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قراءة في قانون حماية وتحسين البيئة
رقم ( )27لسنة 2009
ا.د .سالفة طارق الشعالن*

دور احملميات الطبيعية يف محاية البيئة
يتمثل اهلدف من كتابة هذه الورقة يف العمل على اعادة توجيه انظار املعنيني اىل وضع
احملميات الطبيعية يف العراق ،املتاخر عن كل بلدان املنطقة يف هذا اجملال ،وقد صدر نظام احملميات
الطبيعية ذو الرقم  2لسنة  .2014سبقه قانون محاية وحتسني البيئة رقم ( )27لسنة ،2009
وملا كان قانون محاية البيئة مرتبطا بشكل او ابخر بنظام احملميات الطبيعية والن النظام نفسه يشري
اىل قانون محاية البيئة يف بعض مواده ،كان ال بد من البدء بقانون محاية البيئة وحماولة الرتكيز على
نصوصه اليت تتعلق ابحملميات الطبيعية.
قراءة يف قانون محاية وحتسني البيئة رقم  2لسنة 2009
: 1املقدمة
إن إنشاء املناطق احملمية هو هنج عاملي يدعم احلفاظ على الطبيعة ،ويتواجد يف مجيع دول
العامل يف مناطق اليابسة واملناطق البحرية .وتعد احملافظة على الطبيعة ضرورية من اجل مستقبل
البشرية من خالل ضمان استمرار تواجد التنوع احليوي الذي يدعم حياة االنسان .وتشكل املناطق
احملمية الىت يتم إدارهتا وتصميمها وحوكمتها بشكل جيد أداة فعالة للمحافظة على الطبيعة ،كما
توفر نطاقاً واسعاً من الفوائد ،وهي تُصمم يف العادة للحفاظ على املوارد اهلامة لسبل العيش،
ومتثل إمدادات املياه العذبة التحدي األكرب الستمراريتها .وميثل هنج النظام اإليكولوجي اسرتاتيجية
اإلدارة املتكاملة لألراضي ،واملياه واملوارد احلية اليت تعزز احلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه
بصورة مستدامة وعادلة.
* استاذة القانون البيئي الدويل يف كلية القانون /جامعة القادسية.
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ويسري انقراض أصناف الكائنات بوترية تزيد  100مرة ،عما لو كان عليه بدون تدخل
اإلنسان .يفكل إحدى عشرة دقيقة ينقرض أحد أنواع احليواانت أو النبااتت ،ويفكل أربع ثوان نقوم
بتدمري مساحة من الغاابت تعادل مساحة ملعب كرة قدم .وقد بينت جائحة كوروان بشكل واضح
ومؤكد ال يقبل الشك أبننا غري قادرين على االستمرار هبذه الطريقة .من الوسائل املهمة اليت تساعد
تبن احملميات الطبيعية .ولكن مازال حاليا يوجد القليل
على التخفيف من خسائر التنوع البيولوجي ّ
منها.
وتقدر منظمة الصحة العاملية أن  %23من مجيع الوفيات مرتبطة “ابملخاطر البيئية” مثل
تلوث اهلواء وتلوث املياه والتعرض للمواد الكيميائية ،وهذا يتطلب اختاذ إجراءات اكثر صرامة
بشأن التحدايت البيئية ،ويعد التصاحل مع البيئة املهمة االساسية للبشرية مجيعها يف القرن احلادي
والعشرين ومن الضروري ان حيتل هذا االمر صدارة االولوايت يف بلدان الذي عاىن وال يزال يعاين
من ااثر احلروب والفوضى والفساد.
