothyra iraqensis  

Bithynia badiella  

Melanoides tuberculata  

Cleopatra bulimoides  

Melanopsis (Melanopsis) praemorsum  

Cerithidea (Cerithideopsilla) cingulata  

Potamides conicus  

Lymnaea (Radix) auricularia  

Lymnaea (R.) tenera  

Lymnaea (R.) canalifera  

 

Lymnaea (R.) lagotis  

Gyraulus albus  

Gyraulus convexiusculus  

Gyraulus intermixtus  

Bulinus contortus  

Bivalvia 

Saccostrea cuccullata  

Unio tigridis  

Pseudodontopsis euphraticus  

Anodonta (Anodonta) vescoiana  

Corbicula cor  

Corbicula fluminalis  

Corbicula tigridis  

Theora mesopotamica  
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  )2007الحلزون يف سوق الشيوخ، الحويزة، والحاّمر (عيل وآخرون  تواجد-املرفق  .9.14

 سوق الشيوخ الحاّمر الحويزة    

BELLAMYA BENGALENSIS  + + + 

BELLAMYA UNICOLOR    + + + 

BULINUS TRUNCATUS    + + - 

GYRAULUS COSTULATUS + + + 

LYMNAEA AURICULARIA + + + 

LYMNAEA GEDROSIANA + + - 

LYMNAEA NATALENSIS + + + 

MELANOIDES NODOSUM + - - 

MELANOIDES TUBERCULATA + + + 

MELANOPSIS NODOSA + + + 

MELANOPSIS PRAEMORSA +  + 

PHYSA ACUTA + + + 

PILA OVATUS + - - 

THEODOXUS JORDANI + + + 

GYRAULUS CONVEXIUSCLUS - + - 

CORBICULA FLUMINEA + - + 

CORBICULA FLUMINALIS + - + 

UNIO TIGRIDS +   

 12 12 17  املجموع الكيل لألنواع
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 .Boudot et al( IUCN) وضع عىل قوائم 1980وما بعد  1980أنواع املفصليات من األهوار العراقية (ما قبل  –املُرفق  .9.15

2009( 

ألنواعا     G M      1980 بعد      1980 قبل   

Calopteryx splendes     غري معترب  غري مصّنف  +   - 

Sympecma paedisca     مهدد غري مصّنف  +   - 

Ischnura evansi    غري معترب غري مصّنف  +   + 

Ischnura fountaineae   غري معترب غري مصّنف  +   - 

Ischnura senegalensis   غري معترب  غري معترب  +   - 

Aeshna mixta    غري معترب غري مصّنف  +   - 

Anax ephippiger       غري معترب  -   +  غري معترب 

Anax parthenope    غري معترب غري مصّنف  +   - 

Anormagomphus kiritshenkoi   غري معترب غري مصّنف  +   - 

Lindenia tetraphylla    ّفغري مصن  -   + قريب من التهديد 

Onychogomphus flexuosus               قابل للتهديد غري مصّنف *   * 

Brachythemis fuscopalliata**  قابل للتهديد قابل للتهديد +   + 

Crocothemis erythraea   غري معترب  غري معترب  +   - 

Crocothemis servilia   غري معترب غري مصّنف  +   - 

Diplacodes lefebvrii   غري معترب   غري معترب  +   - 

Orthetrum sabina   غري معترب غري مصّنف  +   - 

Orthetrum taeniolatum   غري معترب غري مصّنف  +   - 

Orthetrum trinacria   غري معترب  غري معترب  +   - 

Pantala flavescens   غري مصّنف   غري معترب +   - 

Selysiothemis nigra   غري معترب غري مصّنف  +   - 

Sympetrum arenicolo   غري مصّنف ?   +   - 

Sympetrum fonscolombii    غري معترب    غري معترب  +   - 

Sympetrum striolatum   غري معترب غري مصّنف  +   - 

Trithemis annulata   غري معترب  غري معترب  +   - 

Trithemis festiva    غري معترب غري مصّنف  +   - 

 تسجيل غري معروف التاريخ   *

 Ali et al. (2002)تضم أيضاً تسجيالت   **

LC: least concern. غري مصّنف: not evaluated. قريب من التهديد: Near threatened. قابل للتهديد: vulnerable.  
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موقع رامسار يف العراق (طبيعة العراق  –إدارة الحويزة )ألهم التوصيات حول خطة SMARTسامرت ( تحليل –املُرفق  .9.16

