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مقدمة
اولا-اهمية الموضوع
تنبثق أىمية ىذه الدراسة من أىمية البيئة ذاتيا ودورىا في حماية اإلنسان ،حيث ال يستطيع
اإلنسان ممارسة حياتو الطبيعية في يسر ودون مخاطر دون توفر البيئة الصحية والسميمة،
وترتبط االعمال التجارية المختمفة وما ينتج عنيا من انعكاسات سمبية عمى البيئة بأنواع التموث
البيئي سواء من حيث مصادر التموث او النطاق الجغرافي او نسبة االثر البالغ عمى البيئة وما
يترتب عنو من اضرار كبيرة عمى الصحة ،كون ظاىرة التموث ىي ظاىرة عامة ومترابطة ال
يمكن تجزئتيا ،وأن القول بوجود أنواع عديدة لمتموث البيئي ال يعني البت باالنفصال بين ىذه
األنواع أو اختالف بينيا ،بل عمى العكس ،يوجد تداخل بين األنواع المختمفة لمتموث البيئي ،حتى
اصبح المجتمع الدولي مدركاً لعواقب التدىور البيئي المتسارع ،وىذا ما تجمى من خالل مناداة
الدول والمنظمات المعنية بالبيئة بانعقاد عدة مؤتمرات بيذا الشأن .لتقميل اثر االعمال التجارية
ومخمفاتيا عمى البيئة ومحاولة الحد منيا من خالل وضع القوانين والتأمينات والضمانات
واالعفاءات الالزمة لمحد من التموث البيئي .والعمل عمى دمج حماية البيئة في النظام التجاري .
ثانيا-مشكمة البحث
تكمن مشكمة البحث في النقص التشريعي البيئي وعدم فاعميتو ،مما يقودنا الى البحث عن
وحسن مواجية انعكاساتيا،
االسموب االمثل لمواجية المشكمة وايقافيا ،والحد من استفحاليا ُ

متمثال في ايجاد غطاء تشريعي مناسب  ،يحمل بين نصوصو معالجة مختمف ابعاد المشكمة
البيئية  ،وتفعيل االجراءات المتخذة في المواجية.
ثالثا-اهداف البحث
تيدف الدراسة الى تحقيق االىداف االتية:
ٔ-تسميط الضوء حول بعض االعمال التجارية المختمفة وبيان انعكاسيا عمى التموث البيئي.
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ٕ-مدى فاعمية التشريعات الحالية في مواجية التموث البيئي المتزايد ،وايجاد الحمول المناسبة
ليا .من خالل تذليل العقبات التشريعية التي تحول دون ذلك.
رابع ا -فرضية الدراسة
وسبل
تفترض الدراسة عمى انعكاس ما ينتج عن االعمال التجارية عمى التموث البيئي ُ ،

التخفيف من التموث البيئي من خالل تفعيل القوانين المحمية واالقميمية واالتفاقات الدولية ودور
المنظمات الدولية المعنية بالتموث البيئي  ،من خالل دعم العمميات االنتاجية عن طريق مختمف
الحوافز وتخفيض االسعار لكل من يساىم في اعمال تجارية صديقة لمبيئة.
رابعا-منهجية البحث
لغرض الوصول الى االىداف المرجوة من بحثنا فقد اعتمدت المنيج التحميمي  ،في تحميل
طبيعة بعض االعمال التجارية وانعكاساتيا عمى التموث البيئي ،من خالل البحث في القوانين
ذات الصمة بالموضوع .
خامس ا-خطة البحث
لغرض جمع شتات الموضوع بجانبيو القانوني والبيئي فقد ارتأيت الى تقسيم الدراسة الى ثالثة
مباحث  :تناولت في المبحث االول :التعريف باألعمال التجارية والتموث البيئي في مطمبين :
تمحورت الدراسة في المطمب االول حول ماىية البيئة والتموث البيئي .اما المطمب الثاني فتناولت
بو االعمال التجارية وانعكاسيا عمى النظام البيئي .اما المبحث الثاني فتناولت فيو الزامية المشرع
العراقي لمعالجة التموث الصناعي في ثالثة مطالب :المطمب االول حول االثر البيئي والزامية
المشرع العراقي ،اما المطمب الثاني فيتمحور حول االعمال التجارية المساىمة في التموث البيئي
.اما المطمب الثالث تناولت التقدم التقني والتموث البيئي  ،والمبحث الثالث االنعكاس التبادلي بين
البيئة والتجارة في مطمبين :المطمب االول تناولت فيو اثر تحرير التجارة عمى التموث البيئي  .اما
المطمب الثاني تركزت الدراسة حول األبعاد البيئية لألعمال التجارية ودرجات التموث ومعايير
الحماية وانييت الدراسة بخاتمة تتضمن اىم االستنتاجات التي والتوصيات التي رايتيا ضرورية
ومناسبة.
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المبحث الول
التعريف باألعمال التجارية والتموث البيئي
لغرض االحاطة ببعض األعمال التجارية التي تؤدي الى التموث البيئي ال بد من تقسيم ىذا
المبحث الى مطمبين وكما يأتي:
المطمب الول
ماهية البيئة والتموث البيئي
سوف نتناول تعريف االعمال التجارية ومفيوم البيئة من مختمف جوانبيا ،التعريف المغوي
لمبيئة ثم التعريف االصطالحي والتعريف القانوني وكما في النقاط االتية:
اولا -العمال التجارية:
عرف المشرع العراقي األعمال التجارية (تًعد االعمال التجارية اعماالً تجارية اذا كانت
بقصد الربح)(ٔ).
اما وفقاً ألحكام القانون المصري(ٕ) .فقد قسم االعمال التجارية الى اعمال تجارية بطبيعتيا ،

وىي االعمال التي يعتبرىا المشرع تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بيا ،حتى لو باشرىا
الشخص لمرة واحدة ،ويطمق عمييا االعمال التجارية المنفردة ،واعمال تجارية بطريق االحتراف

وىي االعمال التي ال تعتبر تجارية اال اذا قام بيا الشخص عمى سبيل االحتراف ،ويطمق عمييا

االعمال التجارية بطريقة االحتراف(ٖ).

وتجدر االشارة الى ان بعض االعمال التجارية تساىم بشكل مباشر في التموث البيئي ،

خصوصاً المشاريع والشركات العمالقة المعادية لمبيئة.

ثاني ا-التعريف المغوي لمبيئة

ٔ-المادة -خامساً  ،الفصل االول  ،من قانون التجارة العراقي رقم ٖٓ لسنة ٗ ٜٔٛالنافذ .ويكون تعداد ىذه
األعمال وارد عمى سبيل الحصر مراعياً في ذلك ان تشتمل عمى جميع االعمال التجارية التي تقع في حدود

التصور والمعقول اخذا باالعتبار حقائق االوضاع التجارية واالقتصادية في القطر  ،ولممزيد راجع د .باسم محمد

صالح ،القانون التجاري ،النظرية العامة .التاجر .العقود التجارية .العمميات المصرفية .القطاع التجاري
االشتراكي ،القسم االول ،بيروت ،ٕٓٔ٘ ،صٖٓ.
ٕ -المادة -خامساً  ،من قانون التجارة المصري رقم  ٔٚلسنة .ٜٜٜٔ

ٖ -استاذتنا الدكتورة سميحة القميوبي ،الوسيط في شرح قانون التجارة المصري ،الجزء االول ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،ٕٕٓٔ،ص٘ٓٔ.
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ان معاجم المغة العربية تتفق عمى ان البيئة تعبر عن المكان الذي يعيش فيو الكائن الحي ،
(ٔ).

