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تتمخز فكخة البحث في تدميط الزػء عمى حق مغ حقػق االندان وىػ
الحق في بيئة نطيفة الحؼ يعج مغ الحقػق الججيجة ،ويرشف ايزاً مغ انػاع الحقػق
التزامشية .وييجف البحث إلى التعخيف بيحا الحق ،وكحلظ التعخف عمى تصػر فكخة
ىحا الحق في الفكخ الدياسي العخاقي مغ خالل دراسة الفكخ الدياسي العخاقي في
السجة التي حجدىا البحث بعج عام  ،2014وكحلظ دراسة مالمح تصػر الفكخة مغ
خالل السسارسات التي تست في البيئة الدياسية لمعخاق؛ فيشاك مسارسات واحجاث
ساىست في التعخيف بخصخ انتياك ىحا الحق او فقجانو وعجم التستع بو ،وبالتالي
ضيخت مالمح التػعية بزخورة ىحا الحق وبث فكختو في السجتسع العخاقي والتعخيف
بو ،وكحلظ دق ناقػس خصخ فقجانو وعجم التستع بو؛ فأحياناً ال يجرك الفخد اىسية احج
حقػق االندان التي يتستع بيا اال بعج ان يجرك بأن ىحا الحق ُميجد بالفقجان او ان
فقجانو سػف ييجد التستع بالحقػق االخخػ ،مثل حق الحياة.
الكلسات السفتاحية :حقػق االندان؛ الفكخ الدياسي؛ بيئة نطيفة.
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The research highlights the human right to a clean
environment, which is considered one of the new rights that is
classified as a kind of solidarity rights. The research aims to
introduce this right as well as to identify the development of the
idea of this right in Iraqi political thought through the study of
Iraqi political thought after 2014, beside a study of the features
of the development of the idea through the practices that took
place in the political environment of Iraq, as there are some
practices and events that contributed to the definition of the
danger of violating this right or losing it and not enjoying it by
people, thus the features of awareness emerged on the necessity
of this right within Iraqi society and sounding the alarm of
losing it and not enjoying it; Sometimes an individual does not
realize the importance of one of the human rights that he enjoys
except after he realizes that this right is threatened with being
lost or that its loss will endanger the enjoyment of other rights,
such as the right to life.
Keywords: Human rights; political thought; clean environment.
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مقجمة

الحق في بيئة نطيفة ُيعج مغ الحقػق الججيجة لإلندان وىػ حق ميع ججاً
لدالمة حياة االندان واستس اخريتيا بذكل سميع وصحي ،والسجافعة عغ ىحا الحق يعػد
بالفائجة عمى االندان بذكل خاص وعمى العالع والكخة االرضية بذكل عام.

ومغ مدػغات اختيار عشػان البحث ىػ مالحطتشا ان ىشاك جيل وعجم معخفة
بػجػد ىحا الحق مغ ضسغ الحقػق التي يجب ان يتستع بيا االندان  -مغ ِقبل افخاد
السجتسع  -وكحلظ السداىسة في استس اخريتيا مغ ِقبل السػاشغ والحكػمات عمى حج
سػاء وتحتاج البذخية الى تثؿيف دائع ومدتسخ بحقػقيا وما ىي السسارسات

الرحيحة الكتدابو ومغ ثع السجافعة عشو والحرػل عميو ،في بحثشا ىحا ندمط

الزػء عمى اىسية ىحا الحق ومغ ثع تصػره كفكخة في الفكخ الدياسي العخاقي وخاصة

بعج عام  2014وىػ العام الحؼ تست الديصخة عمى محافطات نيشػػ وصالح الجيغ
(تكخيت) واالنبار مغ ِقبل تشطيع "داعر" االرىابي ،وثع السباشخة بعسميات التحخيخ
واستعادة ىحه السجن بعسميات عدكخية واسعة ،ونتيجة لديصخة ىحا التشطيع ومسارساتو

التي اذت البيئة وثع مخمفات الحخب التي ما تدال اثارىا مػجػدة لحج االن ،فأصبح

ىشاك ضخورة لمتثؿيف في مػضػع الحق في بيئة نطيفة وعشجما ُنذخت نتائج
االحرائيات التي تع الؿيام بيا مغ قبل جيات معشية مختمفة عغ حجع الشفايات
والسخمفات الحخبية او التي خمفيا التشطيع االرىابي عشج الؿيام بسسارسات معيشة،
اصبح ىشاك تصػر في الػعي بخصػرة العير بجون بيئة نطيفة وبالتالي تصػر مفيػم
الحق في بيئة نطيفة وىحا ما سشتشاولو في ىحا البحث وسشجرس كيؽية التصػر بأذن

هللا .وال بج مغ ذكخ ان الفكخ الدياسي الحؼ يتشاولو البحث يختز بالسفيػم الحؼ

يفدخه بأنو الفكخ السترل بكيان الفخد وبحخياتو وحقػقو العامة والحؼ يدعى الى تشطيع
عالقات االفخاد ؼيسا بيشيع وكحلظ عالقتيع بالجية او االشخاص الحيغ يحكسػنيع ،اؼ

بالسعشى الػاسع لسفيػم الفكخ الدياسي الحؼ ال يقترخ عمى نطام الحكع والفمدفة
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الدياسية لمشطام الدياسي وانسا السفيػم الحؼ يتعجػ الى مجاالت بشاء السجتسع
بالدياسة التشسػية والدياسة البيئية والدياسة السجتسعية والدياسة الثقاؼية وكحلظ

االقتراد.

اىسية البحث :
تكسغ أىسية البحث في تدميط الزػء عمى التحػل الكبيخ في السػاقف سػاء

السجتسعية او الدياسية داخل العخاق نتيجة التجاعيات الخصيخة لسذاكل البيئة وتمػثيا
بعج عام  ،2014وقج تتصػر ىحه السػاقف الى افعال وادوار قج تؤدؼ الى السػاجية

لغخض فخض ىحا الحق والجفاع عشو .كسا أن البحث يقجم رؤية عمسية عغ اىسية

الػعي بالحقػق التزامشية برػرة عامة في الفكخ الدياسي العخاقي وكحلظ الحق في
بيئة نطيفة بعج االحجاث التي عرفت بالعخاق واثخت بالفكخ الدياسي العخاقي.

اىجاف البحث :ييجف البحث إلى:

 التعخف عمى الحق في بيئة نطيفة عمى اعتباره حقاً مغ حقػق االندان. التعخف عمى الفكخ الدياسي العخاقي في مجة مػضػع البحث. -تػضيح اىسية ىحا الحق وعالقتو بحقػق االندان االخخػ.

اشكالية البحث:

تكسغ اشكالية البحث في أن السذيج الدياسي العخاقي شيج تغييخات ميسة بعج

عام  ،2014فكان ليا تأثيخ واضح عمى تصبيقات حقػق االندان في العخاق مغ جية
وعمى تصػر الفكخ الدياسي العخاقي مغ جية اخخػ .تشصمق مذكمة البحث مغ دراسة

حق التستع ببيئة نطيفة كحق مغ حقػق االندان ،وىل شيج ىحا الحق تصػ اًر مغ
السشطػر الفكخؼ فقط ام عمى مدتػػ التصبيق العسمي ايزاً؟
فخضية البحث:

ان تبمػر فكخة الحق في بيئة نطيفة ارتبط بسدار متػاصل مغ التحػالت

والتصػرات في السػاقف وبسديخة مدتسخة ومتػاصمة مغ التغييخات والتحػالت والتصػرات
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في السػاقف سػاء الدياسية او مػاقف السجتسعات االندانية وكحلظ الػعي بأىسية

البيئة الشطيفة في الحياة السذتخكة.
مشيجية البحث:

اعتسج البحث لمػصػل الى الشتائج والتػصيات عمى السشيج الػصفي والسشيج

التاريخي والسشيج التحميمي.
هيكلية البحث:

قدع البحث الى مبحثيغ ،السبحث االول بعشػان البيئة الشطيفة والفكخ الدياسي

وتفخع بجوره الى مصمبيغ السصمب االول بعشػان الحق في بيئة نطيفة كحق مغ حقػق

االندان والسصمب الثاني الفكخ الدياسي العخاقي بعج عام  .2014اما السبحث الثاني

فأنو بعشػان االحجاث والطػاىخ الدياسية التي اثخت عمى بيئة العخاق بعج عام 2014
وانقدع الى مصمبيغ  :السصمب االول بعشػان تجاعيات العسميات السدمحة عمى البيئة،

والسصمب الثاني بعشػان مالمح تصػر فكخة الحق في بيئة نطيفة.
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املبحج األول

البيئة النظيفة والفكر السيبسي

نحاول في ىحا السبحث دراسة حقػق االندان مغ وجية نطخ مختمفة وكسحاولة
جادة وججيجة في تحميميا في الطخوف الفكخية والدياسية التي تشذأ فييا ضخوف او

مكان الجراسة ،اؼ محاولة ازالة الحػاجد الفاصمة بيغ حقػق االندان وبيغ الفكخ
الدياسي الدائج في البيئة التي تحتاج الى دراسة ىحا الشػع مغ الحقػق ،وىي ميسة
ليدت سيمة لكشيا مسكشة اذا ما حاولشا التذخيز والتحميل باالستعانة باألدوات

البحثية الشافعة.