2008( 
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 املالحظاتمرتبط بوقتذو صلةميكن تحقيقه قابل للقياساملحددالهدف

 األنواع مل يتم تحديدها، أهمية محدودة-?1 16-1

 صعوبة إعادة إنشاء األنواع مل يتم تحديدها، أهمية محدودة،-?? ?-17

1811 11-  

 تقييم التهديدات املستقبلية أهم-11 1911

 حيث ينبغي دراستها يف هور، وكيف؟-1? 2011

 هذا هو بيان ليس هدف--- --21

2211 11-  

2311 11-  

 عام، معلومات عن احتياجات موئل متاحة -?? 2411

2511 11-  

 / نسبة الفائدة، انفلونزا الطيور أقل خطرا اآلن ارتفاع التكلفة-?? 2611

2711 -1-

ميكن بلوغه إال عىل أساس التقديرات الجمعات السليمة، التي ال 

 وجود لها وليست بني التوصيات

2811 11-  

2911 11-  

3011 ??-

 ارتفاع التكلفة / نسبة فائدة، والبيئة الغذائية من اللبائن الصعب

 دراسة

 األنواع غري محددة-11 31-1

 عام؛ سلوك السكان املحليني أثرت جزئيا فقط من املعلومات-1- 32-1

 عام، تعتمد املمرات العابرة للحدود عىل الوضع السيايس العام-1? 33-1

عام-11 34-1

3511 1?-

ت ت األساسية لفئااملعيار الخامس، قد تحتاج إىل أن تستكمل املجاال 

 الحفظ أعىل من أجل تلبية هدف اإلدارة

3611 11-  

 يعتمد التعاون مع إيران عىل الوضع السيايس العام-1? 3711

3811 11-  

3911 11-  

4011 11-  

4111 11-  

4211 ?1-

املنبع الجريان غري  توافق يف اآلراء بشأن تخصيص املياه يف العراق ومع

واضح

 يعتمد التعاون مع إيران عىل الوضع السيايس العام-1? 4311

 غري واضح "منحنيات الهدف"-11 44-1

4511 11-  

 يبدو أنه تم تحديد املهددات األساسية بالفعل--1 4611

47-1 ??-

لفعل أن تحدد عام، يحتاج إىل التعاون عرب الحدود، وينبغي با

 اإلجراءات يف هذه الخطة إدارة

 ال ميكن قياس مدخالت املياه إيران مع هذه املدخالت-?1 4811

 " ضامن" أنشطة عىل الجانب اإليراين املستحيل-1- 4911

5011 11-  

5811 11-  

5911 11-  

  طة  للصون عام، تنظيم حيازة األرايض وال سل-1- 60-1

 هذا هو بيان ليس هدفا--- --61
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62- 1 ?1-

عام، دعم احتياجات املستخدمني املحليني لألرايض، والتي كانت عىل 

 ما يبدو مل تتحقق خالل عملية التخطيط

 8خارجة عن خطة، ليست ذات صلة مبارشة بالهدف إدارة  عام،--? - -63

 إلطارال يتناول ا عام،--1 1 -64

 هذا بيان معقدة نوعا ما، وليس هدف--- - -65

661 1 ?1-

عام، دعم احتياجات املستخدمني املحليني لألرايض، والتي كانت عىل 

 ما يبدو مل تتحقق خالل عملية التخطيط

يعتمد اهتامم املنظامت وهو يعتمد عىل ما بعد السلطة اإلدارية ;عام-1? 1 -67

  كاألعىل، يعتمد عىل الوضع السيايس العام-1? 1 -68

  كاألعىل-1? 1 -69

 كاألعىل-1? 1 -70

711 1 11-  

 عام، ال هدف محدد، مصدر األموال غري محدد-1? - -72

731 1 11-  

741 1 11-  

751 1 11-  

 التعاون والدعم من وزارة النفط غري مضمون-1? 1 891

  28400 48 34املجموع
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)ألهم تقييم التنوع الحيوي املتلعق باألهداف مرشوع عدن الجديدة مسودة خطة SMARTسامرت ( تحليل - املرفق .9.17