وكان عام  1992هو العام األول الذى تنبهت فيه الدول لضرورة احلفاظ على التنوع
البيولوجي حول العامل ،ففي قمة األرض اليت عُقدت يف ريو دي جانريو ،فُتح الباب للتوقيع
على اتفاقية حلماية التنوع البيولوجي ،وهي االتفاقية اليت دخلت حيز التنفيذ عام  ،1993وكان
من ضمن آليات احلفاظ على التنوع البيولوجي إنشاء مناطق حممية حول العامل ،تُغطي حنو % 15
من مساحة سطح كوكب األرض ،على أن متتد إىل ما ال يقل عن  % 17حبلول عام .2020
ونصت هذه االتفاقية على حظر أي أعمال هندسية يف املناطق احملمية ،ومنها شق الطرق
أو بناء اجلسور أو أداء أنشطة بشرية أو استخراج املعادن ،هبدف احلفاظ على الطبيعة.1
1. https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/one-third-of-globalprotected-land-is-under-intense-human-pressure/
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واإلعالن عن املناطق احملمية ليس سوى خطوة أوىل على طريق صون الطبيعة ،اذ أن
“األماكن املهمة بيولوجيًّا ال تزال حباجة إىل محاية أكرب ،لضمان استمرار التنوع البيولوجي.
ووصل اهتمام الدول ابحملميات إىل درجة ختصيص يوم وطين هلا وثبتت بعض الدول يف
دساتريها إشارة إىل ضرورة االهتمام هبا ووضع برامج حلماية الثروة النهرية والبيئية واحلياة الفطرية
وتطوير احملميات املوجودة واستحداث جديدة .وكما أن االهتمام يف بعض الدول ادى إىل أتسيس
جملس أو هيئة عليا خاصة ابحملميات الطبيعية.
 :2اهلدف من طرح املوضوع
يتجسد اهلدف من طرح هذا املوضوع يف:
•اعادة التاكيد على امهية حفظ التنوع البيولوجي ابعتباره الكنز الذي ينبغي احملافظة عليه لصاحل
اجيال احلاضر واملستقبل وللحياة البشرية السليمة ورفاهية االنسان وسالمة بيئته بكل مكوانهتا.
•استثمار وتوجيه املزيد من االهتمام اىل هذا املورد االقتصادي اهلام والذي يعترب يف بعض الدول
اولوية ملا يوفره من مردود اقتصادي وتنمية استدامة للمجتمعات احمللية.
انشاء احملميات لتنفيذ التزامات العراق وفقا لالتفاقيات البيئية ومحاية البيئة يف آن واحد،
فاملسامهة يف انشاء احملميات ومحايتها يؤدي اىل تنفيذ التزاماتنا يف اتفاقية بشأن محاية التنوع
البيولوجي  ،1992فضال عن االتفاقيات الدولية البيئية االخرى ذات العالقة املتعلقة (التصحر،
تغري املناخ ،محاية االراضي الرطبة ...،وغريها).
•تؤدي تنمية هذه االماكن اىل استفادة مناطق اجملتمعات احمللية ،واجياد سبل حياة كرميه هلا
والوصول هبذه املناطق اىل اعرتاف دويل ابمهيتها وقيمتها الفريدة لتكون قبلة سياحية عاملية.
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واخريا جيدر بنا االستفادة من موارد البالد املتجددة والنظيفة واليت ال تكلف الدولة الكثري
من التكاليف املادية ،لكنها حتتاج اللى محايتها وادارهتا وصوهنا ،مليزاهتا اليت ال ميكن جتاهلها ملزيد
من الوقت.
 :3وضع احملميات يف العراق
تعرف احملميات الطبيعية ،ابهنا مناطق طبيعية ذات حدود معينة تتمتع ابحلماية القانونية
والشرعية للمحافظة على تنوعها اإلحيائي احليواين والنبايت من االستغالل اجلائر أو التغريات
الطبيعية املهلكة ،وتعاين احملميات الطبيعية يف العراق من اإلمهال يف عهد النظام السابق ومن
حاالت النهب والسلب بعد سقوطه ،وبسبب تلوث البيئة يف العراق وحرب اخلليج الثانية انقرضت
الكثري من األحياء النباتية واحليوانية وعلى الرغم من أن حالة إنقراض احليواانت هي حالة طبيعة إال
أهنا حدثت بسرعة كبرية جداً مقارنة مع احلالة الطبيعية االعتيادية.