السظلب األول :الحق في بيئة نظيفة كحق من حقهق االندان

حقػق االندان لريقة بػجػد االندان؛ فاإلندان محميا ومػضػعيا وىشاك

حقػق تثبت لو حتى قبل والدتو مثل حق الحياة (اؼ ال يجػز اجياض الصفل وىػ

جشيغ) ،وىشاك اراء بأن حقػق االندان تشقزي بسػت االندان ،لكغ مغ وجية نطخ

الباحث ان ىشاك حقػق تدتسخ حتى بعج مػت االندان مثل حق البيئة الشطيفة ألنيا

حق اذا فقجه االندان يتختب خدارة حتى بعج بسػتو وذلظ بعجم تستع اوالده بحقيع
ببيئة نطيفة اؼ ضخر فقجان يمحق بالذخز حتى بعج وفاتو عشجما يريب الزخر

اوالده وييجد وجػدىع واستسخار تستعيع ببيئة نطيفة وبالتالي برحة جيجة ،ألن االوالد
حدب االعخاف االجتساعية يعجون استجامة لحكخ االندان واستحكاره بعج مساتو

واستس اخرية لحكخ اسسو وتاريخو واعسالو.

وتشقدع حقػق االندان الى اجيال ،فالجيل االول وىػ الخاص بالحقػق السجنية

والدياسية ،والجيل الثاني وىي الحقػق االقترادية واالجتساعية ،والجيل الثالث وىي

الحقػق الججيجة والسعخوفة بالحقػق التزامشية" ،ومعشاىا انيا تُبشى عمى فكخة وجػب
التزامغ بيغ شعػب العالع مغ مشصمق انو ال يسكغ القزاء عمى السزار السختمفة
لمبيئة التي ال تحج بحجود و/او اقاليع دولية وتجػب القارات دون اؼ ضابط ،اال مغ
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خالل تكاتف الجيػد والتعاون في مجال الحفاظ عمى البيئة"( ،)1وحقػق الجيل الثالث
حقػق ضيخت متأخخة ندبياً عغ حقػق الجيميغ الدابقيغ ومازالت مثار ججل
ومشاقذات وال تػجج اؼ معاىجة عالسية لحقػق االندان تعتخف بحقػق الجيل الثالث

بشفذ شخيقة االعتخاف بحقػق الجيميغ الدابقيغ وتدسى ايزاً بالحقػق االندانية
الجساعية ويقرج بيا الحقػق التي تثبت لسجسػع االفخاد ككل ،وعمى ذلظ فالتستع بيحه

الحقػق او الحخمان مشيا يشرخف الى مجسػعة مغ الشاس؛ فالحقػق الجساعية اذن
ىي تمظ الحقػق التي ال تتع مسارستيا اال بذكل جساعي وقج انصمقت ىحه الحقػق مغ
الشاحية القانػنية مغ االعالنات الرادرة عقب مؤتسخات دولية لكي تدتقخ كسبادغ

قانػنية بعج ذلظ في صمب اتفاؾيات دولية ،لتربح جدءاً مغ القانػن الجولي لحقػق
االندان( )2والتي ضيخت نتيجة التخابصات الجولية مثل العػلسة وكحلظ نتيجة التقجم
والتصػر العمسي والتكشمػجي وتصػر السسارسات الجيسقخاشية وتػسعت مجاالت حقػق
االندان وذلظ قبل انتياء الحخب الباردة ،وكان السدػغ لطيػرىا ىػ اما لجرء مخاشخ
معيشة او لتعسيع االستفادة السذتخكة او لتحقيق اقرى االستفادة مغ التقجم العمسي

والتكشمػجي ،او لتحقيق التشسية في احج السجاالت السيسة لإلندانية.

ومغ ىحه الحقػق الحق في "بيئة سميسة او نطيفة" ،فطيخ اىتسام دولي بيحا

الحق وبالسذاكل الشاتجة عغ االخالل بو او فقجانو ،فطيخت ىيئات ومشطسات
وكيانات مختمفة تيتع بقزايا التمػث ومحاربة اسبابو ومغ يدببو ،وضيخت دعػات

ومؤتس اخت في ىحا السجال ومشيا السؤتسخ الجولي التي عقجتو الجسعية العامة لألمع

الستحجة عام  1968حػل البيئة االندانية وكحلظ وفي نفذ العام تع عقج نجوة دولية

مغ قبل الجسعية العامة لألمع الستحجة بالتعاون مع اليػندكػ حػل "البيػسفار٭"،
وليحا يعج عام  1968عام وضع اسذ ىحا الحق ،وتػالت السؤتسخات الجولية مثل

مؤتسخ ستػكيػلع عام  1972تحت شعار "ارض واحجة" ،وكحلظ عقج مؤتسخ في

نيخوبي عام  1982ومؤتسخ في ريػ دؼ جانيخو عام  .1992حيث تع اعتبار الحفاظ

عمى البيئة مغ مدؤولية الجولة واالندان معاً( .)3والبيئة الشطيفة مرصمح واسع
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الصيف يتزسغ( :الجػ الرحي والتػازن الرحي) ،والبيئة الرحية او الشطيفة تعج
امتجاداً لحق الحياة وتحؿيقيا والحفاظ عمييا وعمى التػازن االيكػلػجي الخالي مغ
تمػث اليػاء والساء والرخف الرحي .وفقا لسشطسة الرحة العالسية يقجر أن "ىشاك

 7،1مميػن فخد يسػتػن سشػيا في الجول الشامية بدبب أمخاض تشتج عغ تشاول مياه
غيخ نؿية وعجم وجػد مرارف مجار مشاسبة" الحؼ بجونو ال يسكغ التستع بالحياة،

فأؼ اجخاء مغ شأنو ان يدبب التمػث البيئي (اليػاء والساء) يعج انتياكاً لحق الحياة،
فحق العير بكخامة ايزاً متعمق بحق البيئة الشطيفة ألنو مغ السدتحيل العير بكخامة
اندانية بجون بيئة اندانية ونطيفة وصحية ويذسل خجمات الرخف الرحي ،والشطافة

الذخرية ،والسياه الشطيفة ،والتخمز مغ الشفايات ،ونطام ادارة الشفايات ،وما الى

ذلظ وعمى الجولة ان تزسغ وصػل فػائج ىحه التجابيخ الى الجسيع دون اؼ تسييد
عمى اساس الصائفة او العقيجة او العخق او الجشذ(.)4
ىشاك ججلية قائسة بيغ رأييغ :االول ىػ ان البيئة الشطيفة تديع في التستع

بحقػق االندان األخخػ ،اؼ ان التجىػر البيئي والتغييخ السشاخي لو اثار سمبية عمى

إعسال حقػق االندان .وىشاك رأؼ اخخ يقػل انو بعج اكتسال إعسال حقػق االندان
االساسية (الجيل االول مغ الحقػق) وتحؿيقيا ندعى لمػصػل الى بيئة نطيفة ،لكغ

اآلراء الغالبة تقتخب مغ الخأؼ االول (ونحغ نتفق ايزاً مع الخأؼ االول) وىػ ان
ىجف إعسال حقػق االندان بالزخورة يدتمدم حساية البيئة .وىشاك مغ يحىب في
سعييو لحساية ىحا الحق باعتبار ان عجم االنزسام الى السداعي لمحج مغ التغييخ

السشاخي الحؼ ىػ مغ اسباب تجىػر البيئة وىػ بحج ذاتو انتياك لحقػق االندان
وذلظ ألن كل اندان يجب ان يعير في بيئة نطيفة وصحية ولحلظ ضيخت دعػات

الى ضع العبيغ ججد الى حطيخة القانػن وخمق السديج مغ التػحيج عمى شمب حساية

البيئة وبالتالي يتحتع عمى عسميات صشع القخار ان تعدز الؿيع االساسية لحقػق
االندان ومشيا البيئة الشطيفة لمػصػل الى حالة مغ اجبار الجول عمى تعجيل اىجاف

سياساتيا العامة وتكػن مقيجة بحيث تتػخى تحقيق ولػ الحج االدنى مغ البيئة الشطيفة
وكحلظ تع اعتساد قػانيغ لحساية البيئة وذلظ إلضفاء الذخعية لمسصالبة بجعل حساية
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البيئة اليجف الخئيذ مغ صشع الدياسات لكي يتع فدح السجال لألفخاد السحخوميغ

مغ ىحه الحقػق لالنتراف امام الجيات السعشية وكحلظ ألضافو ادوات ججيجة
()5

قج

لمسجتسع السجني لتسكيشيا مغ ُمدألة الحكػمات لزسان الػصػل الى ىحا الحق
تفيع ىحه الجعػات الى اجخاءات غيخ واقعية او مفخشة في الشبالة لكشيا عمى االقل

خصػة باالتجاه الرحيح.

وكسا اسمفشا "لقج بجأت الحخكة البيئية الحجيثة في اواخخ ستيشيات القخن

الساضي ،وليحا لع تتزسشيا السعاىجات التأسيدية لحقػق االندان .ومع ذلظ مغ

الػاضح اعتساد حقػق االندان وحساية البيئة بعزيا عمى البعس فتعتسج قجرتشا عمى
التستع بحقػقشا في الحياة وبيئة نطيفة وصحية بجانب مجسػعة اخخػ عمى معيذتشا
في بيئة صحية ومدتجامة لحا يعج اول اعتخاف لمسجتسع الجولي بيحه العالقة في اول

مؤتسخ بيئي رئيدي لو في ستػكيػلع عام _1972كسا ذكخنا_ الحؼ اعمغ ان البيئة

الصبيعية ىي (شيء جػىخؼ) لمتستع بحقػق االندان االساسية بسا في ذلظ الحق في

الحياة نفديا"(.)6

خرائز الحق في بيئة نطيفة كسا ذكختو الباحثة ندخيغ شايب(:)7

 .1ىحا الحق اساسي فيػ حق ضخورؼ وغيخ قابل لمترخف وغيخ قابل لمتحػيل او

التشازل عشو فيػ جدء مغ حقػق الجيل الثالث ويعكذ القمق ازاء وجػد والبحث
السدتجامة.
عغ التشسية ُ

 .2مغ حيث عجد السدتفيجيغ ىحا الحق ال يقترخ عمى مجسػعة مغ الشاس

السحجديغ بل عمى عجد غيخ محجد مغ الشاس فيػ مغ الحقػق التي تمترق في

اشار مفاـيع معيشة مثل االندانية واالجيال القادمة واالستجامة.

