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 املقدمة

ليست كافية حلماية البيئة، ما مل تتوفر هلا نوعًا  بيئية  مؤسساتمن املعلوم، إن وجود 
من االستقاللية والسلطة الكاملة من اجل تنفيذ القوانني البيئية، وعند عدم وجود تلك 

 الصالحيات سوف تفشل املؤسسات  يف تنفيذ واجباتها. 

العامل احلديث، إن تلوث البيئة يتصدر اهتمام كافة دول العامل ويعترب من ابرز مشاكل 
حيث يواجه إقليم كوردستان العديد من املشاكل البيئية وخصوصًا يف جمال تشريع 

 القوانني البيئية وكيفية تنفيذها. 

إقليم كوردستان بشكل خاص والعراق بشكل عام بتشريع العديد من قيام على الرغم من 
البيئة واليت ما زالت  والتنظيمات اليت حتافظ وحتمي القرارات القوانني والتعليمات و

يعانون من املواطنني سارية املفعول والتنفيذ إىل يومنا هذا، اال ان  اجلهات املعنية  و
اخللط وااللتباس يف هذه القوانني نتيجة تعدد مصادر تشريعها من جهة وقدمها من جهة 

 أخرى، حيث تعود غالبيتها إىل حقبة السبعينات والثمانينات من القرن املنصرم.

لذلك وجدت منظمة "طبيعة العراق" أن من واجبها املساهمة يف إعداد دلياًل قانونيا 
العراق، الغرض منه مجع القوانني -خاصًا بكافة القوانني البيئية يف إقليم كوردستان 

والتعليمات والتنظيمات البيئية يف كتيب واحد، لرفع مستوى التوعية عند املواطنني 
عن طريق تعريفهم حبقوقهم وواجباتهم جتاه البيئة وبالنتيجة ومنظمات اجملتمع املدني 

 يسهل عملية تنفيذ القوانني البيئية من قبل اجلهات املعنية.
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الدليل خيتص بثالثة عناصر مهمة يف البيئة )الرتبة ، املاء ، اهلواء( وكذلك بالعناصر 
كومية ومنظمات احلية من النبات واحليوان، وسوف يتم توزيعه يف كافة املؤسسات احل

اجملتمع املدني واجلهات العاملة يف جمال البيئة يف إقليم كوردستان، وبثالثة لغات خمتلفة 
 )الكوردية، العربية واالنكليزية(.

اخذت منظمة "طبيعة العراق"على عاتقها ترمجة وطبع ونشر الدليل ضمن مشروع 
مول من قبل االحتاد "املدافعة والقانون البيئي للمحافظني على مياه العراق" امل

 االوروبي. 
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الصادرة يف اقليم القسم االول: التشريعات البيئية العامة 
 كوردستان

قانون محاية و حتسني البيئة يف اقليم  2008( لسنة 8قانون رقم ) -1
 كوردستان ـ العراق

 املادة االوىل

 يقصد بالتعابري التالية املعاني املبينة ازاءها ألغراض هذا القانون: 

 أواًل: االقليم : اقليم كوردستان ـ العراق. 

 ثانيًا: الوزارة : وزارة البيئة يف االقليم. 

 ثالثًا: الوزير : وزيرالبيئة يف االقليم. 

 رابعًا: اجمللس : جملس محاية وحتسني البيئة يف االقليم. 

 : الرئيس : رئيس جملس محاية وحتسني البيئة يف االقليم. خامسًا

 سادسًا: جملس احملافظة : جملس محاية وحتسني البيئة يف حمافظات االقليم. 

 سابعًا : الصندوق : صندوق محاية وحتسني البيئة يف االقليم. 
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ونبات و ثامنًا : البيئة : احمليط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية من انسان و حيوان 
املكونات االحيائية و كل ما حييط بها من هواء و ماء و تربة و ما حيتويه من مواد صلبة 

 أو سائلة أو غازية واملنشآت الثابتة واملتحركة اليت يقيمها االنسان. 

