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 درجة االمتثال للمعايير 

 الهواء تلويث مجال في لها  بالمعايير المحددة  تلتزم من المصانع ال  الجزء األكبر نتائج التقرير تشير إلى أن
  للهيئة  ريراالتق تقديم ب  أو الفحوصات عدد ، اإللتزام  حيث من . جزء منهاالصناعي  الصرف مياه  معالجةو

.  لومات عنصرا مفتشأو تقديم المع ، 1 حيانا في عيناتخطوة المصانع الجهاز ، مما يجعله أ ( المسؤولة
  --أهمية غير   .الشروط المعتادة مجال أجهزة مراقبة تلوث الهواء معظم عفا عليها الزمن وال تتطابق مع

 المصانع لم يدفع ثمن التلوث الناتج ، حتى لو كانت االجراءات التي  .ايير يسبب التلوث البيئيلمع االمتثال
بعض الملوثات هي أكثر    .ظمهم ال تزال ملوثة بنفس الطريقةمع  .يؤديها تعزيز درجة االمتثال للمعايير

بعد مرور سنوات  ، وسوف تستمر بعض أنواع السرطان في ايذاء السكان حتى   Shartiim المواد السامة
  .2 بنقل قمت

   ) الشروطب  تلتزم ال البالد شمال في صانعالم معظم .1

 

 المعايير  مستوى جهاز ضبط 

أجهزة    .ليدية في العالم المطابقة لمتطلبات التراخيص التجارية التق شاهدنا في وسائل الصرف الصحي 
وهذا    .المنشآت التلوث ليست مناسبة للمتطلبات التقليدية في العالم اليوم ، وجزء كبير من هذه  الوقاية من

وحكم القاضي أيضا ان    .بعيدة المدى الفوائد االقتصادية على حساب الصحة العامة يعني أن المصانع هي
  معامل تكرير البترول المحدودة ؛ 3نحو  دانيال األسماك

المعايير الصارمة ، واضحة وحادة   تثبيت --كما تم تقديم إعانات مالية لهذا المصنع ألن ذلك المدقع  ..." 
والمخاطر التي تنطوي عليها األنشطة على عامة   المختلطة ، سمحت له عبء التكاليف البيئية --

  .الجمهور

  رصد السلطات العامة الحصول على المعلومات 

فضفاضة خالفا لشروط الترخيص التجاري ، األمر الذي يجعل من  أجرت سلطات المراقبة  •
على مراقبة أنفسهم ، ويمنع الجمع المنتظم للمعلومات عن كل  الصعب على السلطات القدرة 

يطلب فيها معلومات عن المحطة التى تقع بالقرب من اإلقامة ، أي   مواطن .4  مصنع مع السلطات
، االنتظار على األقل  انه سيتعين على اتصال بالسلطات عدة  ، معظم الحاالت في  .تذهب إلى أين

  .5 لعدة أشهر لتلقي المعلومات ، وبشكل جزئي أو ال



 طات األخرى ال تظهر على جهاز الكمبيوترالمعلومات التي تحتفظ بها وزارة البيئة والسل معظم   •
  .أو على مواقعها على شبكة اإلنترنت

والترخيص لديه بعض  وزارة حماية البيئة ال تتبع شروط األداء التي وضعتها المؤسسات التجارية  •
سلوكه ، عند الضرورة ، اتخاذ   هذا يشكل عقبة أمام بداية  .المعلومات عن هذه النباتات كبيرة 

  .للتلوث إجراءات قانونية ضد المصانع المسببة

 

  التوصيات 

  وزارة البيئة وحدات لحماية البيئة 

البيئة ، قد تحسنت في أقرب   ظم رصد وإنفاذ الواجبات وصالحيات وزارة الصناعة وتخضع لحمايةألن مع 
 التفصيل  .التشريعية الممنوحة ، القديمة والجديدة  وقت نظام رصد وإدارة اإلنفاذ ، الستنفاد جميع السلطات 

:  

كبيرة في المعايير من وزارة حماية البيئة وتوظيف الموظفين الفنيين وحدات   الشركة إلى زيادة   •
الحكومة االسرائيلية على .  والرقابة مقاطعات حتى يتمكنوا من تنفيذ جميع آليات اإلشراف  6 بيئية

  .آخر مواطنيها يجب أن يكون من أولويات الشركة السابقة بالمقارنة مع أي نشاط التزام صحة

لتكون  ،  7نحو أشمل ومهنيا لتحسين آليات إنفاذ ممارسات المكتب ، نفذ عملية جمع األدلة على  •
  .اتهامات في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ التحويل نفاذ لتوجيهقادرة على تشكيل المستقبل من إ

