اﻟﻣﺣﺎﺿرة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣﻘرر ﻗواﻧﯾن وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ )ي(402
 -3ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟروﻧق واﻟﺟﻣﺎل اﻟﻌﺎم  ،ﻣﻧﻊ أي ﻧﺷﺎط ﻣن ﺷﺄﻧﻪ:
أ -اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة .
ب -ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺻﺎﻣﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﻣن اﻟزﺣف اﻟﻌﻣراﻧﻲ
ت -ﻫدم أو اﻹﺿرار ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺳﺟل ﺗﻌدﻩ اﻟوزارة .
ث -رﻣﻲ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺎً إﻻ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ .
راﺑﻌﺎً  :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧوع اﻷﺣﯾﺎﺋﻲ  ،وﯾﺗم ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 -1ﻣﻧﻊ اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺋﻠﻬﺎ .
 -2ﻣﻧﻊ ﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك واﻟطﯾور واﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻬددة وﺷﺑﻪ اﻟﻣﻬددة ﺑﺎﻻﻧﻘراض
أو اﻻﺗﺟﺎر ﺑﻬﺎ .
 -3ﻣﻧﻊ ﺻﯾد أو ﻗﺗل أو ﻣﺳك أو ﺣﯾﺎزة أو ﻧﻘل اﻟطﯾور واﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﯾور اﻟﻣﻬﺎﺟرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻣﺣطﺔ ﻟﻠراﺣﺔ أو
اﻟﺗﻔرﯾﻎ وﻛذﻟك ﻣواﺋﻠﻬﺎ وأﻣﺎﻛن ﺗﻛﺎﺛرﻫﺎ .
 -4ﻣﻧﻊ اﻹﺑﺎدة أو اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻧﺎدرة واﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻌطرﯾﺔ واﻟﺑرﯾﺔ .

* اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣواد واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌراﻗﻲ:
أﻟزم اﻟﻘﺎﻧون وزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﻛوزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ
ﺳﺟﻼ وطﻧﯾﺎً ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ
ً
واﻟﻧﻔط واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ( إﻋداد
اﻟﺧطرة اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌراق وآﺧر ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة ،وﯾﺗم اﻹﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬذا اﻟﺳﺟل ﻓﻲ
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﺣﯾث ﻣﻧﻌت اﻟﻣﺎدة ) (20ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
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أوﻻً  :رش أو إﺳﺗﺧدام ﻣﺑﯾدات أﻵﻓﺎت أو أﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺎت ﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ أﺧرى ﻷﻏراض اﻟزراﻋﺔ أو
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻏراض إﻻ ﺑﻌد ﻣراﻋﺎة اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﯾﺋﯾﺎً وﺑﻣﺎ
وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ً
ﯾﻛﻔل ﻋدم ﺗﻌرض اﻹﻧﺳﺎن وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺧرى ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة آﻧﯾﺎً
ﻷﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺿﺎرة.
ﺛﺎﻧﯾﺎً  :ﻣﻧﻊ إﻧﺗﺎج أو ﻧﻘل أو ﺗداول أو إﺳﺗﯾراد أو ﺗﺧزﯾن اﻟﻣواد اﻟﺧطرة إﻻ ﺑﻌد اﺗﺧﺎذ
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻧﺎﻓذة ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻋدم ﺣدوث
أي إﺿرار ﺑﯾﺋﯾﺔ  ،وﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب أي ﻣﻧﺷﺄة أو ﻧﺷﺎط إﺧطﺎر اﻟوزارة ﻋن أي ﺗﺳرب ﯾﺣدث ﺑﺳﺑب
ﻗﺎﻫر إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻣواد أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧطرة واﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻔﺎدي ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣن
أﺿرار .
ﺛﺎﻟﺛﺎً  :ﻣﻧﻊ ﻧﻘل أو ﺗداول أو إدﺧﺎل أو دﻓن أو إﻏراق أو ﺗﺧزﯾن أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
اﻟﺧطرة أو اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ إﻻ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑﯾﺋﯾﺎً ٕواﺳﺗﺣﺻﺎل اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ.
راﺑﻌﺎً  :ﻣﻧﻊ إدﺧﺎل وﻣرور اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة واﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻷﺧرى إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ أو
اﻷﺟواء أو اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد إﺷﻌﺎر ﻣﺳﺑق ٕواﺳﺗﺣﺻﺎل اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ .
ﺧﺎﻣﺳﺎً  :إﻗﺎﻣﺔ أي ﻧﺷﺎط ﻟﻐرض ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة إﻻ ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺑﻌد اﺧذ رأي اﻟوزارة وﯾﻛون اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﺻدر
ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻋدم ﺣدوث أﺿرار ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ .
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