وقد تعبر عن الحالة التي عمييا ذلك الكائن

وان لفظة بيئة مشتقة من الفعل (بوأ) وىي مأخوذة من القران الكريم في قولو تعالى ( َوا ْذ ُك ُروا

ض تَتَّ ِخ ُذون ِمن سيولِيا قُص ا ِ
اء ِم ْن َب ْعِد َعاد وَب َّوأَ ُك ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ال ُبُيوتًا
ون اْل ِج َب َ
ور َوتَْنحتُ َ
إِ ْذ َج َعمَ ُك ْم ُخمَفَ َ
َ ْ ُُ َ ُ ً
َ
فَا ْذ ُكروا آ ََالء المَّ ِو وَال تَعثَوا ِفي ْاألَر ِ ِ ِ
ين)(ٕ).
ض ُم ْفسد َ
َ
ْ
ُ
َ ْْ
والبيئة تعني في المغة من باء يبوء ،بواً بمعنى رجع واعترف وباء بحقو ،ويقال) رجع
واعترف بو) واقره وباء بدينو ثقل بو وباء إليو )ٖ( .والباءة الموضع الذي تبوء اليو االبل أي ترجع

اليو(ٗ).

ثالثا-عمم البيئة:
عمم البيئة ىو مصطمح اغريقي مكون من كممتين -االولى( )OLKOSوتعني المنزل ،اما

الثانية ( (LOGOSوتعني العمم ،وبيذا المعنى فان عمم البيئة ىو العمم الذي ييتم بدراسة الكائن
في منزلو ،حيث يتأثر ىا الكائن بمجموعة من العوامل الحية البيولوجية ،وغير الحية كالعوامل
الكيمياوية والفيزيائية.)٘(...
وتعرف البيئة Environmentعمى أنيا مجموعة النظم الطبيعية التي يعيش فييا اإلنسان .
وتتمتع ىذه النظم في ما بينيا بوجود توازن يسمى بالتوازن البيئي ،وىذا التوازن ىو الذي يحفظ
لكل جزئية في النظام إمكانية وجودىا وازدىارىا .وفي حال حدوث إخالل بيذا التوازن فان النظام
البيئي بجميع جزيئاتو يعمل عمى إعادة التوازن(.)ٙ
رابع ا-التعريف الصطالحي لمبيئة:

ٔ -احمد عبدالكريم سالمة ،قانون حماية البيئة ،دار النيضة العربية ،مصر ،ٕٓٓٛ ،ص ٗ.ٜ
ٕ -سورة االعراف  ،اآلية ٗ.ٚ
ٖ -المعجم الوسيط ،ص.ٔٚ
ٗ -احمد بن محمد بن عمي الفيومي المقرئ ،المصباح المنير ،طٕ ،المكتبة العصرية ،بيروت،ٜٜٔٚ،ص .ٖٜ

5-P. Pireur Michel , Dr0it de 1,environnement, Dallas 2eme edition, 1991, page2.

- ٙياسر ىالل ،مجمة الميندس السوداني ،عٕ،ص .ٜٙمنشور عمى موقع االنترنت
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اختمف التشريعات في وضع تعريف دقيق لمبيئة

(ٔ)

 ،فانقسمت إلى قسمين منيا من اخذ

بالمفيوم الضيق فحصرىا في العناصر الطبيعة ،والقسم اآلخر أخذ بالمفيوم الموسع فجعميا
شاممة لمعناصر الطبيعية واإلنسانية أي الحضارية)ٕ(.
ويعرف التموث البيئي عمى انو التأثير في األرض والمياه واليواء والتخمص من النفايات،
وبقايا المواد الصمبة والسائمة والغازية واالستخدام غير المنتظم لممواد الكيميائية ،والذي يخل
بتوازن الحياة الطبيعية بواسطة تدمير بعض فصائل الحياة كالطيور والنباتات وغير القادرة عمى
مقاومة النفايات الصناعية(ٖ).
والتموث يعني عدم النقاء واختالط الشيء بغيره ،بما يتنافر معو ويفسده ويجعمو غير صالح
لالستعمال

(ٗ) .

خامس ا-التعريف القانوني لمبيئة:
عمى الرغم من ان وضع التعريفات ليس من ميمة المشرع وانما ينبغي تركو لمفقو  ،اال اننا
نجد الكثير من التشريعات تناولت تعريف البيئة  ،فعرفيا المشرع العراقي عمى انيا(المحيط

ٔ-استخدمت بعض التشريعات مصطمح "البيئة "دون أن تحدد مدلولو وما يشممو من عناصر ،حيث
اختمف)الرأي فيما يتعمق بعناصر البيئة المقصودة في القانون ،ىل يقصد بيا العناصر الطبيعية مثل الماء
واليواء والغابات فقط ،أم يضاف إلييا العناصر المنشأة بواسطة اإلنسان ؟حيث يمكن أن يكون ىناك عنصران
أساسيان يدخالن في تعريف البيئة ،عنصر طبيعي من جية ،وعنصر صناعي أو مستحدث من جية أخرى ،أما
العنصر األول فقوامو كل ما أوجده اهلل تعالى في الطبيعة من موارد وثروات تشكل في مجمميا المقومات الالزمة
الستقرار الحياة البشرية استمرارىا  ،أما العنصر الثاني فيقوم أساسا عمى ما أدخمو اإلنسان عبر الزمان من
نظموا ستحدثو من وسائل وأدوات تتيح ليا إلفادة القصوى وبأقل تكمفة ممكنة من مقومات العنصر األول من

أجل إشباع حاجاتو األساسية أوال والترقية بعد ذلك ،ويرى أغمبية الكتاب ان مفيوم البيئة يشمل العناصر الطبيعية

والعناصر التي صنعيا اإلنسان .لمزيد من التفصيل انظر في ذلك ،أحمد الرشيدي" ،الحماية الدولية لمبيئة،
الجوانب القانونية والتنظيمية" ،مجمة السياسة الدولية  ،العددٓٔٔ ،ٜٜٕٔ،ص .ٖٔٚ
ٕ -عادل ماىر األلفي ،الحماية الجنائية لمبيئة طٔ ،دار الجامعة الجديدة ،مصر،ٜٜٕٔ،ص.ٔٔٛ
ٖ-عبداهلل االشعل ،حماية البيئة البحرية لمخميج العربي من التموث ،بحث منشور في المجمة المصرية لمقانون
الدولي ،ع ٕٖ، ٜٜٔٓ،صٕٔٓ.