  .سوف تمتنع اضرار جنائية بيئة مستدامة اإلجراء األمثل الذي يكفل الروتين

  .8 وأصدرت السلطات العامة ، الرصد والتنفيذ وفقا لمبادئ توجيهية محددة سلفا خطة القامة  •

لجمع البيانات ورصدها والتوزيع اإلقليمي للمناطق بين المقاطعة   التنظيم الداخلي لتحديد شروط   •
ون لكل مصنع والوحدات البيئية واإلقليمية والسلطات المحلية لنشرها ، بحيث يك وزارة البيئة

  .واضحا من هو المشرف عليه ، وال يعرف عامة الناس الذين على اتصال سيكون

وتعديل الشروط  التجاريةلوقف "المفاوضات" مع العوامل الملوثة فيما يتعلق بشروط الرخصة   •
  .والمعايير

نفيذ أفضل  وتقديم رخصة تجارية من أي نبات ، على ت  لفرض إلزامية للشركات نشر المعلومات ،  •
  .الدورية في موقعيهما على االنترنت التكنولوجيات )بات( نتائج العينات

 

  المحلية السلطات 

  .9 في السلطة المحلية المحلية أن تشارك أكثر في مجال التحكم الصناعي السلطة  •

 ח"התשסصالحيات المفتشين( ،  --القانون للسلطات المحلية )البيئة إنفاذ  لها فورا على تنفيذ  •
2008.  

المعلومات ، شريطة أن الرخصة التجارية من أي   واجبها أن تفرض على الشركات اإلعالنية  •
لى المتاحة( ، ونتائج العينات فترة في موقعيهما ع) نبات ، وعلى تنفيذ أفضل التكنولوجيات

  .االنترنت

 



  الشركات 

االنتظار لمتطلبات  وليس ، التكنولوجيات )المتاحة( من تلقاء أنفسهم  والمؤسسات لتنفيذ أفضل  •
من انها تستثمر ، ولكن تنفيذ تقنيات للحد   كان العالم قد ثبت بالفعل أنه على الرغم  .وأنظمة خاصة

  .10 من التلوث هي على المدى الطويل االقتصادية

متنوعة من المواد من  جميع لقانون ثابت ، والتي تشمل فحوص دورية لهم بيئة العمل ، وفقا  •
  .عقدت في عملية اإلنتاج السموم النباتية والتي

عينات دورية من   كانت تنشر معلومات عن أفضل تطبيق التكنولوجيا )التقنيات( ، ونتائج أخذ  •
الجمهور ال يعتقد أن تصريحات أكثر عمومية ، والتي عادة    .النباتات في مواقعها على اإلنترنت

المصانع الالزمة لجمع   ." منشورات المؤسسات ، مثل االلتزام البيئي واالجتماعي ما تظهر في
  .معلومات موثوق بها بشفافية كاملة هذه البيانات

 

  المصانع عمال في 

اني من كنت تستخدم مواد سامة في عملها ، فإنها قد تع العمال في المصانع لمنع التعرض : اذا  •
على تعليمات  منها أن تبقي  .السامة جدا تمتصها المالبس الجلدية التنفس في االتصال. المواد

  .السالمة ، والحصول على واستخدام المعدات الواقية

المواد من  جميع والتي تشمل على رب العمل أن يطلب الدوري اختبار البيئة التي يعملون فيها ،  •
  .تتالمس مجموعة متنوعة من المواد السامة التي كنت

  .تطبيق أفضل التقنيات لمنع تسرب المواد السامة من النباتات فهي تتطلب أرباب العمل على  •

وينبغي أن تشمل   .للكشف عن وجود مواد سامة في الدم  منهم لفحصها : اختبارات الدم الدورية  •
  .المواد والتي تتالمس فحص معظم 

 

  السكان عامة 

  --األحداث في البيئة الصناعية ، ويكون في حالة تأهب  الجمهور العثور على معلومات حول  •
  .العمل يبحث أنيق الخضراء قد تحتوي الخطرة  أيضا المناطق الصناعية ومحطات

  .الممارسات البيئية في الصناعات ، والسلطات والمؤسسات نفسها مات إضافية بشأن لطلب معلو  •

 . ضد المصانع المسببة للتلوث بيئتها ، المدني إلنفاذ 11 له  •

 

  الكنيست 

وزارة البيئة على  على جلب للشروع في إجراء تعديالت تشريعية لتنظيم اإلعالن عن شروط  •
  .12 الرخصة التجارية ومحطات الصرف الصحي

 

 



 

 


