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  )402ي(بیئیة وتشریعات مقرر قوانین  بعةساالمحاضرة ال

  : أهداف وزارة البیئة العراقیة *      

  : على الصعید الداخلي ، تستهدف الوزارة :أوًال 

، حیائيالتنوع اال، الموارد الطبیعیة ، الصحة العامة (حمایة وتحسین البیئة للحفاظ على  -1
  .التراث الثقافي والطبیعي

 .التنمیة المستدامة ضمان  -2

  . البیئةي واالقلیمي في مجال حمایة على الصعید الخارجي فتتمثل بتحقیق التعاون الدول: ثانیًا 

 :في القانون العراقي  ستحداث وظیفة المراقب البیئيإ* 

ن من بی) المراقب البیئي( إستحدث القانون العراقي هذه الوظیفة ، فقد یعین الوزیر      
یقع و موظفي الوزارة لتنفیذ أحكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البیئة ، 

  :، منها على عاتق المراقب البیئي العدید من المهام والمسؤولیات التي تتطلب منهم القیام بها

منح القانون المراقب البیئي في مجال حمایة البیئة  :لقیام بأعمال الرقابة والتفتیش ا :أوالً 
كتشافها إذا تبین لهم إمن ضبط الجرائم البیئیة في حال  صفة الضبطیة القضائیة، لكي یتمكنوا

فیجب على ،  ذلك أثناء قیامهم بأعمال الرقابة والتفتیش المسندة إلیهم والمكلفین بها قانونا
ه لحین ورود بالغ إلیه بوجود جریمة في حق البیئة، مأمور الضبط أن ال ینتظر في مقر عمل

 ،تصاصه لمتابعة الوضع البیئي فیهاخإالمناطق واألماكن التي في دائرة بل علیه القیام بتفقد 
ختصاصاته كمأمور ضبط إ ومن ثم إذا تبین له أن هناك مخالفة ألحكام قوانین البیئة یمارس

ة الالزمة على إثباتها والتوصل إلى مرتكبیها، قضائي لضبط هذه المخالفة وجمع كافة األدل
  .لغرض اتخاذ اإلجراءات المقررة قانونا في حقهم

األماكن التي یحق ألي  ، قصد باألماكن العامةی:  دخول األماكن العامة المختلفة :ثانیاً   
ومن  ، یتوقف هذا الحق على إذن من الغیرشخص الدخول فیها أو المرور بها دون أن 
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لى عاتق مأموري الضبط فیقع ع ، مةالشوارع والحدائق والمزارع والطرق والشواطئ العاأمثلتها 
 نتقال إلى األماكن العامة المختلفة ومطالعة مدى تطبیق التشریعات البیئیة في تلكالقضائي اإل 

وبالطبع فإن مأمور الضبط القضائي عند  ،نتهاكات للبیئةإاألماكن للتأكد من عدم وجود أي 
في األماكن العامة سیقوم بمهمته المشار إلیها سالفا والمتمثلة في الرقابة والتفتیش، تواجده 

من الهواء  وبالتالي یحق له مثال أثناء تواجده في أي منطقة صناعیة أخذ العینات الالزمة
جراء القیاسات المطلوبة لبیان مدى جودة الهواء بها والتأكد من عدم  الخارجي بهذه المنطقة وإ

  .النسب المسموح بها حسب المعاییر البیئیة المقررة تجاوز

أي مكان معد لمباشرة نشاط صناعي أو  ،یقصد بها :دخول األماكن الخاضعة للرقابة: ثالثاً   
لتزام بتطبیق أو ما غیر ذلك طالما كان علیه اإل حرفي أو تجاري أو مهني أو سیاحي أو طبي 

ویحق للمراقب البیئي ، والقرارات المنفذة لها لیماتكل أو بعض أحكام قوانین حمایة البیئة والتع
دخول أماكن العمل المختلفة بدون إذن صاحب العمل طالما كانت المنشأة غیر متوقفة عن 

وعلیه القیام باإلطالع على  ،وقات العمل الرسمي ایضًا أخارج  المنشآتوله دخول هذه العمل، 
أخذ العینات والقیاسات والفحوصات الالزمة التي السجالت والبیانات المتواجدة بمكان العمل، و 

تمكنه من التأكد من صالحیة وكفاءة بیئة العمل في هذا المكان، وعدم وجود أیة أضرار بیئیة 
تؤثر على حق وسالمة العاملین فیه، باإلضافة إلى التأكد من عدم تأثیر المكان ذاته على 

  .جودة البیئة الخارجیة

  

  

  

  