ٗ-جبران مسعود ،الرائد معجم لغوي عصري ،دار العمم لمماليين ،بيروت،ٜٔٛ٘،ص.ٛٛ
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بجميع عناصره الذي تعيش فيو الكائنات الحية والتأثيرات الناتجة عن نشاطات االنسان
االقتصادية واالجتماعية والثقافية)(ٔ).
وعرف المشرع المصري البيئة عمى انيا(المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما
يحتويو من مواد وما يحيط بيا من ىواء وماء وتربة وما يقيمو االنسان من منشات(ٕ).ونالحظ
بان المشرع المصري اعتنق المفيوم الواسع لمبيئة والذي يشمل الوسطين الطبيعي والصناعي،
ولكنو عاد وقيد البيئة عندما حدد مكونات البيئة في "اليواء والبحار والمياه الداخمية متضمنتا نير
(ٖ).

النيل والبحيرات والمياه الجوفية واالراضي والمحميات الطبيعية االخرى

ونستشف من التعريفين السابقين بان البيئة ىي كل ما يحيط باإلنسان من يابسة وىواء وماء
باإلضافة الى الفضاء الخارجي  ،وكل ما تحتويو ىذه المجاالت من حيوان ونبات وجماد وتشمل
االنشطة االنسانية المختمفة.
المطمب الثاني
العمال التجارية وانعكاسها عمى النظام البيئي
ىناك ارتباط وثيق بين النشاط التجاري والنظام البيئي  ،حيث تُعد البيئة احد العناصر
اليامة عند دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع التجارية واالستثمارية والتي تقوم بيا كافة االنظمة
التجارية واالقتصادية ،اذ تُعد البيئة ىي المصدر الرئيس لكل مستمزمات االنتاج ،وفي المقابل
فان ما ينتج من نفايات من جراء العممية االنتاجية تؤثر بشكل مباشر عمى البيئة ،اضافة الى ان
حركة التجارة الدولية تتأثر بالقواعد التي تضمنتيا العديد من االتفاقيات والتي تنادي بتطبيق
معايير معينة عمى انتاج السمع(ٗ) .ان االعمال التجارية تولد المزيد من التموث المستورد من
الدول المتقدمة(االنتاجية) الى الدول النامية ،وبالتالي فال يمكن ألي دولة لوحدىا ان تكافح ىذا
ٔ-المادة ثانياً الفقرة خامساً من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٕٔ لسنة ٕٕٔٓ.

ٕ -الباب التمييدي الفصل االول ،المادة ٔ -اوالً  ،من القانون المصري رقم ٗ لسنة ٗ ٜٜٔفي شان البيئة.

ٖ -الباب التمييدي الفصل االول ،المادة ٔ -تاسعاً  ،من القانون المصري رقم ٗ لسنة ٗ ٜٜٔفي شان البيئة.

ٗ -العالقة بين النشاط التجاري والنظام البيئي ،مقال لممحمل االقتصادي وسام جميل االمارة ،منشور عمى موقع
االنترنت http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=329،اخر زيارة ٕٗ.ٕٓٔٛ/ٕ/
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التموث بل ال بد من وجود نزع من التضامن الدولي لمواجية ىذا الخطر المنتشر(ٔ).ولغرض
االحاطة بالموضوع فسوف نتناولو بالفروع االتية:
الفرع الول :العمال التجارية البحرية
وتتمثل جميع االعمال التي تجري في البحار والمحيطات وىي ما يطمق عمييا (االعمال
التجارية البحرية) كالسفن الخاصة بنقل البضائع المختمفة ،وخاصة ناقالت النفط الخام والعمميات
الخدمية التي تصاحبيا ،حيث تعمل عمى تموث البحار والمحيطات والموانئ المتواجدة فييا ،من
خالل حاجة ىذه االعمال التجارية توسيع وتعميق طرق سير السفن  ،مما ينتج عنة مخمفات
كبيرة يصعب ازالتيا ،مما ينعكس سمباً عمى الحياة البحرية المتمثمة بالثروة الحيوانية فييا (ٕ).
وكذلك فان السفن التجارية التي تحمل النفط او الزيوت او اي من المشتقات النفطية  ،قد
يتسرب منيا الى البحار ،ويتسبب في التموث البيئي ،وعمى الرغم من االجراءات االحت ارزية لمنع
التسرب النفطي اال انو ال يمكن السيطرة عمية بشكل كامل(ٖ).
ومن المموثات البيئية في البحار والشواطئ ىي العمميات التجارية بمختمف صورىا الناتجة
عن صناعة البترول ومشتقاتو ،من خالل تسرب البترول الخام الى البيئة البحرية الذي يحدث
عن طريق الحوادث البحرية او تعطيل الناقالت البحرية ،او الزحف المستمر لنشاطات االنسان
ال تجارية والبحث عن البترول في الشواطئ البحرية زاد من نسبة التموث في البحار ،كذلك يتسرب
البترول من المصافي ومع المياه المسربة من اليابسة والمحممة بالزيوت الفاسدة باتجاه البحر(ٗ).
وحرصاً من المشرع العراقي بالمحافظة عمى البيئة المائية بمنع تصريف اي مخمفات
صناعية او خدمة او زراعية الى الموارد المائية الداخمية السطحية او الجوفية او في المجاالت

ٔ -العالقة بين النشاط التجاري والنظام البيئي ،مقال لممحمل االقتصادي وسام جميل االمارة ،منشور عمى موقع
االنترنت http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=329،اخر زيارة ٕٗ.ٕٓٔٛ/ٕ/
ٕ -د طارق ابراىيم الدسوقي عطية ،الموسوعة االمنية االمن البيئي النظام القانوني لحماية البيئة ،دار الجامعة
الجديدة ،االسكندرية ،ٕٓٔ٘،ص.ٖٜٔ

ٖ -د .فرج صالح اليريش ،جرائم تموث البيئة ،طٔ ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ٜٜٔٛ،ٕٗ ،
ٗ -د .ابراىيم حنفي زيتون ،التموث البحري ،جامعة نايف العربية لمعموم االمنية ،الرياض ،ٜٜٔٛ،صٖٓ.
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البحرية العراقية اال بعد اجراء المعالجات الالزمة عمييا بما يضمن مطابقتيا لممواصفات المحددة
في التشريعات البيئية الوطنية واالتفاقيات الدولية(ٔ).
الفرع الثاني :الشركات والمصانع التجارية
أن التقدم التقني في مجال الصناعات المختمفة مثل الصناعات النووية والبتروكيميائية
والكيميائية وصناعة األسمدة واإلسمنت والمبيدات الزراعية...الخ ،ينتج عنيا ماليين األطنان من
النفايات الصمبة والسائمة والغازية التي تحمل في خصائصيا العضوية خطورة بالغة عمى الصحة
والبيئة(ٕ).
وتُعد الشركات الصناعية من المموثات االساسية في البيئات الثالث (البرية –الجوية-
البحرية) .وان قسم كبير من الشركات والمعامل االنتاجية يستخدم الماء ألغراض التبريد او
اغراض صناعية مختمفة ،وبعد ذلك يتم اخراج الماء المموث المحمل بالمواد الكيميائية السامة
الى اليابسة او الى البحار مما يؤدي الى تموث البيئة بشكل كبير ،وقد عمدت بعض الدول في
قوانينيا الى حصر المنشآت التجارية والتي تساىم في التموث البيئي في اماكن بعيدة ونائية لتقميل
االضرار الناتجة عنيا ،كالدخان الذي يعمل عمى تموث اليواء الجوي والضوضاء في المناطق
القريبة من المدن .وكذلك المجوء الى الحوافز واالعفاءات الضريبية الموجية لتشجيع القطاعات
الصناعية إلى التجييز بمعدات الحد من التموث باعتبارىا وسائل ناجحة لحماية البيئة(ٖ).