 .3يخز السرمحة العامة.

ولعمو مغ السثيخ لالىتسام االشارة الى الخأؼ القائل بالتػسع في مفيػم الحق في

البيئة نحػ الػسط الثقافي لإلندان فصبقاً ليحا الخأؼ ان البيئة ىي كل ما يحيط
باإلندان ،اؼ ليدت الػسط الصبيعي لإلندان بل ايزاً تزع الػسط الثقافي لإلندان
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فيػ جدء مكسل لمبيئة فأنرار ىحه االشخوحة يعتبخون ان مدألة الحفاظ عمى االثار

التاريخية تشجرج ضسغ مدألة حساية البيئة وذلظ مغ مشصمق كػن البيئة تخاثاً مذتخكاً
لمبذخية ،كسا ان التخاث الثقافي يعج ضخورياً لجػدة البيئة البذخية( )8وىحا ما يشصبق
مع ما جاء بو السذخع العخاقي ،فقج عخفت السادة ( )1مغ قانػن و ازرة البيئة العخاؾية

رقع ( )37لدشة  ،2008والفقخة ( )5مغ السادة ( )2مغ قانػن حساية وتحديغ البيئة
العخاؾية رقع ( )27لدشة  ،2009البيئة عمى أنيا" :السحيط بجسيع عشاصخه الحؼ
تعير ؼيو الكائشات الحية والتأثيخات الشاجسة عغ نذاشات اإلندان االقترادية

واالجتساعية والثقاؼية".

فالسذخع العخاقي في تذخيعاتو األخيخة قام باستيعاب كل ما في البيئة مغ

عشاصخ ومغ ضسشيا اإلندان ونذاشاتو ،وىػ أمخ يشدجع مع التصػرات العمسية

والتكشمػجية التي يذيجىا العالع .

ويسكغ االستجالل عمى ان البيئة محل لمحساية القانػنية مغ خالل تتبع ما

تشاولو السذخع العخاقي في ىحا السجال ،فقج عالج السذخع العخاقي مػضػع البيئة بذكل

واضح ،إذ وردت البيئة في الفقخة ( )4مغ السادة ( )2مغ قانػن حساية البيئة العخاؾية

رقع ( )3لدشة  .1997كسا عخفتيا السادة ( )1مغ قانػن و ازرة البيئة العخاؾية رقع

( )37لدشة  ،2008وقانػن سشة  2009كسا ذكخنا سابقاً .وقج ذىب القانػن الى ابعج
مغ ذلظ في الفرل الثاني في ىحا القانػن عشجما وضع الية لتكػيغ وعسل مجمذ
لحساية البيئة الحؼ يكػن مختبصا بػزارة البيئة ويخأسو وزيخ البيئة ويزع اعزاء

مسثميغ مغ جسيع دوائخ الجولة( .)9وايزاً مغ خالل االتفاؾيات التي انزع الييا
العخاق( )10وكسا مبيغ بالججول اآلتي:

:

194

االتفاقيات الجولية التي انزم الييا العخاق في مجال حساية البيئة
تاريخ االنزسام

ت االتفاؾية
1

اتفاؾية التجارة الجولية الخاصة بالحيػانات انزع العخاق الى االتفاؾية في

2

اتفاؾية بازل بذأن التحكع بشقل السػاد الخصخة العخاق مشزع حدب قانػن

والشباتات الفصخية السيجدة باالنقخاض (سايتذ)

عبخ الحجود
3

االتفاؾية

االشارية

رقع( )3في 2011/1/31

بذأن

تغييخ

()UNFCC
4

2014/2/5

السشاخ مشزع حدب قانػن رقع ()7
في 2009/3/23

اتفاؾية الكػيت االقميسية لحساية البيئة البحخية العخاق مشزع لالتفاؾية بتاريخ

مغ التمػث لعام  1978والبخوتػكػالت السمحقة 1978
بيا ()ROPME

5

االتفاؾية االشارية لألمع الستحجة لسكافحة تاريخ االنزسام 2009/5/11

6

اتفاؾية التشػع البايػلػجي

تاريخ االنزسام2009/10/26

7

اتفاؾية حزخ استعسال وتخديغ ونقل االلغام تاريخ االنزسام 2007/8/15

8

حيد
ا
بالشدبة لمعخاق دخمت

الترحخ

السزادة لألفخاد (اوتاوا)
ُ
اتفاؾية بذأن الحخائخ العشقػدية (اوسمػ)

التشفيح بتاريخ 2013/11/1
9

اتفاؾية فييشا وبخوتػكػل مػنتخيال بذأن التخمز انزع العخاق بتاريخ

مغ السػاد السدتشفحة لصبقة االوزون

2007/9/11
انزع

 10بخوتػكػل قخشاجة

العخاق

2014/6/1

:
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وباعتبار "الحق في بيئة نطيفة" حقاً جساعياً وتزامشياً "مغ الشاحية الػاقعية"
فيتعيغ عمى الدمصات تأميغ ىحا الحق ألفخاد السجتسع الحؼ تحكسو ،وبػصفو حقاً
جساعياً يجػز لمدمصات الدياسية التي تسثل مػاششييا برفة شخعية في اقميع ما مغ
العالع بالسصالبة بحقيا في البيئة الشطيفة والرحية ضسغ الشطام القانػني الجولي.

ولعل ديباجة دستػر مشطسة الرحة العالسية تعج ايزاً مشذأً لحق االندان في
"بيئة نطيفة" وذلظ لسا لمبيئة مغ اثخ عمى صحة االندان ،فقج ُذكخ ان "التستع بأعمى
مدتػػ مغ الرحة يسكغ بمػغو ىػ احج الحقػق االساسية لكل اندان دون تسييد
بدبب العشرخ او الجيغ او العقيجة الدياسية او الحالة االقترادية او االجتساعية"،
()11

وُذكخ ايزاً "ان صحة جسيع الذعػب امخ اساسي لبمػغ الدمع واالمغ"
السظلب الثاني :الفكخ الدياسي العخاقي بعج عام 2014

عشجما اختخنا دراسة الفكخ الدياسي العخاقي بعج عام  2014اذن نحغ اختخنا

البحث في احج نساذج الفكخ الدياسي السعاصخ ،فقج بخزت بعج عام  2014بكل ما

تحسمو ىحه السجة مغ احجاث وضػاىخ سياسية وافكا اًر سياسية تعبخ عغ الػاقع وكحلظ
تعبخ عغ رفزيا لسا ىػ مػجػد وتؤسذ لفكخ متسيد ،فكانت ىشاك االفكار االصػلية
والتصخف وكان مغ نتائجو العشف والخػف .وكانت ىشاك افكار تخحب بتجخل الجيغ

بالدياسة واخخػ تخفزو بخجل وكحلظ ىشاك افكار حػل اليػية العخاؾية وتعقيجاتيا

وما الت اليو مشح عام  2003الى عام  2014وما بعجىا؛ فعشجما نتحجث ونكتب عغ

الفكخ الدياسي العخاقي في ىحه السجة البج مغ البحث في االحجاث والطػاىخ
والستغيخات التي عسمت عمى تكػيشو وردود االفعال حػل ِ
كل مشيا ىي التي تذكل ىحا
الفكخ وتػجياتو وتياراتو في صيغتيا االولية.

والفكخ عسػماً ىػ ضاىخة تاريخية اجتساعية نست بالعسل البذخؼ والسسارسة
االجتساعية وتصػرت خالل السخاحل السختمفة مغ تاريخ التصػر االنداني والفكخ

الدياسي وىػ الترػرات العقمية لطاىخة سياسية او شيء سياسي ،اؼ حرػل

الطاىخة او الذيء في الحىغ ثع يتخجع الى مسارسة وعسل .والفكخ الدياسي لو اترال
وثيق بكيان الفخد وحخياتو وحقػقو العامة فال شظ ان الشاس خمقػا متفاوتيغ في القػة
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بأشكاليا السختمفة ،وعشجما "فخضت عمييع الحياة الفصخية االولى ُحكع االقػياء لع يكغ
يذغل باليع تشطيع العالقات الجارية ؼيسا بيشيع بقجر ما شغميع التفكيخ في عالقتيع
باألقػياء والسدمصيغ عمييع وعمى حياتيع"( .)12اذن كيف يكػن الخبط بيغ الحق ببيئة
نطيفة والفكخ الدياسي؟ حدب ما جاء في تقخيخ الخبيخ السدتقل السعشي بحقػق

االندان والبيئة " التفكيخ السدتسخ وايجاد الحمػل لسذاركة السػاششيغ بحخية في عسمية
صشع القخار البيئي ففي ىحه الحالة يكػن الفكخ الدياسي ليحه السجتسعات قادر عمى
انتاج حالة او مجتسع او دولة قادرة عمى تػفيخ حساية بيئة قػية ولقج تصػرت ىحه

العالقة في بعس الجول عشجما بجأت بتقشيغ ىحا الحق في دساتيخىا الػششية ،وعشج
انزسام ىحه الجول الى االتفاؾيات الخاصة بحقػق االندان التي تُخاعي حق التستع
ببيئة صحية ونطيفة"(.)13

لجراسة الفكخ الدياسي العخاقي بعج عام  2014اوالً عميشا ان نتعخف عمى
ابخز الستغيخات التي عسمت عمى تذكيمو وتسييده ومشيا :الستغيخات االمشية والستغيخات

الدياسية ،والستغيخات القانػنية ،والستغيخات االجتساعية ،والستغيخات الثقاؼية،
والستغيخات االقترادية.

