
 كلمت عمادة كليت السراعت حول التأثيراث اإليجابيت في 

 على مستقبل السراعت في العراق ادراج األهوار ضمن الئحت التراث العالمي

 

ٔببسن ٌٍّٕٙذع١ٓ اٌضساػ١١ٓ ٚاٌّخخصص١ٓ فٟ اٌمطبع اٌضساػٟ ٚاٌؼشال١١ٓ      

بٌّخخصصْٛ فٟ اٌّجبي ف، ج١ّؼب فٟ ادساج األ٘ٛاس ضّٓ الئحت اٌخشاد اٌؼبٌّٟ 

وبٔٛا ٠ٕظشْٚ دائّب اٌٝ اٌضساػٟ ٚاٌّٙخّْٛ بخحغ١ٓ اٌٛضغ اإللخصبدٞ فٟ اٌبالد 

، اٌٝ أْ جبء اٌمشاس ِٓ لبً األُِ ط٠ٛش٘ب ٘ٛاس ٚحا٠جبد حٍٛي ِٕبعبت ٌحّب٠ت األ

بخغ١١ش ِؼبٌّٙب األثش٠ت ٚاٌخشاث١ت  ِٓ ا٢ْ ال ٠غّحفاٌّخحذة فٟ جؼً األ٘ٛاس ِح١ّت ، 

 ٌٗ أؼىبعبث ا٠جبب١ت فٟ حٛف١ش ب١ئت ِٕبعبت ٌٍط١ٛس ببٌطبغ اٌمشاس األِّٟ٘زا . 

حطٛس اٌثشٚة اٌغّى١ت فضال ػٓ اٌخٟ ٘بجشث خالي اٌغٕٛاث اٌّبض١ت خصٛصب حٍه 

حط٠ٛش ِغخٜٛ  ِٚب ع١ٕؼىظ ا٠جبب١ب ا٠ضب فٟ، بٌجبِٛط واٌح١ٛأبث ٓ حشب١ت ١ٚححغ

  اٌمطبع اٌضساػٟ فٟ اٌؼشاق ِغخمبال . 

ِٚب اْ اٌمشاس جؼً األُِ اٌّخحذة ِغؤٌٚت ػٓ حٛف١ش حّب٠ت وبٍِت ٌأل٘ٛاس ،      

فٟ لطغ ا١ٌّبٖ اٚ اٌخم١ًٍ عٍب١ت ِٓ بؼض اٌذٚي اإلل١ّ١ٍت  أفؼبيِٓ ببعخّشاس ٠حصً 

، ار ال ٠جٛص بؼذ  ٠بئغتأصبحج األساضٟ اٌؼشال١ت ِٓ اٌّٛاسد اٌّبئ١ت اٌذاخٍت ػبش 

اٚ بٕبء اٌغذٚد ٌخم١ًٍ ٔغبت ا١ٌٙب ١ب ا١ٌّبٖ اٌذاخٍت حم١ًٍ ِٕبعا٢ْ حجف١ف األ٘ٛاس اٚ 

األُِ اٌّخحذة  حشػب٘با١ٌّبٖ اٌذاخٍت ٌٍؼشاق ، ٚ٘زا ع١ىْٛ ِٓ خالي احفبل١بث د١ٌٚت 

األ٘ٛاس وٛٔٙب ِذسجت ضّٓ الئحت اٌخشاد  طب١ؼتاٌخٟ عٛف حشالب ِغخٜٛ ا١ٌّبٖ ٚ

 . اٌؼبٌّٟ 

إر ،  فٟ اٌؼشاق اٌمطبع اٌضساػٌٍّٟغؤ١ٌٚٓ ػٍٝ ػبِال ِشجؼب ١ٌىٓ ٘زا اٌمشاس       

عخؼٛد وث١ش ِٓ إٌّبطك اٌخٟ أذثشث خالي اٌغٕٛاث اٌّبض١ت اٌٝ اٌح١بة بؼذ ص٠بدة 

صساػت اٌشص خط٠ٛش حخطٛس فٟ حٍه إٌّبطك وعٛف اٌضساػت  فئْ ٗو١ّت ا١ٌّبٖ ٚػ١ٍ

 ٚلصب اٌغىش . 

فٟ أٞ ِجبي ِٓ اٌّجبالث أٚ أٞ ؤوذ ػٍٝ إْ بٍذٔب ٌٓ ٠خمذَ اٚ ٠خطٛس أخ١شا ٔ      

دْٚ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن حطٛس حم١مٟ فٟ اٌمطبع اٌضساػٟ ، ٚببٌخبٌٟ لطبع ِٓ اٌمطبػبث 

أ٠ضب ػ١ٍُٙ ٚ، ػ١ٍٗ اٌّغؤ١ٌٚٓ البذ أْ ٠ىْٛ ٌٙزا اٌمطبع إ٘خّبَ ٍِحٛظ ِٓ لبً 

 اٌّحبفظت ػٍٝ ٘زا اإلدساج األِّٟ ٚاعخثّبسٖ بصٛسة صح١حت . 
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