وهي ايضا جتمعات بيولوجية فريدة ختصص غالبا حلماية الكائنات النباتية واحليوانية النادرة
واملعرضة لالنقراض وهي نقطة إستقطاب للسائحني ،ومورد مهم للتنمية املستدامة للمجتمعات،
وقد فقد العراق خالل العقود األربعة املاضية العشرات من هذه احملميات الطبيعية بسبب احلروب
واإلمهال والتخريب املتعمد.
عملت احلكومة العراقية على تنظيم احملميات من خالل تشريع نظام احملميات الطبيعية رقم
( )2لسنة  2014وتشكيل جلنة وطنية العالن احملميات من خالل دراسة املناطق املقرتحة والعمل
على اعالهنا حمميات وطنية ،اذ ميتلك العراق مساحات شاسعة وغنية جيب احملافظه عليها ملا فيه
صاحل البالد بشكل خاص والعامل بشكل عام.
واعالن مناطق حممية يف العراق سيعود ابلنفع ليس فقط على البيئة والطبيعة بل على
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اجملتمعات احمللية اليت تقطن جبوار هذه املناطق احملمية ،مبا فيها من منافع اقتصادية واجتماعية
ومجالية.2
 .4التشريعات الوطنية النافذة يف العراق
ال بد من التسليم ابتداء ابننا نفتقر اىل تشريع قانوين بيئي رصني ،شامل ومستقل ،قادر على
التعامل مع البيئة يف العراق اليت عانت من اضرار احلروب لعقود متواصلة.
وختضع محاية البيئة يف العراق بكل مكوانهتا اىل تشريعات متعددة ال يستطيع اي منها ان
يوفر محاية فعالة للبيئة ،وابختصار فان اهم القوانني املعنية حبماية احملميات الطبيعية يف العراق هي:3
•قانون محاية وحتسني البيئة رقم  72لسنة .9002
•نظام احملميات الطبيعية رقم ( )2لسنة .4102
وبعد الغاء وزارة البيئة يف  2015سنتناول القانون رقم  )2009( 27قي هذه الورقة ،
ماحيملنا على االشارة ابتداء ،اىل ان دمج وزارة البيئه يف اب  ،2015مع وزارة الصحة نتيجة
احتجاجات شعبية ضد الفساد كان خطأً فادحاً ،اذ انه ادى اىل عدم االهتمام حبماية البيئة
واحلفاظ على تنوعها يف خمتلف ارجاء البالد ،الن وزارة الصحة تتعامل مع قضااي البيئة ابعتبارها
موضوعا اثنواي نسبة اىل القضااي املتعلقة ابلصحة ،وان مديرية البيئة التابعة لوزارة الصحة ال متتلك
التخصيصات او الصالحيات او املوارد الكافية للعمل بشكل مستقل مبا يوازي حجم التحدايت
اليت تواجهها.
2. https://www.iucn.org/ar/news/west-asia/201711
 .3استناداً اىل املادة ( )4من قانون وزارة البيئة رقم ( )37لسنة  2008واملادة ( )18واملادة ( )38من قانون محاية وحتسني البيئة
رقم ( )27لسنة  ،2009مت اصدر نظام احملميات الطبيعية رقم ( )2لسنة .2014
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1 .1قانون محاية وحتسني البيئة رقم  27لسنة 2009
تضمن هذا القانون ( )39مادة موزعة من خالل عشرة فصول تناولت تلك مواضيع
عدة تتعلق بشؤون البيئة ،كان اهم ما جاء فيها انشاء نظام لتشكيل دائرة محاية وحتسني البيئة
يف احملافظات  ،كما تضمن احكام حلماية البيئة ،الرقابة البيئية ،لكن الواقع يقول أبنه مل يتم
تفعيل هذه االحكام للحماية والرقابة بشكل فعال ،لتستمر االنتهاكات الصارخة وبشكل مستمر
الحكام املادة ( )18من القانون ،4وغريها من مواد القانون .وتنشر هذه االنتهاكات على صفحات
االنرتنيت دون وجل من املساءلة القانونية او العقوابت اليت نصت عليها التشريعات البيئية الوطنية،
واالتفاقيات الدولية ذات العالقة اليت قام العراق ابملصادقة عليها.