تاسعًا: تلوث البيئة : أي تغيري مباشر أو غري مباشر يف مكونات أو خواص البيئة يؤدي 
 خيل بالتوازن الطبيعي هلا. اىل االضرار بها أو 

عاشرًا: ملوثات البيئة : املواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو الضوضاء أو العوامل 
االحيائية أو االشعاعات أو احلرارة أو االهتزازات اليت تضر بالبيئة وختل بالتوازن 

 الطبيعي هلا. 

 ها وتدهورها أو احلد منهما. حادي عشر: محاية البيئة : احملافظة على البيئة ومنع تلوث

 ثاني عشر: حتسني البيئة : تطوير وجتميل عناصر البيئة. 

ثالث عشر: تقدير االثر البيئي: حتديد وحتليل وتقييم آثار مشروع أو منشأة أو نشاط 
على البيئة وتعيني التدابري الالزمة ملنع أو التخفيف من اآلثار السلبية على البيئة 

 ، ويعتمد عليه منح املوافقة من عدمها.  واملوارد الطبيعية

 رابع عشر: الضوضاء : اصوات تتجاوز ذبذباتها احلدود املسموح بها وحتدد بنظام. 
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خامس عشر: املواد اخلطرة: املواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات اخلواص اخلطرة 
مة أو القابلة لالنفجار أو اليت تؤثر تأثريًا ضارًا على البيئة ، مثل املواد املعدية أو السا

 االشتعال أو ذات االشعاعات املؤينة وغريها. 

سادس عشر: النفايات : املواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غري القابلة لالستخدام أو 
 التدوير الناجتة عن خمتلف أنواع األنشطة. 

من الكائنات  سابع عشر: احملميات الطبيعية : املناطق املخصصة حلماية أنواع معينة
احلية أو أي أنظمة بيئية أخرى واليت مينع إزالتها أو التأثري عليها أو االضرار بها أو 

 اهالكها. 

 ثامن عشر: التنوع االحيائي: تباين وتعدد الكائنات احلية. 

 تاسع عشر: اجلهات احلكومية : اجلهات احلكومية ذات العالقة بالبيئة. 

 باني واملرافق واملعدات املكونة هلا. عشرون: املنشأة: األراضي وامل

واحد وعشرون: املكان العام : املكان املعد الستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس ألي 
 غرض من األغراض. 

اثنان وعشرون: املوافقة البيئية: وثيقة رمسية تصدرها الوزارة تسمح مبوجبها ممارسة 
 أنشطة حمددة من وجهة النظر البيئية. 
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ثالث وعشرون: معايري محاية البيئة: حدود أو تركيز امللوثات اليت ال يسمح بتجاوزها يف 
 مكونات البيئة. 

اربع وعشرون: الكارثة البيئية : احلادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل االنسان والذي 
 يرتتب عليه ضرر شديد بالبيئة وفق معايري تصدر بتعليمات.

 املادة الثانية

 يهدف هذا القانون اىل حتقيق األغراض التالية: 

 أواًل: احملافظة على بيئة االقليم ومحايتها وحتسينها وتطويرها ومنع تلويثها. 

ثانيًا: محاية الطبيعة والصحة العامة من أخطار األنشطة واألفعال املضرة بالبيئة 
 واالنسان. 

 ترشيد استخدامها. ثالثًا: احملافظة على املوارد الطبيعية وتنميتها و

رابعًا: جعل السياسة البيئية جزءًا ال يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية يف مجيع 
 اجملاالت البشرية والصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغريها. 

خامسًا: رفع مستوى الوعي البيئي، وترسيخ الشعور باملسؤولية الفردية واجلماعية 
 نها وتشجيع اجلهود التطوعية يف هذا اجملال.حلماية البيئة وحتسي
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 الفصـــــل الثـــــاني

 املـــــبادئ األســــاسية و األحكــــــام العـــامة

 املادة الثالثة

أواًل: لكل انسان احلق يف العيش يف بيئة آمنة وسليمة ، ومن واجب اجلميع العمل على 
 محاية البيئة وسالمتها. 

ات محاية وحتسني البيئة يف عملية التخطيط على مستوى التشريع ثانيًا: تراعى اعتبار
 والربامج واخلطط التنموية للقطاعات املختلفة يف االقليم. 