ٔ-المادة الرابعة عشر-اوالً من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٕٔ لسنة ٕٕٔٓ.
ٕ  -د.محمود أحمد عطية ،المخاطر اإلشعاعية بين البيئة والتشريعات القانونية في الوطن العربي ،دار الفكر
العربي  ،القاىرة ،طٔ ، ٕٓٓ٘ ،ص .ٕٜ

ٖ -يحياوي سميرة  ،يحياوي كيينة ،مكانة قواعد حماية البيئة في ظل التجارة الدولية ،رسالة ماجستير ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبدالرحمن ميرة-بجاية ،ٕٓٔٙ،صٕ٘.
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المبحث الثاني
الزامية المشرع العراقي لمعالجة التموث الصناعي
وىذا النوع من التموث ناتج عن االعمال التجارية والصناعية لإلنسان أثناء ممارستو ألوجو
نشاطاتو المختمفة ،ومن مصادره عوادم السيارات المنشآت الكبيرة ،المواد المشعة وتراكم النفايات،
والمخمفات الزراعية والتجارية المتنوعة ،ومحطات توليد الطاقة الكيربائية وفي استخداماتو
المتزايدة لمظاىر التقنية الحديثة ومبتكراتيا المختمفة ،فيذه األنشطة ىي المسئولة عن بروز
مشكمة التموث ووصوليا الدرجة الخطيرة التي تيدد حياة اإلنسان وصالحية البيئة المحيطة
بو(ٔ).ولغرض االحاطة بيذا الموضوع فسوف نتناولو في المطمبين اآلتيين:
المطمب االول
االثر البيئي والزامية المشرع العراقي
الزم المشرع العراقي اصاحب المشاريع الصناعية التي تمارس االنشطة التجارية عمى
مستوى عال قبل البدء بإنشائو الى تقديم تقرير لتقدير االثر البيئي يتضمن ما يأتي(ٕ):
ٔ-تقدير التأثيرات االيجابية والسمبية عمى البيئة وتأثير البيئة المحيطة بو(ٖ).
ٕ-الوسائل المقترحة لتالفي ومعالجة مسببات التموث بما يحقق االمتثال لمضوابط والتعميمات
البيئية(ٗ).
ٖ-حاالت التموث الطارئة والمحتممة والتحوطات الواجب اتخاذىا لمنع حدوثيا(٘).
ٗ-البدائل الممكنة الستخدام تكنموجيا اقل اض ار اًر بالبيئة وترشيد استخدام الموارد(.)ٙ
(.)ٚ

٘-تقميص المخمفات وتدويرىا او اعادة استخداميا كل ما كان ذلك ممكناً

ٔ -فرج صالح اليريش ،الحماية الجنائية لمبيئة،طٔ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ٜٜٔٛ ،ص٘٘.
ٕ-المادة العاشرة -اوالً من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٕٔ لسنة ٕٕٔٓ.

ٖ -المادة العاشرة الفقرة اوالً-أ ،من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٕٔ لسنة ٕٕٔٓ.

ٗ -المادة العاشرة الفقرة اوالً-ب ،من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٕٔ لسنة ٕٕٔٓ.
٘ -المادة العاشرة الفقرة اوالً-ج ،من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٕٔ لسنة ٕٕٔٓ.
 -ٙالمادة العاشرة الفقرة اوالً-د ،من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٕٔ لسنة ٕٕٔٓ.

 -ٚالمادة العاشرة الفقرة اوالً-ه ،من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٕٔ لسنة ٕٕٔٓ.
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(ٔ).

-ٙتقدير الجدوى البيئية لممشروع وتقدير كمفة التموث قياسا بنسبة االنتاج

وتُعد الصناعات ىي اساس كل تموث ناتج عن نشاط االنسان التكنموجي ،وال ينحصر ىذا
التموث في البيئة البحرية فقط وانما يمتد الى جميع البيئات ،وألجل ذلك عمدت العديد من الدول
الى وضع القوانين تحد من نسبة المواد الخارجة من الصناعات الى اليابسة او الجو او البحر
وتعتمد ىذه القوانين عمى التقنيات الحديثة وتضمينيا في النصوص التشريعية(ٕ).
وبالنظر إلى النشاط التجاري ذاتو ،فيو يمثل نشاطاً اقتصادياً في صورة تبادل لمسمع
والخدمات في المجتمع باستخدام أساليب مختمفة ،وتكون بين األفراد إلى أن تصل إلى الدول،
وبيذا نرى بأن النشاط التجاري يرتبط أساسا بعممية اإلنتاج التي تؤثر وتتأثر بالموارد الطبيعية
والبيئية الموجودة في العالم(ٖ).
المطمب الثاني
العمال التجارية المساهمة في التموث البيئي
باإلضافة الى االعمال التجارية السابقة فأننا نتناول بعض االعمال التجارية التي تساىم في
التموث البيئي والتي يمكن ايجازىا بالنقاط االتية:
-1حرق الوقود ُ :يعد ثاني أكسيد الكبريت الناتج عن حرق الوقود األحفوري ،مثل -النفط،
لتموث اليواء ،وعمى الرغم من أىمية وسائل النقل من سيارات
والفحم ،أحد األسباب ال ّرئيسة ُّ

وطائرات وقطارات ،إال أن اإلفراط في استخداميا يمّث اليواء بغازي ثاني أكسيد الكربون ،وأول
أكسيد الكربون الناتج عن االحتراق غير الكامل لموقود ،كما تنتج عن العمميات الطبيعية

تموث اليواء.
النيتروجين التي تُساىم في ُّ
والصناعية أكاسيد ّ

-2انتاج المبيدات الزراعية :ان انتاج واستخدام األسمدة الزراعية ،ومبيدات اآلفات ،ومبيدات

تموث كالً من
الحشرات في األنشطة الزراعية واستخدام المواد كيميائية ،مثل -األمونيا التي ُ

ٔ -المادة العاشرة الفقرة اوالً-و ،من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٕٔ لسنة ٕٕٔٓ.
ٕ  -د .ابراىيم حنفي زيتون ،مصدر سابق ،ص .ٕٜٙ

ٖ -قايدي سامية ،التجارة الدولية والبيئة ،اطروحة دكتوراه ،كمية الحقوق ،جامعة مولود معموري ،دون سنة طبع،
طبع ، ،ص٘.
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اليواء ،والماء(ٔ) .وانتشار استخدام اليرمونات والمضادات الحيوية لتحفيز نمو الحيوانات والنباتات
يشكل خط اًر كبي اًر عمى صحة الحيوان والتي ينعكس سمباً عمى صحة االنسان الذي يأكل لحم
(ٕ)

ذلك الحيوان

.