ومت مبوجب هذا القانون استحداث صندوق خاص حلماية البيئة ،ويعد انشاء هذا الصندوق
سياداي يف العديد من الدول واشارت املادة  :29اىل ان أوجه الصرف من الصندوق حتدد
بتعليمات يصدرها الوزير ابلتنسيق مع وزيراملالية.
وهذا يعين ان الوزير انشأ الصندوق دون ان حيدد اوجه الصرف منه واقتصرت موارد
 .4نصت املادة  18من القانون رقم  27لسنة  2009على االيت:
أوالً :اإلضرار ابجملموعات اإلحيائية يف موائلها
اثنياً :صيد األمساك والطيور واحليواانت الربية واملائية املهددة وشبه املهددة ابالنقراض أو االجتار هبا.
اثلثاً :صيد أو قتل أو مسك أو حيازة أو نقل الطيور واحليواانت الربية واملائية احملددة من اجلهة املعنية مبا فيها الطيور املهاجرة اليت
تتخذ من األراضي العراقية حمطة للراحة أو التفريخ وكذلك موائلها وأماكن تكاثرها.
رابعاً :اإلابدة أو اإلضرار ابلنبااتت النادرة والطبية والعطرية والربية وتتم عملية استخدامها لألغراض العلمية والطبية والصناعية واالجتار
هبا أو ببذورها وفق تعليمات تصدرها اجلهات املعنية.
خامساً :قطع األشجار املعمرة يف املناطق العامة داخل املدن إال أبذن من رئيس جملس محاية وحتسني البيئة يف احملافظة ويقصد
ابألشجار املعمرة هلذا الغرض اليت يصل عمرها ( )30ثالثني سنة فأكثر.
سادساً :قطع أشجار الغاابت إال بعد استحصال موافقة اجلهات املعنية مبنح الرتاخيص وفق معرفة اإلنتاج السنوي للدومن الواحد.
سابعاً :إدخال أحياء نباتية أو حيوانية أبنواعها كافة إىل البيئة إال أبذن من اجلهات املعنية.
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الصندوق على التعويضات واجور اخلدمات والتربعات من املنظمات الدولية وما ختصصه املوازنة
للصندوق ،ومل يشر اىل ايه نسبه تستقطع من عائدات استخراج النفط او املوارد الطبيعية االخرى
حلفظ حقوق االجيال املقبلة فيها ،بينما كان اهلدف من انشاءه يف العديد من الدول هو محاية
مصاحل االجيال املقبلة وحقوقهم يف الثروات الطبيعية.

وعلى الرغم من تشريع القانون اعاله منذ العام  ،20095اال انه مل يتم إصدار التعليمات
والتوجيهات اخلاصة بتطبيقه فيما يتعلق ابحملميات بشكل خاص ،اال بعد مرور  5سنوات ،وذلك
بصدور نظام احملميات الطبيعية رقم ( )2لسنة .2014
وكان تشكيل جملس محاية وحتسني البيئة برائسة وزير البيئة الذي مل يعد له وجود بعد الغاء
وزارته ،ومن ممثلني عن عشرين وزارة اىل جانب عضوية (احد اخلرباء يف محاية البيئة) والذي يسميه
الوزير ،مفارقة تثري االستغراب  ،فهل يكفي خبريا واحدا؟ وهل قضااي البيئة تنحسر مبوضوع
واحد ليتمكن هذا اخلبري ان يغطي مواضيع محاية املوارد املائية ،واهلواء ،والتنوع البيولوجي ،ومحاية
االراضي الرطبة ،واحلماية من التصحر ،وكذلك محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ...وغريها
من القطاعات البيئية.
