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  )402ي(بیئیة  وتشریعات مقرر قوانین سادسةالمحاضرة ال

ویتعین على كل دولة عضو التعاون على أكمل وجه مع سائر الدول األعضاء لتسریع     
وضمانًا لتنفیذ االتفاقیة  ،ن األنشطة المذكورة بأقصى عقوبة مقاضاة مرتكبي أي نشاط م

بصورة فعالة یجب على الدول األعضاء تعیین أو إنشاء هیئة حكومیة تكون الهیئة الوطنیة 
  :، تقوم بعدة أعمال منها المعنیة بذلك

عملیات التفتیش التي تجریها منظمة حظر األسلحة الكیمیائیة في المواقع  تنسیق -1
  . خاضعة للتحققالصناعیة أو العسكریة ال

  .إعداد اإلعالنات األولیة والسنویة  -2

االسهام في مساعدة وحمایة الدول األعضاء التي تتعرض لهجمة كیمیائیة أو لتهدید  -3
  .لهجمة كیمیائیة 

  .العمل على تعزیز االستخدام السلمي للكیمیاء  -4

العمل من أجل التعاون بین سائر الدول األطراف واألمانة الفنیة لمنظمة حظر األسلحة  -5
 . الكیمیائیة

  :  عراقيال لبیئة في التشریعاحمایة *  

فعلى المستوى التشریعي ، كان العراق من أوائل الدول العربیة التي فكرت في حمایة البیئة     
م، وكان 1974عام ) بالهیئـة العلـیا للبیـئة البشریة( والحد من تدهورها، وتم تشكیل ما یـعرف 

  .م1972ذلك عقب مشاركة العراق في مؤتمر إستوكهولم للبیئة البشریة عام 

رتبطت بهذه الهیئة دائرة ومارست ت     لك الهیئة مهام عملها لمدة أكثر من عام ونصف ، وإ
    .وهي من دوائر وزارة الصحة) دائرة الخدمات الوقائیة والبیئیة(عرفت بأسم 
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أما على المستوى القانوني ، فقد نشأت الدولة العراقیة الحدیثة مع بدایة القرن العشرین     
ولم یتطرق القانون األساسي العراقي ، إنتهاء اإلحتالل العثماني  بظهور المملكة العراقیة بعد

  .للبیئة ضمن نصوصه الدستوریة)   1963و1958و 1925(  لألعوام 

في موادها الدستوریة للجانب  تفقد أشار ) 1970و1968و1964(أما دساتیر األعوام     
له الدولة بإنشاء مختلف الصحي ، والنص على أن الرعایة الصحیة حق للعراقیین جمیعًا تكف

   .أنواع المستشفیات والمؤسسات الصحیة والتوسع فیها

فقد وردت فیه إشارة صریحة على  ،م 2005دستور عام  وحصل التطور األبرز في    
ضرورة توفیر البیئة الصحیة المالئمة للعیش وتكفل الدولة حمایتها والحفاظ علیها، وكان ذلك 

  .من الدستور) 33(في المادة 

مر سلطة أبموجب  م،2003مراق بعد التغییر الذي حصل في عاوتأسست وزارة البیئة في الع  
االئتالف المؤقتة  ، خاصة بعد سلسلة الحروب التي خاضها العراق والدمار الذي لحق البیئة 
العراقیة جراء هذه النزاعات واإلستنزاف الذي تعرضت له موارده على شتى االصعدة األقتصادیة 

فكان البد من العمل بسرعة ، ولم تبتعد البیئة عن هذا التدهور، جتماعیة والثقافیة واالسریةواال
  .على تالفي هذا التدهور لما له من مضار قد تؤدي الى المساس بحق االنسان في الحیاة 

غیر وحدة واحدة شمولیة تعتبر إن البیئة هي وبذلك فقد تحول العمل البیئي إلى نظرة أكثر    
أة، وان حمایة البیئة ال ینبغي أن تقتصر على فقرات محددة دون غیرها أو على مناطق أو مجز 

حیث أصبحت هناك وزارة مختصة بتنفیذ االحكام القانونیة المتعلقة ، قطاعات بیئیة دون غیرها
  .ال مجرد مدیریة مرتبطة بوزارة الصحة ، بحمایة البیئة في شتى مجاالتها

  

  

  

      