ٖ-دخان المصانع والمعامل والمنشآت التجارية المختمفة :حيث تطمق ىذه المصانع األدخنة
المموثة لمبيئة مثل (غاز أول أكسيد الكربون ،وىيدروكربونات ،ومركبات عضوية ،ومواد كيميائية
ضار أخرى) .مثل محطات توليد الطاقة الكيربائية ،والتموث الناجم عن المفاعالت النووية(ٖ).
ّ

-3عمميات التعدين والتنقيب :يقصد بيا عمميات استخراج المعادن والنفط من جوف األرض،
وتتسبب بإطالق الغبار ،والمواد الكيميائية التي تموث اليواء ،وتسبب المشاكل الصحية لمعمال،
واالحياء السكنية المجاورة .واجراء تغيير ضار في التركيب الطبيعي لمتربة بتأثير عوامل فيزيائية
او كيمياوية او بيولوجية تكون من فعل نشاط االنسان(ٗ).
-4مواد التنظيف والصناعات الكيمياوية مواد طالء الجدران :تؤدي ىذه الصناعات إلى تموث

اليواء بسبب المواد الكيميائية والغازات المنبعثة منيا

)٘(

.

وتختمف المموثات الصناعية من دولة الى اخرى طبقاً لعوامل عديدة منيا استخدام وقود واطئ
النقاوة وبمواصفات رديئة في الصناعة بحثاً عمى التكمفة االقل والربح االكثر ،وتختمف طبقاً لنوع
الصناعة ومراحل التصنيع ونوعية اآلالت المستخدمة في االنتاج(.)ٙ
ونرى بان المشرع العراقي ييدف من ىذه االجراءات الى حماية وتحسين البيئة ،من خالل
ازالة ومعالجة الضرر الموجود فييا او الذي يط أر عمييا ،والحفاظ عمى الصحة العامة والموارد
الطبيعية والتنوع االحيائي ،بالتعاون مع الجيات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق
التعاون الدولي واالقميمي في ىذا المجال.
ٔ -د .طارق ابراىيم الدسوقي عطية ،الموسوعة االمنية االمن البيئي النظام القانوني لحماية البيئة ،دار الجامعة
الجديدة ،االسكندرية ،ٕٓٔ٘،ص .ٜٔٛ

ٕ -د .حسين طو نجم ،البيئة واالنسان -،دراسات في االيكولوجيا البشرية ،طٖ ،الكويت،ٜٔٛٗ ،ص ٕ.ٕٜ
ٖ -د .سنكر داود محمد ،التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التموث -دراسة تحميمية مقارنة ،طٔ،
منشورات زين الحقوقية ،بيروت ،ٕٓٔٚ ،صٖ٘.
ٗ  -د .سنكر داود محمد ،مصدر سابق ،ص.ٖٙ

اخر زيارة لمموقع 5- http:mawdoo3.com ٕٓٔٛ /ٖ/ٚ

- ٙاسود قادر احمد ،مصدر سابق ،ص .ٜٔٔ
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المطمب الثالث
التقدم التقني والتلوث البيئي
اصبح لمتطور الصناعي والتكنولوجي الذي تعيشو اإلنسانية المعاصرة الذي اقترن مع بداية
الثورة الصناعية اث ار بار اًز في زيادة اإلنتاج باستخدام اآلالت الحديثة واكتشاف مصادر طاقة
جديدة ازداد استيالكيا باطراد عال ،أدى إلى التموث البيئي ،فيناك عالقة وثيقة بين التقدم التقني
والتموث البيئي ،ذلك أن التقدم التقني يطور من أساليب استخدام موارد الطبيعة وبالتالي يزيد من
انبعاث وتولد النفايات الصناعية التي تؤدي إلى تموث البيئة وما يترتب عمى

ذلك من أضرار

فادحة في البر والجو والبحر(ٔ).
ان التقدم التقني ساىم إلى حد كبير في رفع مستوى حياة اإلنسان ورفاىيتو ،إال أنيا حممت
أخطار جديدة إلى البيئة الطبيعية فتصاعدت بعض الغازات الضارة من مداخن المصانع ولوثت
اليواء وألقت ىذه المصانع بمخمفاتيا ونفاياتيا الكيميائية السامة في البحار واألنيار ،وأسرف
الناس في استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات اآلفات والمخصبات الزراعية ،وأدى كل ذلك إلى
تموث البيئة بكل صورىا ،فتموث اليواء وتموث الماء وتموثت التربة)ٕ) .ومن االمثمة عن بعض
المموثة ما سوف نتناولو بالفروع االتية:
االعمال الصناعية ُ
الفرع الول :تكرير النفط
تتموث البيئة من المصافي الخاصة بتكرير النفط  ،حيث تستخدم المياه لتبريد المنتجات
السائمة الساخنة ،وإلزالة المواد القابمة لمذوبان في الماء من النفط الخام ومشتقاتو ،ولتوليد البخار
لمتقطير ولتوليد البخار لمتقطير فيتم صرف ىذه المياه المموثة بعد المعالجة الى المياه السطحية ،
محتوية عمى مواد عضوية وامونيا ،ومواد صمبة وكروم ورصاص وبنسبة كبيرة من المياه المموثة
بناء عمى ضخامة وانتاج مصافي النفط  ،فيذه المخمفات تموث المياه من جية  ،ومن جية
اخرى يتم تموث اليواء عن طريق حرق الوقود لتوفير الطاقة لمرفق التكرير ،وتشمل اكاسيد
ٔ -د.إبراىيم سميمان عيسى ،تموث البيئة أىم قضايا العصر -المشكمة والحل ،طٕ ،دار الكتاب الحديث،
القاىرة ،ٕٓٓٓ ،صٖٓ.