 .1الستغيخات االمشية:

لقج شيج العخاق تجىػ اًر خصي اًخ في السجال االمشي وذلظ باتداع رقعة الشداع
السدمح غيخ الجولي مغ االنبار ،التي بجأ فييا في شيخ كانػن الثاني /يشايخ 2014

الى اماكغ اخخػ وسط وشسال العخاق .وشيجت بغجاد ىجسات باستخجام العبػات

الشاسفة بذكل يػمي تقخيباً بسعجل يرل إلى ( )1.66اعتجاء يػمياً وكحلظ شيجت
محافطات نيشػػ وكخكػك وصالح الجيغ وديالى ىجسات باستخجام العبػات الشاسفة
واليجسات السددوجة او السشدقة وشيج جشػب العخاق ىجسات متفخقة(.)14

الستغيخات الدياسية:
ُ .2

ادت االضصخابات االمشية الى خالفات سياسية وتع خمع محافطيغ ورؤساء
بمجيات لرالح قادة ُججد وعادة ما يكػن ىؤالء عمى خالفات مع الؿيادات الدابقة
وعشجما فقجت الجولة الديصخة عمى اجداء كبيخة مغ اراضييا واصبح ىشاك غياب
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لمسؤسدات الخسسية ولسسارسة دورىا ،فأن اليياكل غيخ الخسسية مثل االجيدة االمشية
غيخ السعتخف بيا ،رمػز الؿبائل واالفخاد ذوؼ الدمصة ،تسأل الفخاغ مغ حيث تشفيح

القػانيغ والدياسات التي تخجم مرالح خاصة  .وقج تبيغ انو مغ الرعب محاسبة
مثل ىحه السؤسدات غيخ الخسسية او االفخاد عغ انتياكاتيع لمقػانيغ ولحقػق

االندان(.)15

ويعج ضعف دور السؤسدات الدياسية وضعف تجخميا وكحلظ ضعف خجمتيا

لمسجتسع وتجني الخجمات التي تقجميا او غيابيا وانعجاميا كمياً احجػ االشكاليات
الحؿيؿية التي واجيت مػضػع التستع بحق البيئة الشطيفة والرحية(.)16
كسا ن تفذي الفداد االدارؼ وعجم ججية الشخب الدياسية في االصالح وضعف

خبخاتيا وقرخ نطخىا يعج مغ معػقات ادراك الػعي بزخورة وجػد بيئة نطيفة

وصحية(.)17

الستغيخات القانهنية:
ُ .3

ادت االختالالت االمشية والدياسية الى انييار سيادة القانػن واالفالت مغ

العقاب وكثخة الشداعات االقميسية والقبمية الػاسعة وعجم قجرة او احياناً عجم رغبة
السدمحة تترخف بحرانة
الحكػمة العخاؾية في االستجابة ليحه االزمات؛ فالجساعات ُ
مغ العقاب حيث ان دور القانػن قج انيار في العجيج مغ السجاالت ،ونالحع ان
سمصات السحافطة مثل مجالذ السحافطات ،السحافطيغ ،رؤساء البمجيات والسؤسدات
االخخػ يعسمػن عغ ُبعج او انيع قج تػفقػا عغ نذاشيع تساماً ويسكغ مالحطة ذلظ
بجرجات مختمفة في محافطات االنبار وديالى ونيشػػ وصالح الجيغ(.)18

الستغيخات االجتساعية:
ُ .4

بعج عام  2014ضيخت تغييخات كبيخة في السجتسع ،وضيخت تػتخات اجتساعية

الدكانية فأن السجتسعات السزيفة تتعخض لزغػط كبيخة،
في ضل وجػد التشقالت ُ
ومغ جية أُخخػ ضيػر ضاىخة التخىيب والسزايقات لمشازحيغ عمى اساس اصػليع
ؼبعس الجساعات التي تُذكل اقمية ديشية او عخؾية او لغػية في مشصقة االنتقال او
الشدوح تعاني مغ العير في خػف دائع مغ ان ُيربحػا ضحايا لخصاب الكخاـية
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واالعتجاء البجني والسسارسات التسييدية او االنتقائية ؼيسا يتعمق بالحرػل عمى

الخجمات العامة والسداعجات االندانية(.)19

 .5الستغيخات الثقافية:

تعج ثقافة السجتسع محجدا مغ محجدات الػعي بأؼ قزية والعخاق يستاز

مجتسعو بديادة ثقافة السجتسع القبمي ذؼ العقمية التي ال تسيل الى التغييخ المتالكيا

حياة خاصة ذات والء داخمي ومفيػم السػاششة مختمف عشجىا اؼ يستاز بالزعف او

الػياب وىحا ما يزعف الذعػر بالسدؤولية وااللتدام تجاه السجتسع وحقػقو(.)20

الستغيخات االقترادية:
ُ .6

السدمحة
السشاشق التي تتعخض لمعشف او لخخوقات امشية او سيصخة الجساعات ُ

االسخ ىشاك استشفحت االصػل
عمييا ُيعاني الدكان فييا مغ اوضاع مالية سيئة " ُ
االنتاجية مغ اجل تمبية االحتياجات السشدلية اليػمية ،واعتسج البعس عمى
استخاتيجيات مػاجية التآكل مثل تقميل الػجبات ،اقتخاض السال ،وفي اسػأ الحاالت

الى عسالة االشفال ،او بيع االعزاء والتدػل"(.)21

تع اختيار ابخز االحجاث وليذ كميا اؼ التي تخجم مػضػع البحث_ التي

حجثت مشح العام  2014الى حيغ كتابة البحث وذلظ ألن اآلراء حػل ىحه االحجاث
وكحلظ التفكيخ بيا مغ حيث تحميل اسباب حجوثيا وججواىا وكحلظ مغ حيث التفكيخ
بتجاعيات او ارىاصات كل حجث وكحلظ ايجاد الحمػل لمسذاكل الستختبة عمى ىحه

االحجاث ساىست ايزاً _الى جانب الستغيخات التي ذكخناىا سابقاً_ بتذكيل الفكخ
الدياسي العخاقي في ىحه الحؿبة ومشيا:
 .1عسميات تحخيخ جشػب شخق مجيشة الخمادؼ تحجيجاً حي (السمعب) مغ سيصخة
تشطيع "داعر" بتاريخ .)22(2014/1/14

 .2االنتخابات التذخيعية لعام  2014بتاريخ  30نيدان ،والتي شيجت اؾباالً عمى
صشاديق االقتخاع بشدبة حػالي  %60وىي ندبة اقل مغ ندب السذاركة في
االنتخابات االخخػ التي جخت قبميا (.)23

 .3سيصخة تشطيع "داعر" االرىابي عمى محافطة صالح الجيغ . 2014
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 .4سيصخة تشطيع "داعر" االرىابي عمى محافطة نيشػػ في 10حديخان .2014

 .5تطاىخات عام  2015لالحتجاج عمى تخدؼ االوضاع الخجمية وعمى الفداد

االدارؼ في معطع مجن العخاق _ باستثشاء السجن التي كانت تحت سيصخة تشطيع

"داعر" االرىابي.

 .6عسميات تحخيخ محافطة السػصل  2016مغ سيصخة تشطيع "داعر" االرىابي
والتي كان تأثيخىا سيئاً ججاً عمى البيئة كسا سشبيغ الحقاً.
 .7االنتخابات التذخيعية لعام  2018بتاريخ  12ايار ،وىي االنتخابات الخابعة بعج

عام  2003بمغت ندبة السذاركة فييا حػالي  %52،44مغ الشاخبيغ لتذكل

اعمى ندبة عدوف عغ الترػيت مشح اول انتخابات(.)24

 .8في شيخ ايار  2019تذبت حخائق استيجفت االقتراد والبيئة.
 .9انتفاضة تذخيغ األول/اكتػبخ .2019

 .10تفذي فايخوس كػرونا  COVID-19في العالع والعخاق .2020

قج يتبادر الى الحىغ سؤال لساذا اختخنا ذكخ االنتخابات وما ىي عالقتيا بفكخة

البيئة الشطيفة؟ اآلراء حػل االنتخابات وكحلظ ندبة العدوف عغ السذاركة فييا

يذخز اتجاىاً فكخياً سياسياً شعبياً او في اوساط السجتسع وىػ انعجام الثقة بالجيات
الحكػمية ،وىحه الفكخة ستتػضح في السبحث الثاني مغ خالل تشاول دور مؤسدات
السجتسع السجني في السداىسة في تشطيف البيئة بعج مالحطة ضعف الجور الحكػمي
وعجم الثقة بيحا الجور في ىحا الجانب .وكحلظ الحال ؼيسا يخز االنتفاضات

والسحافطات التي ذكخناىا سشعالج السػضػع في السبحث الثاني.