   MMNPإدارة 

 املالحظات مرتبط بوقت ذو صلة ميكن تحقيقه قابل للقياس املحدد الهدف

1 -- -1-

املياه املحددة، ويعتمد ، توجد مجموعة مستهدفة مؤرشات نوعية عام

 جزئيا عىل عوامل خارجة عن نطاق املرشوع

2 11 11-  

 إثبات السبب والنتيجة العالقة الصعبة-1? 11 3

4 11 11-  

5 11 11-  

6 11 11-  

7 -- -1-

عام، توجد مجموعة مستهدفة مؤرشات نوعية املياه املحددة، ويعتمد 

 امل خارجة عن نطاق املرشوعجزئيا عىل عو 

 ليس من الواضح ماذا يعني العقبات، ال هدف محدد-11 -- 8

 ال هدف محدد-11 -1 9

 صيانة الطرق ليست ذات صلة مبارشة لتدفق املياه--1 11 10

11 11 11-  

12 11 11-  

 ععام، يعتمد عىل عوامل خارجة عن سيطرة املرشو -1? 1- 13

 عام، يعتمد عىل عوامل خارجة عن سيطرة املرشوع-1? 1- 14

 ارتفاع التكلفة / نسبة فائدة-?1 11 15

16 11 11-  

17 11 11-  

 ارتفاع التكلفة / نسبة فائدة-?1 11 18

19 11 11-  

20 11 11-  

 ارتفاع التكلفة / نسبة فائدة-?1 11 21

22 11 11-  

23 -- ---

أي األنواع؟ اكتامل تكلفة عالية للغاية / نسبة فائدة، وال سيام قبل اسرتداد 

 النظام اإليكولوجي

24 11 11-  

 عام والهدف غري محدد-11 -- 25

 ارتفاع التكلفة / نسبة الفائدة، ودعم املؤسسات القامئة أكرث فعالية--1 11 26

27 11 11-  

28 11 11-  

29 11 ?1-

يحتاج حس ملكية قوية من السكان املحليني، الذي مل يشارك حتى اآلن 

 عىل ما يبدو بقوة حتى االن

30 11 ?1-

يحتاج حس ملكية قوية من السكان املحليني، الذي مل يشارك حتى اآلن 

 عىل ما يبدو بقوة حتى االن 

31 1? ??-

قوية من السكان املحليني، الذي مل يشارك حتى اآلن يحتاج حس ملكية 

 عىل ما يبدو بقوة هكذا، وال أهداف محددة

  22230 2424املجموع
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)، للتوصيات الخاصة بخطة العمل "إدارة التغيري". الحارض واملستقبل ألهوار جنويب العراق SMARTلتحليل الذيك (املرفق ا .9.18

)CIMI 2010b(  

ل للقياسقاب املحدد الهدف  املالحظات مرتبط بوقت ذو صلة ميكن تحقيقه 
1.1. 1 1 11-  
 التعاون بني املؤسسات القامئة قد يكون أكرث فاعلية-?1 1 1 .1.2
1.3. 1 1 11-  
 االتفاق مع إيران باالعتامد عىل الحالة السياسية العام-1? 1 1 .2.1
2.2. 1 1 11-  
 ح الطلب بناء عىل الحالة السياسية العامنجا -1? 1 1 .2.3
2.4. 1 1 11-  
 القوانني التي تتطلب االجامع الوطني عىل حصة املياه، -1? 1 1 .3.1
 عام-11 1 - .3.2
 عام؛ ليس هناك هدف محدد-11 - - .3.3
 الحاجة دعم سيايس واسع-1? 1 1 .3.4
3.5. 1 1 11-  
3.6. 1 1 11-  
3.7. 1 1 11-  
 عام-11 1 - .4.1
 عام-11 1 - .4.2
 فتح قنوات املجرى املئي لنهر كارون املعتمد عىل رغبة إيران-1? 1 1 .4.3
5.1. 1 1 11-  
 الحد من الزراعات غري املجدية اقتصادياً -1? 1 1 .5.2
 عام-11 1 - .5.3
 عام-11 1 - .5.4
5.5. 1 1 11-  
 عام-11 1 - .5.6
6.1. 1 1 11-  
6.2. 1 1 11-  
 اجامع وطني حول املياه املفقودة باالستخدام-1? 1 1 .6.3
 عام-11 1 - .6.4
7.1. 1 1 11-  
7.2. 1 1 11-  
8.1. 1 1 11-  
8.2. 1 1 11-  
 عام-11 1 - .8.3
9.1. 1 1 11-  
9.2. 1 1 11-  
9.3. 1 1 11-  

