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  )402ي(بیئیة وتشریعات مقرر قوانین  ثامنة المحاضرة ال

دلة التي یثبت األ نأالمراقب البیئي یجب على :أخذ العینات والقیاسات الالزمة :رابعاً         
یتوصل إلیها والمتحصل علیها بشكل قانوني سلیم، فأي إجراء یقوم به مأمور الضبط 

ومن أهم األدلة التي یتوقف علیها مدى  ،علیه البطالنال یعتد به، ویترتب بالمخالفة للقانون 
مسؤولیة صاحب المنشأة هي نتائج العینات التي تحصل علیها المراقب، فلذلك یكون ألخذ 
جراء التحالیل والقیاسات المطلوبة أهمیة بالغة، لصاحب الشأن الطعن في إجراءاتها  العینة وإ

ین على الموظف مراعاة األصول الفنیة والعلمیة ولهذا یتع .ونتائجها إذا تبین له عدم صحتها
الواجبة اإلتباع في هذا الصدد من جانب، وبما یكفل ویحمي حق صاحب المنشأة من جانب 

  .آخر

 یجب على المراقب البیئي عند ضبط أي مخالفة أن یحرر محضراً  :تحریر المحاضر :خامسا
تخاذ هذه إ، ووقت من معلومات بشأنهابذلك یثبت فیه كافة اإلجراءات التي قام بها وما لدیه 

سم وصفة محرره وتاریخ تحریره، إولها، ویجب أن یشتمل المحضر على اإلجراءات ومكان حص
وأن یحمل توقیع الشهود والخبراء الذین تم سماعهم، باإلضافة إلى كافة البیانات التي تخص 

فق مع المحضر كافة المنشأة المخالفة وصاحبها أو بیانات المخالف والترخیص، وأن یر 
المستندات والوثائق والمخططات إن وجدت والتي یرى المراقب بصفته مأمور الضبط القضائي 

  .أهمیتها في إثبات المخالفة ویرسلها بعد ذلك إلى الوزارة ألتخاذ االجراءات الالزمة في شأنها

   :لعراقاالمشمولة بالحمایة القانونیة في العناصر البیئیة * 

  :حمایة المیاه من التلوث ، ویتم بالطرق التالیة : أوًال 

مخلفات سائلة منزلیة أو صناعیة أو خدمیة أو زراعیة إلى الموارد  منع تصریف أي  -1
المائیة الداخلیة السطحیة والجوفیة أو المجاالت البحریة العراقیة إال بعد إجراء المعالجات 

   .الالزمة علیها

لدور والمصانع وغیرها من النشاطات إلى شبكات تصریف منع ربط أو تصریف مجاري ا -2 
  .میاه األمطار 
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  .منع استخدام المواد السامة والمتفجرات في صید األسماك والطیور والحیوانات المائیة  -3

منع أیة أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحریة نتیجة استكشاف أو استغالل قاع البحر  -4 
الجرف القاري بما فیها مواجهة حاالت التلوث الطارئة التي یترتب اإلقلیمي وتربته التحتیة و 

علیها األضرار بالبیئة البحریة بما یضمن االلتزام بالتشریعات الوطنیة ومبادئ وأحكام القانون 
  .الدولي 

  : حمایة الهواء من التلوث والحد من الضوضاء، ویتم بالطرق التالیة:ثانیًا 

لغازات أو األبخرة الناجمة عن عملیات إنتاجیة أو حرق وقود إلى منع انبعاث األدخنة أو ا -1
  .الهواء إال بعد إجراء المعالجات الالزمة بما یضمن مطابقتها للتشریعات البیئیة الوطنیة 

منع استخدام محركات أو مركبات ینتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها في  -2
  . التشریعات البیئیة الوطنیة 

ع حرق المخلفات الصلبة إال في األماكن المخصصة من الجهات ذات العالقة وفق من -3
  .بیئیًا  أسلوب آمن

منع ممارسة النشاطات الباعثة لألشعة الكهرومغناطیسیة غیر المؤینة والمنبعثة من  -4
محطات البث الرئیسیة واألبراج والهوائیات الخاصة بالهواتف النقالة وغیرها إال في نطاق 

  . التعلیمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض

  :دة عناصر ترتبط باالرض وهي تضمنت هذه الحمایة ع حمایة االرض ،: ثالثًا 

 :حمایة التربة ، ویتم بالطرق التالیة -1

منع أي نشاط یؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى اإلضرار بالتربة أو تدهورها أو   - أ
 .تلوثها على نحو یؤثر في قدراتها اإلنتاجیة 

  .منع الزحف العمراني على االراضي الزراعیة -ب
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منع  أي نشاط من شأنه األضرار بمساحة أو نوعیة الغطاء النباتي  ،حمایة النباتات  -2   
في أي منطقة یؤدي إلى التصحر أو تشویه البیئة الطبیعیة إال بعد استحصال ترخیص الجهات 

  .ذات العالقة 

  

  

  