بعج استعخاضشا لمستغيخات التي شخرشاىا وكحلظ ألبخز االحجاث سشحاول ان

نذخز ابخز مالمح الفكخ الدياسي العخاقي بعج عام  2014مغ خالل تحميمشا ليحه

الستغيخات واالحجاث مغ خالل اإلشارة الى الشقاط االتية:

 .1سيادة االفكار التي تحىب الى عجم الثقة بالحكػمة السخكدية والحكػمات السحمية
والقادة الدياسييغ السحمييغ الحيغ غادروا السجن التي عانت مغ الرخاعات وكحلظ

التي شيجت مطاىخات فقج كان مػقفيع اما صامتاً او سمبياً مغ ىحه السطاىخات.
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 .2بدبب تجني الخجمات التي تقجميا الحكػمتيغ السخكدية والسحمية وتفذي الفداد
وضعف دور القانػن ،نالحع شيػع فكخ السجتسع السجني وانخخاط السػاشغ في

نذاشات ىحه السؤسدات والثقة بيا واقامة عالقة تعاونية وتذاركية واحياناً تكاممية
بيغ مؤسدات السجتسع السجني والسػاششيغ.
 .3شيػع الفكخ االندحابي مغ الحياة الدياسية مغ ِقبل السػاششيغ وانتذار ضاىخة
العدوف عغ الترػيت ،وبالسقابل نالحع غياب الفكخ االنتخابي الدميع والحكع الخشيج

لجػ السخشحيغ وذلظ واضح مغ خالل غياب البخامج االنتخابية الػاضحة والسييئة

لمتغيخ او لمؿيادة الحكيسة.

 .4خالل العسميات العدكخية لتحخيخ السشاشق التي سيصخ عمييا التشطيع االرىابي،
نالحع ضيػر فكخ يجعػ الى تحويب كل االنتساءات الجيشية والقػمية في بػتقة وششية

واحجة.

 .5ضيػر فكخ غحتو السطاىخات واالنتفاضات وىػ فكخ عمساني يجعػ الى تذكيل
نطام سياسي ججيج مختمف عغ تجخبة االحداب الجيشية التي حكست العخاق مشح عام

 ،2003وكحلظ ضيخ فكخ يجعػ الى اعادة بعث واحياء اليػية الػششية العخاؾية

السػحجة.

وىشاك افكار اخخػ ضيخت نتيجة لمطخوف واالوضاع الرعبة وغيخ االمشة

التي يعيذيا السجتسع العخاقي برػرة عامة والفخد العخاقي برػرة خاصة ونتيجة

السعاناة والخػف مغ جخاء ويالت ومآسي الحخوب واالوضاع االمشية الستجىػرة نتج
عشيا افكار غيخ سميسة وندتصيع ان نقػل وليجة ىحه الطخوف غيخ الصبيعية ومشيا

عمى سبيل السثال :تيسير اآلخخ ،وسيادة قاعجة الغاية تبخر الػسيمة وكحلظ البقاء
لألقػػ "شخيعة الغاب" وعجم االعتخاف بحقػق اآلخخيغ(.)25
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املبحج الخبني

االحداث والظواهر السيبسية التي احرت على بيئة العراق
بعد عبم 4102

ارتأيشا في ىحا السبحث ان نتشاول تجاعيات العسميات العدكخية عمى البيئة ثع

مالمح تصػر فكخة الحق في بيئة نطيفة ،لساذا ربصشا بيغ ىحيغ السػضػعيغ في ىحا

السبحث؟ ألنشا نعتبخ ان مغ تأثيخات الحخوب عمى الفكخ االنداني ىػ اعادة التفكيخ
في االمػر التي تخز حياتو والسخاشخ التي تيجد حياتو فعادة ما يتع اعادة تذكيل

وبمػرة لعجد مغ االفكار السيسة التي تسذ حياة االفخاد خرػصاً مغ فئة الذباب،
واحياناً يتع الزغط عمى الحكػمات التخاذ اجخاءات معيشة ،او قج تتخح الحكػمات
ق اخرات او اجخاءات عسمية لمحج مغ تأثيخات الحخوب والعسميات العدكخية ،وقج تدتسخ
ىحه االجخاءات وتتبمػر بذكل واضح حتى في االزمات التي تعقب الحخوب او التي
تطيخ بعج الحخوب بسجة وجيدة وليذ ليا عالقة بالحخب التي كانت قائسة مثل

"جائحة كػرونا" _انتذار فايخوس ) _(COVID-19وتيجيجىا السباشخ لحياة الشاس

وخاصة في العخاق.

()26

السدلحة
السدلحة وغيخ ُ
السظلب االول :تجاعيات العسليات السدلحة والشداعات ُ
على البيئة.

سشكتب في ىحا السصمب عغ العسميات السدمحة التي حجثت بعج عام ،2014

ألنو وكسا ذكخنا سابقاً حجثت انتياكات لحقػق االندان وتجميخ لمسجن ونداعات مدمحة
وسيصخة عمى بعس مجن ومحافطات العخاق فتعج ىحه االحجاث االبخز واالكثخ تأثي اًخ
عمى البيئة وكسا يأتي:

 .1استخجام البيئة بهصفيا سالحا :يحطخ القانػن الجولي االنداني استخجام البيئة

بػصفيا سالحاً مسا يعشي انو يحطخ اليجسات الستعسجة عمى البيئة ،بسا في ذلظ
تجميخ السػارد الصبيعية ،واستخجام تقشيات التغييخ في البيئة .ولكغ قامت السجامع
االرىابية في العخاق بإشعال الشار في حقػل الشفط او عسجت الى جمب الشفط ومخمفاتو
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او مذتقاتو الى اماكغ معيشة مغ السشاشق السديصخ عمييا مغ قبميع وغالباً ما تكػن
بالدكان _ مثل دورة الشافػرة بسشصقة الدىػر في السػصل( )27وىي مجيشة سكشية
مأىػلة ُ
وتعج حياً حيػياً في الداحل االيدخ مغ مجيشة السػصل ،وكحلظ قامت بحخق االشارات
الجخان السشبعث مشيا مسا سبب انتذار الجخان وغاز ثاني اوكديج الكاربػن
ونذخ ُ
بكسيات كبيخة في الغالف الجػؼ وأدػ بالتالي الى التأثيخ عمى البيئة بذكل كبيخ
بتمػثيا ،وكحلظ ىالك السػاشي والحيػانات األخخػ( .)28كسا عسجت السجاميع االرىابية
الى اشعال الشيخان في مرشع الكبخيت في مشصقة السذخاق الغشية بيحه السادة مسا خمف
مئات السرابيغ والقتمى نتيجة انبعاث غازات سامة ،وتعخضت االراضي الدراعية

والسياه لسخاشخ جديسة وكحلظ الحيػانات والسػاشي ،وعسج التشطيع اإلرىابي أيزاً إلى
حخق ابار الشفط ،ولػث ابار السياه ودمخ خصػط االنابيب الشاقمة لمشفط والغاز خاصة
عشجما بجأ الجير العخاقي بيديسة التشطيع(.)29
 .2تكخيخ الشفط من ِقبل التشظيم االرىابي _في السشاشق التي سيصخ عمييا_ التكخيخ

تع بػاسصة مشذآت صغيخة وبجائية ال تُخاعي شخوط انذائيا واثارىا عمى البيئة وتدسى
(السحارق).
 .3االسلحة والحخائخ السدودة باليهرانيهم "السشزب" :قحائف اليػرانيػم "السشزب"

ىي تمظ القحائف التي تتع صشاعة رؤوسيا او نػاتيا مغ اليػ ارنيػم "السشزب" ضعيف
االشعاع تسشح ىحه الشػاة وبدبب ثقميا الشػعي القحيفة قجرة عالية ججاً عمى التػازن
واختخاق دروع الجبابات .وعشج انفجار قحائف اليػرانيػم يتكػن غاز اليػرانيػم ،وبعجىا
يتعخض الدكان وحتى بعج انتياء الحخب عشج التقخب مغ انقاض الحخب الحتسال

استشذاق ىحا الػبار عغ شخيق الجمج او الفع او الجياز التشفدي مسا يؤدػ إلى حجوث

امخاض مختمفة بيغ الشاس عمى السجػ البعيج .وفي عام  2002اثبتت دراسة عغ

جامعة بخيسغ وجػد تغييخات "كخومػسػمية" لجػ ُقجامى السحاربيغ الحيغ شاركػا في
حخب الخميج وكانػا عمى تساس مع ذاخخ اليػرانيػم .وقج يكػن اليػرانيػم متيساً فقط
الخمؿية ،ولكغ تػجج في
بالسدؤولية عغ التدبب باإلصابة بسخض الدخشان والتذػىات ُ
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العخاق مػاد اخخػ ممػثة مثل السعادن الثقيمة الدامة ومشيا الخصاص والدئبق وىحه

السعادن يتع استخجاميا ايزاً في انتاج الحخائخ والقشابل( .)30عمى سبيل السثال
استخجمت قػات التحالف في حخب عام  2017مع داعر في مجيشة السػصل السيسا
في السشصقة القجيسة مغ الداحل األيسغ لمسجيشة اكثخ مغ ( )4000قشبمة القاىا التحالف

عمى مقاتمي تشطيع "داعر" اإلرىابي .وقجرت االمع الستحجة الحصام بثسانية مالييغ

شغ ،فزال عغ انتذار الجثث الستحممة السػجػدة الى يػمشا ىحا في ىحا الحصام،

وليذ واضحاً كع ىػ عجد الشاس الحيغ ُقتمػا اثشاء تمظ السعخكة ،والتقجيخات الستػفخة
تذيخ إلى ما بيغ ( )4000و( )10000قتيالً .وتعج معخكة السػصل ،حدب رأؼ
خبخاء مغ اشج السعارك ضخاوة في مشصقة مأىػلة بالدكان مشح الحخب العالسية
()31

الثانية

 .4أدت الحخوب برػرة عامة الى اىسال الدراعة بخيف مشاشق القتا ،وتػقف الشذاط

الدراعي فييا والتي تذكل ربع مداحة العخاق تقخيباً .كسا كان لشدوح الفالحيغ خػفاً مغ
االرىاب والعسميات العدكخية نتائج ال تُحرى عمى البيئة والتخبة عمى وجو الخرػص
تيجد الحياة بكارثة مغ السخاشخ مثل تقمز السداحة الخزخاء في العخاق وكحلظ
ترحخ التخبة ،وىحا التجىػر يعسل عمى تجىػر الحالة الرحية لمسػاشغ عمى السجػ