ٕ-وفاء أحمد عبد الفتاح عمر ،البيئة والتموث ،بحث منشور في مجمة أسيوط لمدراسات البيئية ،جامعة أسيوط،
اسيوط ٜٜٔٗ ،صٕٓ.
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النتروجين ،ثاني اوكسيد الكبريت ،اول اكسيد الكاربون ،ىيدروكربونات وجسيمات مختمفة وتولوين
وزيمين ومواد مموثة مختمفة(ٔ).
وتكمن مشاكل البيئة في اغمب البمدان ىو سعي المنشآت الصناعية الخاصة باستغالل
الموارد وتعظيم الربح الى اقصى حد ممكن ،فأصحاب المشاريع التجارية والصناعية واالستثمارية
يسعون دائماً الى تخفيض التكمفة وتعظيم الربح من خالل استغالل البيئة الى اقصى حد ممكن،
وما ينتج عن ىذه االعمال التجارية من نتائج وخيمة عمى البيئة والذي يتحمل نتائجو كافة افراد
المجتمع(ٕ).
الفرع الثاني :التموث الصناعي
وىذا التموث الذي ينتج عن فعل اإلنسان ونشاطو أثناء ممارستو ألوجو حياتو المختمفة ،فال
يختمف اثنان عمى أن األنشطة الصناعية ىي المسئولة عن بروز مشكمة التموث– في العصر
الحاضر -وبموغيا ىذه الدرجة الخطيرة التي تيدد حياة اإلنسان وصالحية البيئة المحيطة(ٖ).
والواقع أن الصناعات الحديثة تزيد من معدالت التموث في اليواء والماء والتربة ،بما تفرزه
من مواد ومركبات تصبح مموثة لمبيئة ومؤثرة عمى حياة اإلنسان وفرص عممو واقتصاده)ٗ( ،لذلك
إذا توافرت ليا عوامل متعددة منيا -المنطقة المنبعثة أو التي تصرف فييا ،الكمية اإلجمالية ليا،
الفترة الزمنية التي توضع فييا في البيئة ،الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية لممواد
المنبعثة ،بجانب سمية وخطورة المواد والمركبات بالنسبة لمكائنات الحية واإلنسان ،وىذا النوع
من التموث ىو السائد ألن نتيجة لمتقدم التكنولوجي وما ينتج عنو من آثار ضارة ومنيا التموث
البيئي ،والذي يسبب كثير من الدمار لمبيئة المحيطة بما فييا من كائنات حية وغير حية ،مما

ٔ -د .محمد صابر ،البيئة من حولنا دليل لفيم التموث واثاره ،مترجم عن المؤلف ترافس واجنر ،ط ٔ ،الجمعية
المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ،ٜٜٔٚ ،ص.ٕ٘ٚ
ٕ  -فيصل لوصيف ،اثر سياسات التجارة الخارجية عمى التنمية االقتصادية المستدامة في الجزائر خالل
ٓ ،ٕٕٓٔ-ٜٔٚرسالة ماجستير ،جامعة سطيف ٔ ،كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التيسير،
ٕٗٔٓ ،ص٘٘.

ٖ -فرج صالح اليريش ،الحماية الجنائية لمبيئة ،دار النيضة العربية،طٔ ،ٜٜٔٛ،ص ٘٘.
ٗ -مصطفى كمال طمبة ،مصدر سابق ،ص ٕٓٔ.
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يستدعي تركيز االىتمام التشريعي عمى النطاق الدولي لمواجية ذلك النوع من التموث وما ينتج
عنو من أخطار(ٔ).
وتعود اسباب تفاقم التموث الصناعي الى اطالة عمر المصانع واستخدام تكنولوجيا قديمة ،
(ٕ)

ألسباب مالية او نقص االيدي العاممة المدربة وانعدام الكفاءة الصناعية

ونرى بان صعوبة الحصول الوسائل الفنية الحديثة المناسبة لمبيئة(صديقة البيئة) والتي تساىم
بالحد من التموث البيئي  ،واحتكار الدول الكبرى ليا وتكاليفيا الباىظة ُ ،يعد من التحديات التقنية

المفروضة عمى الدول عالية التموث.

ٔ  -د.أحمد عبد الكريم سالمة ،د.أحمد عبد الكريم سالمة :قانون حماية البيئة ،النشر العممي و المطابع جامعة
الممك سعود ،ٜٜٔٚ،ص ٖٓٔ.

ٕ -اسود قادر احمد ،تأثير التموث البيئي عمى راس المال البشري،طٔ ،مكتبة زين الحقوقية ،بيروت،ٕٓٔٙ،
ص.ٔٔٛ
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المبحث الثالث
النعكاس التبادلي بين البيئة والتجارة
أصبحت الشعوب تتنافس فيما بينيا لغرض الحصول عمى أكبر قدر من الرفاىية بما
تستنزفو من البيئة من موارد ،وال تتنافس لمحفاظ عمى ىذه البيئة الطبيعية ،بما أنيا تعيش فييا،
إال ان العالم أدرك أنو ال يمكن التخمي عن إحدى الضرورتين ،التجارة الدولية كوسيمة لمحصول
عمى الرخاء والبيئة الستثمار ىذا الرخاء ،وال يمكن الحصول عمييما في آن واحد في ظل سيطرة
قواعد السوق لوحدىا .ولغرض االحاطة بالموضوع فسوف نتناولو بالمطمبين اآلتيين:
المطمب الول
اثر تحرير التجارة عمى التموث البيئي
وبناء عمى ىذا التحرير التجاري يبرز
تيتم االتفاقات التجارية الدولية بتحرير التجارة الدولية،
ً

رأيين يتعمقان باألعمال التجارية وانعكاسيا عمى التموث البيئي وكما يأتي:

الراي الول-ييتم بدراسة مواضيع البيئة في االطار التجاري المتعدد االطراف ،أي مدى تأثير
السياسات البيئية المتبعة في الدول عمى التأثير سمباً او ايجاباً التجارة.
الراي الثاني -يجب ان تكون الحمول المتعمقة بحماية البيئة من االعمال التجارية متماشياً مع
مبادئ المنظمة العالمية لمتجارة اليادف الى تحرير التجارة (ٔ).
ىكذا نشأت إلى جانب القواعد التجارية لمسوق قواعد بيئية أخرى معاكسة ليا ،حيث إذا
كانت القواعد التجارية تسعى إلى إزالة القيود التجارية في ظل سيطرة مبدأ حرية التجارة عمى مبدأ
حماية التجارة ،وما ينتج عن ذلك من آثار سمبية عمى البيئة نتيجة زيادة الطمب عمى الموارد
الطبيعية ،كنتيجة لزيادة التبادل التجاري الذي يمر حتما بزيادة التصنيع واإلنتاج ،وما يترتب عمى
ذلك من زيادة تمك اآلثار السمبية عمى البيئة(ٕ).
أثار االنعكاس بين االعمال التجارية والبيئة اىتماماً كبي اًر لدى الكثير من الميتمين بيذا
الشأن ،وفي أماكن صنع القرار ،خاصة في ظل تزايد عمميات تحرير التجارة الدولية ،وزيادة
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر واالتفاقيات الدولية من جية ،وتعاظم المشكالت البيئية
ٔ  -فيصل لوصيف ،مصدر سابق ،ص ٗ.ٚ
ٕ  -قايدي سامية ،مصدر سابق ،صٖٓ.
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وانعكاساتيا االقتصادية واالجتماعية من جية أخرى .ويتركز االىتمام بشكل أساسي عمى أثر
االعمال التجارية عمى سالمة البيئة ،وأثر المعايير البيئية عمى حركة التجارة .إن جوىر قضايا
البيئة ذات الصمة بالتجارة ىو كيفية تحقيق توازن بين الحاجة إلى التنمية وبين الحاجة إلى
الحفاظ عمى البيئة ،والذي يأتي من خالل رسم سياسات اقتصادية تنموية تراعي البعد البيئي
وتحقق التنمية المستدامة بأبعادىا المختمفة.
المطمب الثاني
األبعاد البيئية لألعمال التجارية ودرجات التموث ومعايير الحماية
اصبحت المشاكل البيئية إحدى أىم المشكالت التي تؤرق العالم برمتو ،ولعل من أىم
أسباب تنامي التدىور البيئي ىو الزيادة السكانية المضطردة وتجمع البشر في تجمعات سكانية
كبيرة في مدن العالم ،باإلضافة الى النمو االقتصادي المحقق في عديد البمدان ،ودون االخذ
بنظر االعتبار النتائج المتأتية عن الشركات الصناعية العمالقة والتصنيع الضخم الضار بالبيئة
(ٔ)

