
 عمل المصانع؟  من يراقب -هدوء صناعي 

تقرير أول من سلسلة تقارير والتي تبحث موضوع الرقابة المتهاونه على المصانع في شمال البالد من قبل  

 الحكومة والسلطات المختلفة 

 

 ملخص التقرير 

البيئة في الجليل.   متواصل لجمعية مواطنين من أجلمعدة في أعقاب عمل  يعتبر هذا التقرير  األول من سلسلة فصول ال

قد وضع الجمعية  المختلفة  ومتابعة  ت نصب عينيها فحصوكانت  السلطات  القانون  بواجبها  قيام  السلوك   وفق  بمراقبة 

 البيئي للمصانع ، ومدى إلتزامها بالمطالب البيئية المحددة لها وفق القانون. 

ال أدراج  تبقى مخبأة عادة في  للجمهور معلومات  يفحص ويعرض  المصانع التقرير  لدى  أو  السلطات  لدى  إما  مكاتب, 

الفحوصات؟    المعلومات؟ ما هي نتائج  الجمعية بالحصول عليها بعد جهد كبير:  من يفحص؟ من يركز  والتي نجحت 

 ومن يتخذ اإلجراءات أو يطبق القانون عند الحاجة؟  

 التالية:التقرير يجمع بين مسح جغرافي, جمع معلومات و تحليل علمي وهو يفحص األسئلة 

   هل تقوم السلطات بمراقبة عمل المصانع من الناحية البيئية بشكل متتابع ودوري؟     .1

 هل تقوم المصانع بعمل الفحوصات المطلوبة منها حسب القانون وشروط رخصة العمل؟     .2

 ؟ما هي نتائج الفحوصات وهل هي مطابقة للشروط بالشكل الذي يمنع الضرر لصحة السكان     .3

نشرها في السنتين المقبلتين المتعلقة بالصناعة في الجليل، وهو يتمركز   ننويهذا التقرير هو األول من سلسلة تقارير  

 .   عنهم مصنع في الجليل الغربي قد تمكنا من جمع المعلومات 1  25 حول

 

 تقرير: لل  النتائج األساسية

من حيث اإللتزام بالمعايير،  )  في رخصة العمل  هاالشروط المحددة ل بفي شمال البالد ال تلتزم    صانعمعظم الم .1

ب أو  الفحوصات  مجالاالتقتقديم  عدد  في  المسؤولة(  للهيئة  و  تلويث  رير  الصرف  الهواء  مياه  معالجة 

 . الصناعي 

. في  العصرية  لمنع تلوث الهواء قديمة وال تتماشى مع المعايير العالمية  للمصانع  معظم المعايير الموضوعة .2

الم  تحديدلم    صانعبعض  أصال  الهواء  معايير  يتم  تلويث  يتعلق.  لمستوى  بما  مياه  ل  ريالمعايب   أما  معالجة 

 فإنها تتالءم مع مماثلتها العالمية.  الصرف الصناعي

المسؤولة   .3 السلطات  في  هيئة  يوجد  المصانعال  عمل  وزارة    متتابعبشكل    تراقب  من    حماية ودقيق.  البيئة 

ال تملك  بشكل دوري, وفي كثير من األحيان  رخصة العمل    شروط  فقو  صانععمل المبمراقبة    تقومجهتها ال  

  ،  الرادعة للمصانعقدرتها  هذا األمر يقلل جدا من  ؛    صانعقسم كبير من المعلومات الضرورية عن هذه الم

 . الملوثة  مصانعال ضد عند الحاجة  قانونية إجراءاتبالقيام    علىويمس بقدرتها  

منهجي من قبل السلطات. باإلضافة إلى ذلك فإن معظم المعلومات    نع بشكلصاعن الممعلومات  الجمع    ال يتم .4

 الموجودة لدى وزارة حماية البيئة غير محوسبة وغير متوفرة على شبكة اإلنتزنت. 

 
 جدا. أنظر الحقا في فصل التصدير وفي فصل تجميع المعلومات, حول الصعوبات الجمة في الحصول على معلومات.  من بين قائمة طويلة  1



أرايوجد  ال   .5 إذا  المواطن  إليه  يتوجه  بعنوان  تواجد قرب مكان  ي  مصنع ماد الحصول على معلومات متعلقة 

،  موثوق بها معلومات    لقية هيئات واالنتظار أشهر عدة لتتوجب عليه التوجه لعدسكنه. في معظم الحاالت ي

 إذا أمكن هذا أصالَ. 

 

 : ما يلي مهم التشديد علىن الم

إنما هي صحيحة لكل المناطق, حيث أن طريقة العمل )أو   ,أبعاد التقرير ال تنحصر في منطقة لواء الشمال فقط .1

ال تقتصر على مدة زمنية محددة. بعض المواد  هي  أيضاً  د. هذه النتائج  كل ألوية البل   فيعدم العمل( مشتركة  

وسوف تستمر بالمس بسلمة السكان سنين حتى بعد  ال تتلشى أبدا    مواد  سامة جداً ، بعضها مواد مسرطنة

نظام  ال  مجملله تأثيرات جمة على    ارراً بيئياً واحد ضباإلضافة إلى ذلك من المعروف أن    .    2  حدوث المخالفة

ذلك على  مثاالَ  الملوثةالمي  , البيئي.  الضوئيعملية    تمس  اه  وبالتالي  التمثيل  النباتات    نبعاثإعملية  فإن    لدى 

 تقل نسبته في الهواء.تتضرر واألوكسجين  

تحظى   صانعوقلة فرض الغرامات على الجهات الملوثة للبيئة تعني أن الم  متساهلة مع المصانعن المعايير الا .2

 على حساب صحة الجمهور. اديةاقتص بمكافآت

 

 

 معيار تلويث الهواء 

 

 

 

 

 

 

 ياه معيار تلويث الم

 

 مطابقة لمعيار المياه  معيار الهواء مطابقة ل

 

 

              مطابق/مخالف للمعيار/ال يتم الفحص  بموافقة وزارة البيئة/لم نتلقى معلومات مالئم/غير مالئم/لم يحدد 

 الفة للمعيار يوجد مصنع واحد مطابق للمعيار ولكن لم يتم تنفيذ الفحوصات وفق شروط رخصة العمل. % من المصانع المخ44من بين  1
 % المخالفة للمعيار كانت مطابق للمعيار ولكن لم يتم تنفيذ الفحوصات وفق شروط رخصة العمل. 76أربعة مصانع من بين  2
  

 

 .3مهور، العمال والجمصانعالتقرير موجهة للسلطات ، ال التوصيات في

البيئة ، فعليها ، بأسرع ما يمكن،  وزارة حماية    لدى    موجودةالقانون    تطبيقلرقابة و ا بما أن معظم الواجبات وصالحيات  

التي تتيحها التشر  من أجل استنفاذ  وذلك    القانونوتطبيق    ابة  قهيئة الركل  تحسين   منها    القديمة,  عاتي كل الصالحيات 

 . الجديدةو

 
 61أنظر في ملحق المواد السامة وتأثيرها على صحة االنسان, صفحة   2
 .45أنظر فصل التوصيات , صفحة   3
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