الستػسط والصػيل(.)32

 .5الحخوب ليدت فقط عدكخية فقج تكػن اقترادية وىحا ما حجث ألراض زراعية

شاسعة بعج حخقيا مغ قبل مجيػليغ السيسا بعج اعالن و ازرة الدراعة العخاؾية بأن

السػسع الدراعي لعام  2019لسحاصيل الحبػب سػف يػفخ االكتفاء الحاتي لمعخاق
وذلظ بعج ىصػل امصار غديخة ساىست في زيادة مداحة االراضي السدروعة .واكجت

و ازرة الدراعة في بيان ليا ان ىحه الحخائق ُمسشيجة وتدتيجف ثخوة البالد الػششية"(.)33
وفزال عغ الخدائخ السادية الفادحة التي سببتيا ىحه الحخائق السفتعمة الالف
الجونسات مغ األراضي الدراعية في مشاشق مختمفة في العخاق ،كان ىشالظ مخاشخ

مخضية وبيئية مباشخة وفػرية ناتجة مغ الحخائق أثخت بذكل اساس بخاصة عمى
االشخاص الحيغ يعانػن مغ امخاض رئػية مثل الخبػ واالندجاد الخئػؼ السدمغ والتذسع
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بالخئة ،واستشذاق ىحه االنبعاثات سبب بعس االمخاض ومشيا ،حخيق واحسخار بالعيغ،
وسعال حاد ،وضيق بالتشفذ(.)34

 .6تجاعيات الحخوب كانت ايزاً واضحة مغ خالل تجميخ السدتذؽيات وم اخكد
الخعاية الرحية التي تقجم خجمات صحية لمشاس ،وتييء لألفخاد بيئة نطيفة وصحية؛

السجن السحخرة تعاني مغ انعجام
فقج تجمخت اغمب السؤسدات الرحية وأصبحت ُ
الخجمات في القصاع الرحي بدبب التجميخ الػاسع الحؼ شال السدتذؽيات والسخاكد

الرحية في السػصل .وعمى الخغع مغ ان السشطسات الجولية عسمت عمى فتح مػاقع
مؤقتة بجيمة عغ السدتذؽيات والسخاكد الرحية التي تجمخت ،لكشيا لع ِ
تغغ ولع تدج
ثغخة الشقز الحاصل عغ السدتذؽيات الستكاممة والسخاكد الرحية ،رغع أنيا أنذأت
ضسغ السػاصفات والذخوط السصمػبة ،كسا أن ىحه السػاقع البجيمة السؤقتة لع تدتصع

الدكانية اليائمة في السػصل عمى سبيل السثال ،ولع تدتصع ان
ان تدتػعب الكثافة ُ
تػفخ الخعاية الكاممة لمدكان ،وان ارتفاع معجل التمػث ساىع في ازدياد اعجاد

السرابيغ بأمخاض ناتجة عغ التمػث مثل "الدخشان" وغيخىا مغ االمخاض التي تحتاج

الى رعاية صحية مدتسخة ومكثفة.

كسا عجدت السؤسدات الرحية بذكل عام في عسػم العخاق امام انتذار

"الفايخوسات" مثل "الفايخوسات الخاصة باألمخاض السػسسية" ،وكحلظ "الفايخوس

السدتجج كػرونا"  ،COVID-19الحؼ كذف تفذيو سػء الػاقع الرحي في العخاق،
وعجد السؤسدات الرحية عغ الترجؼ لو ،السيسا في السشاشق السحخرة برػرة

اكثخ سػءاً مغ حيث نقز العجالت واليات نقل السرابيغ واجخاء الحجخ الرحي
الالزم .وىشاك ايزاً الجمار الحؼ لحق بسذاريع ترؽية وتحمية السياه وكحلظ بذبكات
الرخف الرحي .والخمل الحاصل في معالجة الشفايات السشدلية وغيخىا مغ انػاع

الشفايات.

 .7السشاشق التي سيصخ عمييا التشطيع االرىابي ،اصبحت محخومة مغ التصعيسات

(لقاحات االشفال) ،وكحلظ انعجام الخعاية الرحية والشفدية التي تقجميا مخاكد الخعاية
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الرحية االولية والسدتذؽيات وذلظ لخخوج تمظ السشاشق مغ سيصخة الحكػمة وكحلظ

ليخوب وندوح االشباء والسختريغ خارج ىحه السشاشق(.)35

 .8االمغ السائي واثخه عمى مؤشخ االجياد السائي ،ارتأيشا ان نجرج الشداع عمى السياه
بػصفو نداعاً غيخ مدمح لسا لو مغ تأثيخ عمى االمغ السائي وما يتزسشو مغ تأثيخ
عمى السياه الشطيفة الرالحة لمذخب وغيخ السالحة الرالحة لمدراعة؛ فسعجل
االستيالك لكافة االحتياجات في العخاق ىػ  53مميار متخ مكعب مغ السياه واؼ
انخفاض في ىحه الكسية يؤثخ عمى حرة الفخد الػاحج مغ احتياجو لمسياه وكحلظ عمى

مداحة االراضي الدراعية السخررة لإلنتاج ،وال تػجج اتفاؾيات ومعاىجات تشطع

مدألة السياه بيغ العخاق وجارتيو ايخان وتخكيا سػػ بخوتػكػالت ومحكخات تفاىع غيخ

شاممة لمسػضػع .ؼيسا يتعمق بإيخان ،يػضح الستحجث باسع و ازرة السػارد السائية أن
بشػد اتفاؾية الجدائخ عام  1975ورد فييا بختػكػل يحجد كيؽية الترخف ب  42نيخ

ووادؼ حيث يؤكج أن االتفاؾية "معصمة" مشح عام ،1980عمساً انو تػجج انيار حيػية
ومؤثخة مثل نيخؼ الكخخة والكارون السؤثخان في شط العخب الحؼ تجىػر بذكل كبيخ
وأمدى غيخ صالح لمذخب بدبب قصع نيخ الكارون بالكامل"(.)36
ان عجم تػؾيع العخاق لالتفاؾيات ومعاىجات مع ايخان سيؤثخ عمى حرتو

السائية مسا سيؤثخ سمباً عمى االقتراد العخاقي واالمغ الغحائي وعمى ازدياد الترحخ
وقمة االراضي الدراعية وارتفاع اليجخة مغ الخيف الى السجيشة التي ستؤدؼ الى
الزغط عمى شبكة السياه الرالحة لمذخب وعمى شخق الرخف الرحي الرحيحة
بدبب التجاوز عمى ىحه الذبكات عشج انذاء مداكغ غيخ مخصط ليا والزغط عمى

السدتذؽيات وتػفيخ الخجمات الرحية.

وؼيسا يتعمق بسحكخات التفاىع واالتفاؾيات السػقعة بيغ العخاق وتخكيا والتي كان

آخخىا عام  2017حيث اتفق الصخفان عمى تفعيل محكخة التفاىع السػقعة بيشيسا عام
 2014التي تزسشت التعاون في إدارة السػارد السائية لشيخؼ دجمة والفخات وتحجيج
حرة كل دولة ،فإن مذكمة واردات العخاق السائية مغ تخكيا ما زالت قائسة ،وفي عام

 2018تع إنجاز سج "إليدػ" ضسغ الدياسة السائية التخكية الستسثمة بسذخوعيا

:
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الزخع " "GAPالستزسغ إقامة  22سجا و 19محصة كيخومائية السترالح 1.9
مميػن ىكتار عمى نيخؼ دجمة والفخات"(.)37
السظلب الثاني :مالمح تظهر فكخة الحق في بيئة نظيفة.

في ىحا السصمب سشخصج الشذاشات التي تتع سػاء مغ جيات رسسية او مغ

الجيات غيخ الخسسية ،التي تذيخ الى تصػر الػعي بفكخة البيئة الشطيفة ،وسشحاول
تحميميا ثع وضع التػصيات في ضػئيا:

اوال  :نذاطات الجيات الخسسية:

" .1في  20نيدان /أبخيل  2014اصجر مجيخ شؤون االلغام في مكتب و ازرة
البيئة في جشػب العخاق بياناً صحؽياً اعمغ ؼيو خصصاً ألزالو األلغام مغ قزاء شط

العخب في البرخة والحؼ يغصي مداحة تبمغ  8كع*  5كع وحدب البيان الرحفي

تعتدم مجيخية ازالة االلغام كحلظ تأسيذ كتيبة ىشجسة عدكخية إلزالة االلغام حيث

مغ السدمع (حيشحاك) ان يعاد تػضيف  500مغ العامميغ الدابقيغ في ازالة

األلغام"(.)38

 .2شجدت الفخق البيئية في محافطة صالح الجيغ نذاشاتيا السيجانية والخقابة البيئية
لألنذصة الرشاعية والخجمية والدراعية في السحافطة لالرتقاء بالػاقع البيئي في

السحافطة وقام مجيخ عام دائخة التػعية واالعالم البيئي اميخ عمي الحدػن الفخق
الفشية التابعة لسجيخية بيئة صالح الجيغ قامت بأجخاء عسميات الكذف السيجاني

وجػالت ميجانية بالتعاون مع الذخشة البيئية لعجد مغ االنذصة الرشاعية والخجمية

والسجارس والسؤسدات الرحية مؤكجاً ان عسل فخق بيئة صالح الجيغ يذكل تحجياً
لكل االثار الدمبية التي خمفتيا عرابات "داعر" في ىحه السحافطة ضج االندان

والبيئة معاً ،مذي اًخ الى ان نذاشات التػعية البيئية التي تقجم إلصحاب االنذصة
الرشاعية والخجمية في محافطة صالح الجيغ تداىع في استعادة الػاقع البيئي