ومكوناتيا

 .ويتمثل البعد البيئي لألعمال التجارية من خالل التغيرات المناخية وتدىور نوعية

اليواء وتدىور نوعية المياه وتموث المدن والفضاءات الطبيعية ومحدودية الموارد الطبيعية(.)2
البيئة ىي المحيط الذي يعيش فيو االنسان  ،ويمارس نشاطاتو التجارية المختمفة  ،التي يستنبط
منيا متطمبات عيشو ورفاىيتو ،ومن خالل ىذا النشاط فان البيئة المحيطة تتأثر بشكل مباشر
(ٖ)

وتتفاوت درجات التموث البيئي من نشاط الى اخر ،ترتبط بمعايير الحماية من ىذا التموث
.والذي يمكن تناوليا بالفرعين اآلتيين:
الفرع الول :درجات التموث البيئي

1- Farid Baddache, le développement durable tout simplement, édition Eyrolles,
Paris, France, 2008, P1.
ٕ  -فيصل لوصيف ،مصدر سابق ،ص٘٘.

ٖ -بدرية العوضي ،دور المنظمات الدولية في تطور القانون الدولي البيئي ،مجمة الحقوق ،جامعة الكويت،
العدد الثاني ،صٕ٘.
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في الواقع العممي ليست كل صور التموث الموجودة في البيئة خطرة عمى النظام البيئي
او عمى صحة االنسان وسالمتو  ،وىي ليست عمى نفس الدرجة من الخطورة والتأثير ،حيث
يمكن التمييز بين ثالثة درجات وكما يأتي:
-1التموث المقبول :وىو الدرجة االولى من درجات التموث والتي ال يتأثر بيا توازن النظام
االيكولوجي وال تصاحبو أي اخطار او مشاكل بيئية رئيسية او اخطار واضحة عمى البيئة او
عمى االنسان وصحتو او عمى الكائنات الحية .ال توجد بيئة خالية تماماً من التموث نظ اًر
لسيولة نقل المموثات المختمفة من مكان إلى آخر سواء كان ذلك بواسطة العوامل المناخية أو
(ٔ)

البشرية .وال تكاد تخمو منطقة من مناطق العالم منيا

-2التموث الخطر  :ىومرحمة متقدمة من مراحل التموث ،حيث أن كمية ونوعية المموثات تتعدى
الحد اإليكولوجي الحرج والذي يبدأ معو التأثير السمبي لمتموث عمى العناصر البيئية الطبيعية
والبشرية بشتى اشكاليا .تعاني كثير من الدول الصناعية من التموث الخطر والناتج بالدرجة
األولى من النشاط الصناعي والمنتجات الحديثة غير القادرة عمى تدوير نفسيا ،واالعتماد بشكل
رئيسي عمى الفحم والبترول كمصدر لمطاقة

(ٕ)

-3التموث المدمر :وىو اخطر انواع التموث حيث تتعدى فيو المموثات الحد الخطر ،وىو
المرحمة التي ينيار فييا النظام اإليكولوجي ،ويصبح عاج از عن اداء وظائفو الطبيعية نظ ار
الختالل توازنو بشكل جذري .مثال ذلك التموث الناجم عن االشعاعات النووية(ٖ).
الفرع الثاني :معايير حماية البيئة من النشطة التجارية
ىناك جممة من المعايير والتي تستخدم لمعرفة مدى التموث الذي يصيب مكونات البيئة
المختمفة جراء االنشطة التجارية المختمفة وكما يأتي:
ٔ-عبداهلل رمضان الكندري ،التموث اليوائي واالبعاد البيئية واالقتصادية ،بحث منشور في مجمة العربي ،الكويت،
العدد٘ٓٗ ،ٜٜٕٔ ،صٕ.ٜ
ٕ  -من االمثمة عمى ىذا النوع من التموث ،التموث الناتج عن تسرب غاز الميثيل من مصنع إلنتاج المبيدات
الحشرية في مدينة (بوبال) اليندية عام ٗ ،ٜٔٛوادى الى موت ٕٓٓ٘ شخص واصابة مائة الف اخرين

بأمراض وعاىات مختمفة ،ولممزيد انظر د .طارق ابراىيم الدسوقي عطية ،مصدر سابق ،صٔ.ٜٔ

ٖ-عبد المنعم محمد درويش ،االنسان والبيئة ،اخر زيارة لمموقع ٔٔwww.dr-almarzouqi.com ٕٓٔٛ/ٖ/
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المعيار الول -الوسط المستقبل لمتموث  :وىو وضع حد اقصى لمتموث المسموح بو في وسط
بيئي معين كاليواء او الماء تتواجد فيو االنشطة التجارية  ،وتأخذ عينات من ىذا الوسط ويتم
قياس ما تحتويو مواد مموثة جراء ىذه االنشطة ،لمعرفة فيما اذا كانت ضمن الحدود المسموح بيا
(ٔ)

او تجاوزتيا ،ويم ذلك من خالل نتيجة التحميل

.

المعيار الثاني -انبعاث المموثات :ويتم من خالل حصر وتحديد كمية االعمال التجارية التي
تُعد من المموثات من مصدر معين وفي وقت زمني محدد  ،سواء كان ىذا المصدر متحرك
كالقطارات والمركبات والسيارات او كان ثابتاً كالمصانع والمنشآت والمشاريع التجارية
واالستثمارية المختمفة(ٕ).
المعيار الثالث-السمع المنتجة :من خالل الخصائص الكيماوية او الفيزيائية لمسمع والبضائع
المنتجة  ،وما تحتويو من مموثات كالمواد الحافظة او االلوان الصناعية وما يصاحبيا وينتج عنيا
(ٖ).