 عام-11 1 - .10.1
10.2. 1 1 11-  

  -3036 36 27املجموع
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 9.6املرفق 

  )IUCN 2008قامئة التحقق للتخطيط للرتاث العاملي (

  قامئة التحقق للتحضري للتخطيط للرتاث العاملي 

 ه واملحتويات والتفاصيل والجدول الزمني للخطة اإلدارية؟هل متتلك اسرتاتيجية تحدد العلمية واملنهج املتفق علي 

 هل هذا البيان مقدم بطريقة ميّكن اآلخرين من رؤيته أو مشاركته؟ 

 هل فريقك ميتلك الرتكيبة الصحيحة واملالمئة من املهارات واملصادر لعمل هذا؟ 

 هل قمت بتحديد قائد الفريق املسؤول عن إدارة العمل؟ 

 ب العالقة اللذين ينبغي أن يساعدوا يف عملية تحضري الخطة، وكيف ومتى ميكن إرشاكهم؟هل قررت من هم أصحا 

 هل انتهت عملية التصديق عىل خطة املتفق عليها من قبل الدولة الطرف والسلطة/ السلطات املحلية؟ 

 هل يفهم الجميع كيف ميكن أن يساهم يف عملية التخطيط وتحقيقها كمرحلة الحقة؟ 

  ونظام ملراقبة فاعلية اإلدارة من مخرجات الخطة اإلدارية؟هل متتلك خطة 

  ،كيف تنوي أن تبقي االتحاد الدويل لحامية الطبيعة واليونيسكو عىل اطالع بتّقدم عملية التحضري للخطة اإلدارية
 وتنفيذها ومراجعتها؟

 قامئة تحقق حول إعداد خطط اإلدارة ملمتلكات الرتاث العاملي 

 ارية املنطقة الستهدفة الصحيحة؟هل تغطي الخطة اإلد -

 هل هي واضحة بشكل كاٍف للذي سيقوم بتنفيذها؟ -

 هل هناك وضوح من سيكون رشيك يف تحضريها، وكيف؟ -

 هل املعلومات املتوفرة هي املعلومات املطلوبة من أجل تحديد أهم القضايا الخاصة باملمتلك؟ -

 املشاكل املحلية؟ هل تركز الخطة عىل أهم قضايا وتحديات الصون كام تعالج -

 هل حققت الخطة اإلدارية ارشاك جميع املعنيني واستشارتهم بالشكل األنسب؟ -

 هل عالجت الخطة اإلدارية جميع االلتزامات القانونية الدولية، الوطنية أو أي التزامات أخرى؟ -

 هل أعددت بيان القيمة العاملية االستثنائية للممتلك؟ -

 حامية قيم املمتلك التي سجل ألجلها عىل قامئة الرتاث العاملي؟ هل تسعى الخطة اإلدارية لفاعلية -

هل تعالج الخطة اإلدارية متطلبات املبادئ التوجيهية، كام أخذت باالعتبار القرارات التي اتخذتها لجنة الرتاث العاملي  -
 بشأن ممتلك الرتاث العاملي؟

املامرسات إلدارة الزوار، وكيفية استخدام شعار الرتاث  هل تأخذ الخطة اإلدارية عرض املمتلك باالعتبار، مضمنة أفضل -
 العاملي؟

 هل هناك رابط بني الخطة اإلدارية وعملية التقارير الدورية ملمتلكات الرتاث العاملي؟ -

 هل تدرك مبادئ الخطة اإلدارية أي وثائق قانونية أخرى تؤثر عىل املمتلك؟ -

 ن أجل اتخاذ القرار املناسب؟هل تضم الخطة اإلدارية جميع العنارص الالزمة م -

 هل ميكن متييز العنارص االسرتاتيجية والتشغيلية بوضوح؟ -

 هل السبب من وراء التقسيامت اإلدارية واضح؟ -

 هل عملية املصادقة عىل الخطة اإلدارية رسيامً واضحة؟ -

 هل الخطة اإلدارية مرنة بشكل يستجيب للمتغريات؟ -

 هل عرض الخطة اإلدارية جّذاب؟  -

  : هل انت واثق سيتم املوافقة عليها وتنفيذها من جميع املعنيني يف املمتلك؟وأخرياً  -
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