والخجمي ،واوضح مجيخ بيئة صالح الجيغ سامخ عبج الخزاق ان الفخق الخقابية تشفح

:
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زيارات ميجانية لمعجيج مغ االنذصة الرشاعية والدراعية والرحية وغيخىا حيث كانت
ىشاك زيارة ميجانية لسدتذفى سامخاء العام لمتعخف عمى الية عدل الشفايات الصبية مغ

االعتيادية والتأكج مغ اتسام الخصػات االخيخة لعسل السحخقة الحجيثة الرجيقة لمبيئة
وعجد مغ معامل تعبئة السياه في مخكد مجيشة تكخيت لالشالع عمى مصابقتيا لمذخوط

البيئية ،مذي اًخ الى ان مجيخية بيئة صالح الجيغ تؤكج عمى ضخورة التعاون مع باقي
السحافطات لمتشديق في مجال استخجام اجيدة الكذف االشعاعي لسا تعانيو السحافطة

مغ نقز في اجيدة التحميل والسختبخات"(.)39

لكتيب
" .3قالت الجكتػر عجيمة حسػد حديغ وزيخة الرحة والبيئة خالل تقجيسيا ُ

الحفاظ عمى شبقة االوزون بالسسارسات الدميسة بيئياً ألجيدة التكييف والتبخيج
(مدتػػ التعميع التقشي) :قامت و ازرة الرحة والبيئة بالتشديق مع بخنامج االمع الستحجة

لمبيئة ) (UNEPوبالتعاون مع و ازرة التعميع العالي والتعميع التقشي وو ازرة التخبية /
التعميع السيشي اعجاد وشبع ثالث كتيبات عمسية تػعػية لسدتػيات التعميع (العالي،

الكتيب لمصمبة معمػمات عغ التكشمػجيا وغازات التبخيج
التقشي ،السيشي) ويقجم ىحا ُ

البجيمة لمسػاد السدتشفحة لصبقة اوزون"(.)40

()41

 .4كسا يسكغ رصج ق اخرات المجشة العميا لمرحة والدالمة الػششية

في ازمة

جائحة "كػرونا" (كػفيج ،)19-مثل ق اخرات الحطخ واغالق مشاشق التجسعات البذخية
لمحج مغ انتذار الػباء ،والتشديق بيشيا وبيغ و ازرة الرحة والبيئة وبيغ رئاسة الػزراء

والمجشة الشيابية لالزمة بخئاسة وزيخ الرحة.

 .5حسالت التذجيخ الخسسية مثل حسمة التذجيخ التي اقامتيا كمية العمػم الدياسية
في جامعة تكخيت وكانت تحت شعار (مغ اجل زيادة السداحات الخزخاء داخل
الحخم الجامعي وتػفيخ بيئة صحية ونطيفة) فتع زرع عجد مغ االشجار في حجائق
الكمية وصيانة لحجائق الكمية مغ اجل ارساء ثقافة االىتسام ونذخ الػعي البيئي

والرحي وتست ىحه الحسمة رغع حطخ التجػل وانتذار فايخوس "كػرونا"(.)42

:
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ثانيا  :نذاطات من جيات غيخ رسسية :
 .1مكتب بيئة العخاق مكتب استذارات غيخ حكػمي مؤسذ وفق اجازة رسسية نافحة

مغ و ازرة التخصيط العخاؾية بسػجب قانػن السكاتب االستذارية غيخ الحكػمية رقع 16

لدشة  2000وحاصل عمى اجازة االعتسادية مغ و ازرة البيئة العخاؾية بسػجب تعميسات
رقع ( )3لعام  " 2014تعميسات شخوط اعتساد السكاتب االستذارية والسختبخات في
مجال حساية البيئة" ييجف السكتب الى اعجاد تقاريخ االثخ البيئي لسختمف الشذاشات
السيشية والرشاعية والدراعية والرحية والخجمية كسا ييجف الى تػفيخ االستذارات
والجراسات والبحػث والخبخات في السجاالت البيئية الى الجيات الحكػمية وغيخ

الحكػمية وشخكات القصاع الخاص والعام والسختمط والسشطسات والسكاتب واالفخاد

والحيغ يصمبػن ذلظ كسا يقجم البحػث والجراسات الشطخية والتصبيؿية التي تحتاج الييا
الجيات السختمفة لتقجيع الخبخة السصمػبة وتشطيع دورات تجريبية وورش تجريبية في

مجال التشسية االدارية والبيئية لمجيات التي تصمب ذلظ(.(43

 .2فخيق مثابخون لمخيخ وىػ فخيق تصػعي شبابي تأسذ بذيخ اذار /مارس 2017
بالتدامغ مع عسميات تحخيخ محافطة "نيشػػ" مغ ِقبل مجسػعة مغ الذباب السيتسيغ
باألعسال االندانية والسجتسعية اشمق حسمة مغ اجل تعديد الػعي السجتسعي تجاه

البيئة والتشطيف في مجيشة السػصل بتاريخ  ،2020/2/9الفخيق اشمق حسمة لجعع
مالكات البمجية لتشطيف وتعديد الػعي حػل مخاكد الخعاية الرحية االولية والسجارس
واالماكغ السفتػحة في ستة احياء في الداحل االيسغ لسجيشة السػصل اشتسمت احياء

الدنجمي ووادؼ حجخ والشيخوان ورجع حجيج ومػصل الججيجة والسجيشة القجيسة ،وجخػ

خالل ىحه الحسمة بعج مخور ثالثة اسابيع عمى انصالقيا رفع كسيات كبيخة مغ
الشفايات مغ حػل السخاكد الحيػية وتػعية الدكان حػل اجخاءات ادارة الشفايات

وكيؽية التخمز مشيا بذكل سميع ،ونرب حاويات لمشفايات والؿيام بأعسال الدراعة

والتذجيخ .فزالً عغ ذلظ الفخيق سيقػم بتثبيت عجداً مغ المػائح االرشادية والتػعػية

:
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تحسل اسساء االحياء الدتة السدتيجفة فزالً عغ رسع الججاريات التػعػية عمى
ججران السجارس والسخاكد الرحية واشمق ىحا الفخيق حسمة "ثػرة الجنابخ" _ الجنبخ
عبارة عغ عخبة نقل السػاد االنذائية وىي صغيخة الحجع تدتصيع التشقل في السشاشق

الزيقة -فيي امتجت لذيخيغ رفع فييا الفخيق تقخيباً ( )21الف متخ مكعب مغ
االنقاض ،واسيست في اعادة عجد مغ العائالت الشازحة بعج رفع االنقاض مغ االزقة
والذػارع (.)44

" .3مؤسدة تججيج عخاق" اقام "مخكد الخنا" التابع لسؤسدة تججيج عخاق _ وبعج ان

حرل عمى استثشاء مغ حزخ التجػل مغ قبل الديج محافع صالح الجيغ_ برشاعة
االقشعة (الكسامات) وتع تقديع العسل ضسغ ورش الخياشة إلنتاج اكبخ عجد مسكغ

في اقل وقت وتع بجأ العسل الفعمي صباح يػم  16نيدان .)45(2020

 .4كادر  Mosul Space#وبالذخاكة مع حسمة  #خمػىا اجسل التصػعية قامػا

بتدميع اقشعة (كسامات) لسدتذؽيات السػصل(.)46

 .5وىشاك تعاون بيغ الجيج الخسسي وغيخ الخسسي حيث قامت جامعة السػصل مع

فخيق "نيشػػ" اوالً التصػعي بإنتاج كحػل االيثانػل الصبي وتػزيعو عمى

السدتذؽيات(.)47

 .6وما يثبت الجيػد غيخ الخسسية والسقجمة مغ قبل السشطسات والفخق التصػعية،

في ازمة جائحة "كػرونا" ،ىػ اصجار بيان مغ االمانة العامة لسجمذ الػزراء /دائخة

السشطسات غيخ الحكػمية "فقج ثسشت خمية االزمة السذكمة بسػجب االمخ الجيػاني رقع

( )55لدشة  2020الجور الستسيد لجائخة السشطسات غي الحكػمية بحدب وصفيا
عبخ بيان تبشاه الفخيق االعالمي لمجشة االمخ الجيػاني مؤش اخ تمظ االنذصة والفعاليات

لمسشطسات غيخ الحكػمية السحمية وحالت التكافل االجتساعي التي تُؤمغ الغحاء
ومدتمدمات السعيذة لمصبقة الكادحة وذوؼ الجخل السحجود ايام الحطخ الرحي في
بغجاد والسحافطات" حيث ذكخت  123مشطسة ومؤسدة ،وذكخ البيان السحافطات

:
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التي استفادت مغ حسالت ىحا الجيج "غيخ الخسسي" ومشيا  :بغجاد ،نيشػػ ،الشجف

االشخف ،كخبالء ،اربيل ،بابل ،كخكػك ،الجيػانية ،السثشى ،صالح الجيغ ،ديالى ،ذؼ

قار ،دىػك(.)48

مغ الججيخ بالحكخ ان قمة الػعي بالبيئة الشطيفة والرحية ومخاشخ عجم

التستع بيا تقػدنا الى ما تشاولو السفكخون بالبحث والحكخ مثل بارؼ بػزان وتيج ىػمخ

ديكدػن عغ االمغ البيئي "االمغ البيئي يعشي الحفاظ عمى الطخوف البيئية التي
تجعع تصػر الشذاط البذخؼ"( ،)49فتجىػر البيئة مختبط بالخػف مغ فقجان الطخوف

التي تحقق مدتػػ العير الدميع ،وان فقجان البيئة الشطيفة والرحية ستعخض البذخ
لمخصخ مثل غياب السشطػمات البيئية (السشاخ ،الغابات ،تآكل االرض) وانتياء