مالذي ميكن ان تقدمه وزارة البلدايت ،والرتبية ووزارة الصناعة واملعادن وزارة الدفاع وغريها
من الوزارت امللغية اىل هذا التشكيل ،ان مل تكن هنالك سرتاتيجية وطنية فعالة حلماية البيئة؟
اما املسؤولية اليت تناوهلا املشرع حتت عنوان التعويض عن االضرار يف املادة ( :6)32فينبغي
القول ابتداء ان املسؤولية عن الضرر البيئي مشكلة كبرية ال ميكن حلها ابلتعويض ابلصورة اليت
 .5عرفت املادة ( )2منه احملمية ابهنا :مساحة من األرض أو املاء ختصص حلماية املصادر الطبيعية واحليوية والثقافية من الزوال.
 .6يُعد مسؤوال كل من سبب بفعله الشخصي أو إمهاله أو تقصريه أو بفعل من هم حتت رعايته أو رقابته أو سيطرته من األشخاص
أو األتباع أو خمالفته القوانني واألنظمة والتعليمات ضررا ابلبيئة ويلزم ابلتعويض وإزالة الضرر خالل مدة مناسبة وإعادة احلال إىل ما
كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله اخلاصة وضمن املدة احملددة من الوزارة وابلشروط املوضوعة منها.
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وردت يف النص ،الن الضرر البيئي ال يفىن وامنا يتحول اىل صور اخرى قد تكون اقل خطورة
(احياان) ،هلذا ينبغي الرتكيز اساسا يف منع الضرر البيئي ابتداء ،ووضع حوافز للحد منه ،واعتماد
التعويض بطرق اخرى خمتلفة تعتمد على وسائل بسيطة تؤدي اىل التخفيف من اثر الضرر البيئي
ليكون مثال تشجري مساحة حمدة ينفذها مسبب الضرر او امللوث ،اذا ماعلمنا أن دوالرا واحدا
يتم إنفاقه الستعادة الغاابت املتدهورة ميكن أن ينتج عنه  30دوالراً من الفوائد االقتصادية ،7ففي
اهلند( على سبيل املثال ) يغين مجع وتسليم النفاايت البالستيكة عن دفع رسوم املدارس لألوالد
حفاظا على البيئة من انحية واعالء لشأن اهلدف الرابع من اهداف التنمية املستدامة اخلاص ابلتعليم
من انحية اخرى.
فالقاعدة عند ثبوت املسؤولية ال بد من اعادة احلالة اىل ما كانت عليه قبل حصول الضرر
قدر ما كان ذلك ممكنا ،فان كان الضرر ال رجعة فيه سيكون للتعويض دورا يف استعادة ماميكن
والردع وتقدمي ضماانت لعدم التكرار ،وابالمكان ان يكون التعويض اعماال اجيابية حتد من اثر
االضرار البيئية اليت حصلت.
والزم املشرع مسبب الضرر (امللوث) “ابلتعويض وازالة الضرر خالل مدة مناسبة واعادة احلال
اىل ماكانت عليه قبل حصول الضرر وذلك ضمن املدة احملددة من الوزارة وابلشروط املوضوعة منها”
واشارت املادة اىل ازالة الضرر خالل مدة مناسبة ،حتددها الوزارة وابلشروط املوضوعة منها،
وال من توضيح ملاذا يتم النظر هبذا املوضوع من قبل الوزارة ،وهل ستنظر الوزارة يف كل حالة حيدث
فيها ضرر ااي كان نوعه او حجمه نتيجة امهال او تقصري؟
وملاذا مت اعتماد االجراءات االدارية للتعامل مع هذه االنتهاكات دون اللجوء اىل االختصاص
القضائي الذي كان غائبا حىت يف حالة تقدير قيمة التعويضات النامجة عن الضرر البيئي فهل الوزارة
7. https://www.unep.org/ar/events/conference/fy-sbyl-wd-mythaq-almy-llbyyt
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مؤهلة للقيام هبذا الدور؟ وعلى اي اساس ستقدر قيمة التعويضات؟
مث عاد املشرع يف املادة ( )34من القانون وتناول “االحكام العقابية” :اليت نصت:
اوالً :مع عدم اإلخالل أبية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب املخالف ألحكام هذا
القانون واألنظمة والتعليمات والبياانت الصادرة مبوجبه ابحلبس ملدة التقل عن ( )3ثالثة أشهر أو
بغرامة التقل عن ( )1000000مليون دينار والتزيد على ( )20000000عشرين مليون دينار
أو بكلتا العقوبتني .اثنياً :تضاعف العقوبة يف كل مرة يتكرر فيها ارتكاب املخالفة.