من مموثات بيئية

المعيار الرابع-اشتراطات التشغيل :من خالل اعتماده عمى شروط معينة يجب ان تتوافر في
المشاريع االنتاجية او المنشآت بقصد حماية البيئة ،كما ىو الحال في الفنادق او المطاعم
والمالعب والمالىي ،بسواء تعمقت بالتيوية او النظافة العامة ام االضاءة او باألمور الصحية،
واشتراط احتواء المصانع والشركات عمى اقسام خاصة لمعالجة المموثات الناتجة عنيا(ٗ).
وارى وفي اطار حماية البيئة  ،يقع عمى عاتق االشخاص الطبيعية او المعنوية ،في القطاع
العام والخاص ان يمتزم بمبدأ العمل البيئي الوقائي المستمر لألضرار المحتممة لمبيئة ،من خالل
استخدام افضل التقنيات المتوافرة والتي تساىم بمنع او تخفيف حصول اي ضرر بفضل
استعمال تدابير مناسبة والتي ال تمحق ضر اًر عمى البيئة ،والرقابة المستمرة عمى المشاريع
التجارية والتأكد من مدى التزاميا بمعايير حماية البيئة.

ٔ -المادة ٕ ،الباب الثاني ،من قانون البيئة المصري رقم ٗ لسنة ٗ.ٜٜٔ
ٕ  -المادة ٖ٘ ،الباب الثاني ،من قانون البيئة المصري رقم ٗ لسنة ٗ.ٜٜٔ
ٖ  -المادة ٖٗ ،الباب الثاني ،من قانون البيئة المصري رقم ٗ لسنة ٗ.ٜٜٔ
ٗ  -لمادة ٕٗ ،الباب الثاني ،من قانون البيئة المصري رقم ٗ لسنة ٗ.ٜٜٔ
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الخاتمة
في نياية البحث تم التوصل الى ان مسألة التموث البيئيي اصبحت من المسائل التي تشكل
محو اًر ىاماً بين االعمال التجارية والصناعية وانعكاساتيا عمى البيئة المموثة ،وقد تم التوصل
الى االستنتاجات والتوصيات االتية:
اول-الستنتاجات
ٔ-ان العالقة بين العمميات االنتاجية والتموث البيئي عالقة متشعبة ويرتبطان مع بعضيما بشكل
مباشر ،وال يمكن اعتبار االعمال التجارية مسؤولو وحدىا عن التموث البيئي  ،بل الخمل يعود
ايضا الى عدم فاعمية السياسات البيئة المتبعة من قبل الدول.
ٕ -تفاقم حجم المشاكل البيئية وتعاظم الخطر الذي ييدد البيئة في جوانبيا المختمفة ،نتيجة
لألعمال التجارية المختمفة ،بشكل اصبح ينذر بكارثة بيئية تعوق حركة التنمية ويقف حائالً دون
انطالق المشاريع االستراتيجية الداعمة لالقتصاد الوطني  ،النعدام المواجية التشريعية المناسبة
ليا.
ٖ -عدم فاعمية االتفاقات الدولية واالقميمية الخاصة بالمحافظة عمى البيئة  ،وعدم اتخاذىا صفة
االلزام .وضعف دور المنظمات الدولية واالقميمية المعنية بشؤون البيئة في المعالجة وضعف
الغطاء التشريعي بشكل عام وفي الدول النامية بشكل خاص .وعدم وجود سياسة بيئية واضحة
المعالم  ،يمكن االعتماد عمييا عند القيام بالمعالجة البيئة.
ٗ -عدم قيام االجيزة االدارية والرقابية والقضائية المختصة بشؤون البيئة بالوجبات الممقاة عمى
عاتقيا بشكل كبير يزيد من شمل العممية التنموية في البالد  ،ويفاقم التموث البيئي .وانعدام
المعايير التي يمكن اعتمادىا في قياس التموث البيئي .والتي يتم من خالليا منح التراخيص
واالذونات لألعمال التجارية المختمفة.
ٗ-تحدد البيئة الطبيعية بعدد ىائل من المظاىر التي ال دخل لإلنسان في وجودىا او
استخداماتيا ،مثل الصحراء والجبال والبراكين والبحار والمحيطات واليابسة ،وتشمل
والحيوان وما يحيط بيما من الماء واليواء والغابات واالرض والطيور.
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النبات

ثانيا-التوصيات
ٔ -العمل عمى وضع غطاء تشريعي متكامل  ،يتناول بين نصوصو المعالجة الجذرية لمسببات
التموث البيئي  ،ويضمن متابعة االعمال التجارية المختمفة والتي تساىم بشكل كبير في التموث
البيئي ،واستخدام الحوافز والضمانات المختمفة والتي من شانيا ان تخفف من حدة التموث البيئي.
ٕ-المواجية الجماعية في التصدي لمشاكل التموث البيئي عمى اعتبارىا ضرورة ممحة تتنامى
بشكل مستمر ،فيقع عمى عاتق الجميع المواجية المباشرة إليقاف او لمحد من انتشار التموث
البيئي .ومسايرة الق اررات الدولية الصادرة من المنظمات الدولية واإلقميمية المعنية بالبيئة لحث
الدول عمى المواجية والتصدي الفعمي ليذا النوع من المشاكل البيئية.
ٕ -العمل عمى وضع جممة من المعايير تالزم العمميات االنتاجية والية نقميا ومراقبة عمميات
التصنيع والشركات التي يكون تأثيرىا عال عمى التموث البيئي  ،واحكام متطمبات التغميف
والتعبئة لممنتجات  ،اضافة الى تحديد المخاطر المحتممة والقيام بإجراءات الفحص البيئي
المبدئي بصورة مستمرة .وتقييم االثر البيئي لممشاريع التي تيدد البيئة بسبب حجميا او طبيعتيا
او نشاطاتيا واثارىا.
ٗ-اعتماد استراتيجية مناسبة في ادارة الممف البيئي  ،من خالل جمب ركائز ومقومات اساسية
توفر دعامو جيدة لنشأتيا ،تنحصر في القيم الفكرية السائدة والتوجو السميم نحو بيئة نظيفة وامنو
 ،وتفعيل القوانين الرادعة (العقابية) وكفاءة االجيزة االدارية المعنية بحماية النظام البيئي في
البالد.
٘-العمل عمى اتخاذ االجراءات الدولية الالزمة حول ازدياد التدىور البيئي ،من خالل مراقبة
التنمية في البمدان الصناعية والتي تُعد من اكبر المموثين لمبيئة ،ومساعدة الدول النامية المتمثل
بعدم تصدير التكنولوجيا التي تستخدم في االنشطة التجارية والتي تمحق ضر اًر في البيئة الى
ىذه الدول.
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 -ٙدعم المنظمات الوطنية والدولية واالقميمية غير الحكومية والتي تنشط في مجال مكافحة
التموث البيئي لغرض القيام بواجباتيا في االرشاد والتوعية البيئية ومراقبة االنشطة التجارية
المموثة لمبيئة ووضع الحمول المناسبة لمحد من التموث.
-ٚتفعيل الدوائر والمؤسسات البيئية من خالل منحيم المزيد من الصالحيات اليادفة في متابعة
االعمال التجارية المضرة بالبيئة ،وادخاليم في دورات وندوات ومؤتمرات معنية بمكافحة التموث
البيئي  ،والحد من التجاوزات من قبل اصحاب المصانع والمنشآت والشركات االنتاجية.
-ٛاالنظمام الى االتفاقيات والمعاىدات الدولية المعنية بحماية البيئة والحد من انتشار التموث من
قبل و ازرة البيئة.
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