السػارد الصبيعية ومرادر الصاقة وضيػر "الفاقات الغحائية" ،وقج يشتج عغ ىحا ىخوب
آالف او مالييغ االشخاص وبالتالي قج تحجث ازمات تؤثخ عمى شخعية الجول
السعشية ألنيا ال تدتصيع ادارة نتائج التجىػر البيئي وبدبب ىحا القمق قج تشذب

حخوب ناتجة عغ تجىػر البيئة الصبيعية ألن الكثيخيغ سػف يحخصػن عمى الحرػل
عمى السرادر السائية الشطيفة والديصخة عمييا وكحلظ االراضي الرالحة لمدراعة
وغيخ السمػثة وحتى السشاشق الرالحة لمعير بجل االراضي السمػثة بأحج انػاع

السمػثات الزارة باإلندان( .)50وعسػماً ىشاك العجيج مغ الفػائج نحػ بيئة نطيفة مثل
إنقاذ األنػاع السيجدة باالنقخاض ،واليػاء الشطيف ،وتقميل السخاشخ ،والسديج مغ

مرادر الغحاء مثل األسساك ،وأكثخ مغ ذلظ بكثيخ في ىحه القائسة .عغ شخيق

اليػاء الشقي ،فإن العجيج مغ األنػاع السيجدة باالنقخاض ستعيج بشاء نفديا ،وبالشدبة
لشا لغ نػاجو أؼ مخاشخ في أجدامشا بدبب اليػاء الحؼ نتشفدو .مغ أجل البقاء .إذا

كان لجيشا مياه قحرة ،فإن الكثيخ مغ الكائشات الحية ،وخاصة األسساك ،ستسػت مغ

التمػث .فائجة أخخػ المتالك بيئة نطيفة ىي أنو يسكششا الحرػل عمى إمجادات أكثخ
ثباتًا مغ الصعام والسياه والعجيج مغ السػارد الصبيعية مثل الخذب مغ أجل إنذاء

:
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أخيخ ،ىشاك فائجة أخخػ ىي أنو يسكغ أن يخمق حالة اقترادية
مشتجات ميسةً .ا
تحدشا حيث ستكػن ىشاك شاقة متججدة في كل مكان لتمبية عصذشا
ججيجة وأكثخ
ً

لمصاقة.

الخاتسة:
تتمخز غاية وفمدفة البحث في التشبيو الى اىسية التستع ببيئة نطيفة وصحية،

وبيشا ؼيو انو حق مغ حقػق االندان التزامشية ،وذلظ ألن العالع كمو يحتج عشج

انتياك احج حقػق االندان مثل الحق في الحياة او الحق في التعمع او الحق في
ابجاء الخأؼ او الحق في مسارسة الذعائخ الجيشية وتتػجو وسائل االعالم وتخكد عمى

ىحه الحقػق وتخكد عمى ُمشتيكييا وعمى ضحاياىع ،لكغ ناد اًر ما نخػ ان ىشاك مغ
يتك مع او يحتج عشج انتياك حق التستع ببيئة نطيفة وصحية بشفذ الجرجة عشج انتياك

الحقػق االخخػ .وىحا ما وضحشاه في السبحث االول.

وتشاولشا الفكخ الدياسي العخاقي ألنو بحاجة الى االتجاه والتفكيخ بحقػق

االندان برػرة عامة وبيحا الحق الحؼ يؤثخ_ برػرة مباشخة او غيخ مباشخة_ عمى

بؿية الحقػق برػرة كبيخة مثل حق الحياة وحق العير بكخامة وحق تكػيغ اسخة وحق

الدواج او يؤدؼ الى افداد ىحه الحقػق ،وثع تشاولشا االمغ البيئي وذكخنا اىسية الحفاظ

عميو وخصػرة فقجانو ،ألن معطع الباحثيغ يقممػن مغ خصػرة ىحا االمغ _االمغ

البيئي_ عمساً انو ُيعج مغ عػامل عجم االستقخار والشدوح واليجخة ونذػب الحخوب
وفقجان الجول لذخعيتيا وسبب وجػدىا.
وخالصة القػل انشا الحطشا ان الشذاشات الخسسية قميمة ومحجودة التأثيخ

بالسقارنة مع الشذاشات غيخ الخسسية والتي تسثل معطسيا نذاشات السجتسع السجني،

عمساً ان االصل في نذاشات مشطسات السجتسع السجني ىػ تحقيق او الجفاع عغ
مرالح الذعب ودفع الحكػمات لتحؿيقيا مغ خالل صياغة سياسة عامة تخجم
القزية التي تجافع عشيا ىحه السشطسات او عمى االقل تمفت االنطار لقزية معيشة
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لتحث الحكػمة لسعالجتيا اذ ال تػجج مسارسة سياسية بجون فكخ سياسي مشطخ
وسابق ليا والفكخ الستعمق بالجساعة والحؼ يخيج ان يحقق مرمحة الجساعة مغ خالل

سياسات تخجم الرالح العام ُيعج فك اًخ سياسياً .وتخجع اصل فكخة السجتسع السجني الى
مفيػم ارسصػ  politike koinoniaaبسعشى الجساعة الدياسية .وكسا تشاول البحث

فأن مشطسات السجتسع السجني والفخق التصػعية والستصػعيغ الحيغ ال يشتطسػن في

مؤسدات ومشطسات معيشة قج يذكمػن ضغصاً عمى الجساعات الخسسية حتى اذا لع
تذكل ضغصاً مباش اًخ وانسا قج يكػن اثارة السذكمة ولفت نطخ الحكػمة العخاؾية الى
وجػد السذكمة ىػ بحج ذاتو حخكة اجتساعية ناضجة تداىع في التأثيخ عمى الجانب

الخسسي وقج يداىع في تذكيل سياسات عامة ججيجة او عمى االقل اعادة الشطخ في

الدياسات العامة الستبعة بػصفيا غيخ كاؼية او غيخ ناجحة ،وىحا يعج تغيي اًخ ولػ
شؽيفاً في الفكخ الدياسي العخاقي في ىحه الفتخة التي قج يعجىا البعس قريخة ولكشيا
غديخة باألحجاث الجديسة التي اثخت عمى االندان العخاقي وحخكت مجتسعو مغ ناحية

التفاعل والتفكيخ ،وذلظ ألن الدياسة تشصمق مغ الفكخ والتفكيخ في الدياسة وثع
التأثيخ في مسارسة الدياسة يعج احج جػانب الفكخ الدياسي القائع ،والعسل االنداني
السذتخك لتحقيق الخيخ العام يجفع الفكخ الى تذكيل سياسات ججيجة لتحقيق ىحا

الخيخ العام ،وكسا اسمفشا سابقاً بحكخ االحجاث التي مخت عمى العخاق ىي احجاث
كبيخة التأثيخ وال يسكغ تجاىل تأثيخاتيا وخرػصاً في صياغة فكخ سياسي مغايخ او
مختمف او حتى ترحيحي لمفكخ السػجػد.
الستصػعػن مغ الفئة

الذبابية قج يذكمػن سمػكاً ومسارسات ججيجة في

االنتخابات القادمة اذ قج يكػن سبب اختيارىع لسخشح ما بقجر مداىستو او مدانجتو
لمقزايا البيئية التي تعاني مشيا مشاشقيع ،وبالتالي قج نالحع تقميراً في الفكخ

االندحابي مغ العدوف عغ السذاركة في االنتخابات والحياة الدياسية.
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ونقتخح بعس التػصيات التي قج تُداىع في الحج مغ انتياك ىحا الحق في معطع
دول العالع.
التهصيات:

 .1فرل و ازرة البيئة عغ و ازرة الرحة ألن ميام و ازرة الرحة كثيخة وليدت سيمة

في واقع العخاق الحالي ،والبيئة العخاؾية الحالية وما تُعانيو تحتاج الى و ازرة
متخررة تيتع بذؤون البيئة لخصػرة الػضع البيئي العخاقي.
 .2نذخ الثقافة البيئية في بخامج تػعػية وتعميسية تدتيجف شالب السجارس

والجامعات والسػاششيغ كافة.

 .3العسل عمى زيادة السداحات الخزخاء بجعع حكػمي لتحج مغ اضخار التمػث.

 .4تصبيق نطام حقػق االندان عمى السذاكل البيئية ووضع قػاعج قانػنية دولية

صخيحة تعالج قزايا الحقػق البيئية.

 .5عمى الجامعات العخاؾية ان تقػم بجور التػعية بحقػق االندان برػرة عامة

وبيحا الحق برػرة خاصة ألنيا تتعامل مع شخيحة ميسة وىي شمبة الجامعة فيع
شخيحة ميسة في السجتسع وكحلظ قادة السدتقبل  .لحلظ يشبغي عمى الجامعات تكػيغ

الػعي لجػ شالبيا وضخورة التسدظ بيحا الحق وجعمو سمػكاً يسارسػنو في حياتيع.

 .6يتػجب عمى السجتسع الجولي ابجاء االىتسام والسداعجة بقزية معالجة الكارثة

البيئية في العخاق وبسحاولة وضع خصة إلصالحيا.

 .7اعجاد قاعجة بيانات لمرشاعات ومدتػيات التمػث السشبعث مشيا والحج السدسػح

بالسخمفات السمػثة.

 .8الدام صاحب اؼ مذخوع او مشذأة صشاعية بتقجيع دراسة ججوػ تتزسغ االثخ

البيئي لكل مذخوع ،واالساليب السقتخحة لتالفي السمػثات.

 .9تذجيع مذاريع تجويخ الشفايات ودعسيا مغ قبل الحكػمة.

:
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