وهنا لنا ان نتساءل ،ماذا لو كان مسبب الضرر قام متعمداً او جاهال ابلتسبب بكارثة بيئية،
كالتسبب بنفوق االمساك ابستخدام مسوم ملوثة ،هل يكفي يف هذه احلالة دفع مليون دينار او احلبس؟
وقد جعل املشرع العراقي عقوبة احلبس شاملة لكل اجلرائم البيئية الناجتة عن خمالفة احكام
هذا القانون بغض النظر عن االثر الناجم عن اجلرمية وخطورهتا ومداها وجسامة اإلضرار النامجه
عنها ،وكان االجدر ابملشرع العراقي مراعاة نوع الضرر ومداه وخطورته واثره على البيئة واالنسان.
ويف حالة املشاريع اليت تسبب اضرارا خطية ابلبيئة ،او اليت تتعامل مع مسوم خطرة تسبب
التلوث ،ال بد من تبىن املصادرة االدارية للمواد الضارة كاجراء احرتازي ،وإلغاء او سحب ترخيص
املشاريع كجزاء للمشاريع اليت ال توقف نشاطاهتا امللوثة رغم اصدار االنذار حبقها.
واشار القانون يف املادة(  )19منه اىل مسؤولية الوزارة ابلتعاون مع اجلهات ذات العالقة عن
تنظيم سجل وطين ابملواد الكيمياوية اخلطرة املتداولة يف مجهورية العراق وآخر للنفاايت اخلطرة .
واالجدر ان متنع الوزارة تداول هذه املواد بشكل مطلق ،اال ابستثناءات حتدد بدقة ابلغة والغراض
تتعلق ابستخدامها لعدم وجود بديل امن والغراض املصلحة العامة ،وابشرف مباشر من الوزارة.
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اشار القانون يف املادة  20الفقرة  2اىل إدخال ومرور النفاايت اخلطرة واإلشعاعية من الدول
األخرى إىل األراضي أو األجواء أو اجملاالت البحرية العراقية إال بعد إشعار مسبق واستحصال
املوافقات الرمسية .
ويف احلقيقة ال يوجد سبب يضطر العراق للقبول إدخال ومرور النفاايت اخلطرة واإلشعاعية
من الدول األخرى ،حىت لو مت احلصول على موافقة رمسية ،ما ينبغي معه العمل على الغاء هذه
املادة وعدم القبول ابدخال هذه النفاايت اىل العراق حتت اي سبب
اما املادة  21املعنية ابستخراج النفط ،فيجب تشديد املسؤولية على الشركات املستخرجة
للنفط وعدم االكتفاء ابختاذ اجراءات احلد من االضرار النامجة عن هذه االعمال ،وجيب وضع
معايري والتزامات بيئية تلتزم هبا هذه الشركات بشكل صارم ،ملنع ما يؤثر أتثريا خطريا على البيئة
وصحة اإلنسان
وقد اشارت هذه املادة اىل اختاذ االحتياطات والتدابري الالزمة حلماية األرض واهلواء واملياه
واألحواض اجلوفية من التلوث والتدمري.
بينما جيب تفصيل ذلك يف نص القانون وحتديد احلد االدىن من هذه االحتياطات والتدابري
اليت ينبغي االلتزام هبا ،الن التدابري الالزمة اليت وردت يف نص القانون عامة وغري حمددة؛ وابلتايل
يصعب ضبط النتاىئج املرتتبة على تفسريها الذي قد يتباين من حالة اىل اخرى.
خامسا :اسرتاتيجيات التعامل مع املشكلة
للسيطرة على التدهور البيئي يف العراق ال بد من السري يف عدة اجتاهات:
1 .1جيب العمل على التنفيذ الفعال لالتفاقيات البيئية اليت متت املصادقة عليها ووضع االسرتاتيجيات
واخلطط الالزمة لتنفيذها.
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2 .2جيب تفعيل األُطر التنظيمية الرقابية الوطنية والبُىن املؤسسية لإلدارة الرشيدة (احلوكمة) الهنا
ذات أمهية حامسة حلماية البيئة واالستثمار يف جمال األنشطة املستدامة.
3 .3العمل على انشاء نظام قضائي موثوق  ،متدرب ومطلع على اسس التعامل مع القضااي البيئية
ابعتبارها قضااي استثنائية من حيث نوع االضرار وحجمها ومداها ،اليت ترتكها على البيئة واالنسان.
التلوث بكل انواعه ،اذ انه حيفز على احلد من التلوث وتفعيل
4 .4العمل على فرض سعر على ّ
نظام واحلث على االبتكار وعلى استخدام تكنولوجيات جديدة ،على ان يكون ذلك مسبوقا
بنشر الوعي البيئي ابلوسائل كافة.
إحلاحا،
5 .5ال تكفي اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات وحدها ملواجهة التحدايت البيئية األكثر ً
ال بد من اجراءات لتقاسم املسؤولية مع املواطنني والقطاع اخلاص والشركات و منظمات اجملتمع
املدين اليت ميكن ان تقوم بدور فعال يف ذلك.
املطلوب من الربملان:
يقع العبء االساس على الربملان يف التصدي للفوضى اليت مير هبا العراق من انحية ادارة
املوارد البيئية ،واحلفاظ على استدامتها بتشريعات رصينة تنسجم مع الوضع الذي مير به العراق،
اخذا بنظر االعتبار ،االنتهاكات اليت تعرضت وال تزال تتعرض هلا البيئة يف العراق .والعمل على:
ا .تفعيل االتفاقيات البيئية وااللتزام هبا بشكل كامل ،فاملصادقة على هذه االتفاقيات ال
تكفي لوحدها حلل مشاكل البيئة املتفاقمة يف العراق ،كما جيب اعادة النظر يف العديد من مواد
هذا القانون ليكون فاعال وقادرا على جتنب حدوث االضرار البيئية والتعامل معها عند حدوثها،
دون فجوات ميكن ان تستغل من قبل اية جهة كانت وطنية او اجنبية.
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ب.اصدار تشريع يتضمن عقوابت رادعة للقيام ابلسيطرة على املوارد الطبيعية خارج اطار
الدولة ااي كانت ،واستغالهلا بشكل غري مشروع وغري منصف ،اذ تؤدي كثرة وتنوع هذه املوارد
الطبيعية اىل خلق ازمات معقدة ونزاعات مسلحة تسعى اىل السيطرة على هذه املوارد
ج .جيب تفعيل العمل بصندوق محاية البيئة وايالؤه االهتمام الالزم ليحقق هدفه يف محاية
حقوق االجيال املقبلة يف املوارد الطبيعية ،وضمان حقها يف االستفادة منها.
د .جيب تشديد العقوابت اليت نص عليها هذا القانون لتكون رادعة ،اذ ان للضرر البيئي
ااثرا خطرية وبعيدة االمد وقد تكون واسعة النطاق وميكن ان تستمر ااثرها لفرتات طويلة .وان
الضرر البيئي ال ميكن بعد حدوثه ان يعاجل كليا ،لكنه قد يتحول اىل شكل اخر اقل خطورة.
ه .اعادة النظر يف فرض تعويضات حمددة مسبقا لالضرار البيئية ،وال بد ان يعكس الشريع
احلوافز املادية اليت تلعب دورا كبريا يف االستجابة الوطنية للحد من االضرار البيئية على نطاق
واسع ،لذا ينبغي اعتمادها ونشرها لتكون متداولة وقابلة للتطبيق بصورة سلسة ومرنة.
و .العمل على تفعيل دور املراقب البيئي ومنحه السلطات الالزمة يتمكن من تنفيذ القانون
واملسامهة يف محاية القيم البيئية.
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