ثالثًا: على املؤسسات الرتبوية واالكادميية يف االقليم، العامة، واخلاصة ، أن تدخل يف 
 مناهجها برامج تربوية بيئية بالتنسيق مع الوزارة. 

ى منظمات اجملتمع املدني واملؤسسات العامة واخلاصة العاملة يف ميادين رابعًا: عل
الرتبية والتعليم والتدريب واالحباث واالعالم والثقافة واالوقاف وغريها ان تسعى الشاعة 

 الثقافة والوعي البيئي يف االقليم. 

ام خامسًا: على مجيع اجلهات االدارية كل حسب اختصاصها العمل على ترشيد استخد
 املوارد الطبيعية لتحقيق التنمية املستدامة. 

سادسًا: على املؤسسات الصحية وجهاز التقييس والسيطرة النوعية أن تأخذ بنظر 
 االعتبار مبادئ الصحة البيئية يف برامج عملها. 
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سابعًا : للوزارة التعاون والتنسيق مع اجلهات الدولية غري احلكومية يف جمال محاية 
 ة. وحتسني البيئ

ثامنًا: على الوزارة التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة العراقية يف كل ما يتعلق باالتفاقيات 
 الدولية.

 البـــــاب الــثـانــــي

 تنظـــيم محــــــاية وحتســــــني البيئة

 الفصـــــل األول

 جملـــــــس محـــــــاية و حتســـــــــــني البيئة

 املادة الرابعة

يؤسس مبوجب هذا القانون جملس يسمى بـ )جملس محاية وحتسني البيئة يف االقليم( 
 يرتبط بالوزارة، ميثله رئيس اجمللس أو من خيوله ويتألف من عضوية كل من: 

 أواًل: الوزير: رئيسًا. 

 ثانيًا: وكيل الوزارة : نائبًا للرئيس. 

 ثالثًا: مدير عام الشؤون الفنية والوقاية من االشعاع بالوزارة: عضوًا أو مقررًا. 
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 رابعًا: املدراء العامون يف الوزراة : أعضاء. 

خامسًا: ممثل عن الوزارات واهليئات ذات العالقة بالبيئة اليت حيددها الوزير على ان ال 
 تقل عن درجة مدير عام عضوًا. 

 ات البيئة احمللية. سادسًا: ممثل عن منظم

سابعًا: للوزير استضافة من يراه مناسبًا حلضور جلسات اجمللس عند احلاجة من داخل 
 وخارج االقليم واالستئناس بارائهم دون ان يكون هلم حق التصويت.

 املادة اخلامسة

يتوىل أعضاء اجمللس متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجمللس يف وزاراتهم 
 عداد تقارير عنها ورفعها اىل رئيس اجمللس.وا

 املادة السادسة

باالضافة اىل املهام املناطة باجمللس مبقتضى قانون الوزارة ، يتوىل املهام والصالحيات 
 التالية: 

أواًل: اقرتاح السياسة العامة حلماية البيئة يف االقليم وحتديد األهداف واألولويات البيئية 
 فيها. 

 ر وإعتماد املواصفات واملعايري القياسية لعناصر البيئة. ثانيًا: إقرا
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ثالثًا: إقرار الشروط والضوابط اليت جيب توافرها يف املنشآت والنشاطات اليت هلا تأثري 
 ضار على البيئة أو يؤدي اىل االخالل بتوازنها. 

هذا القانون رابعًا: إقرار واعتماد التعليمات والقرارات والضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام 
 والصادرة مبوجبه. 

 خامسًا: توحيد خطط الطوارئ اليت تعدها اجلهات املعنية ملواجهة الكوارث البيئية. 

سادسًا: إجراء املسوحات الالزمة لتعيني االثر البيئي الناتج عن استخدام االسلحة 
 املمنوعة دوليًا يف االقليم.

 املادة السابعة

ة واحدة كل شهرين أو كلما دعت احلاجة اىل ذلك بدعوة من أواًل: يعقد اجمللس جلساته مر
 الرئيس، ويكتمل النصاب يف اجتماعات اجمللس إذا حضر أكثرية أعضائه. 

ثانيًا: يتخذ اجمللس قراراته باكثرية عدد اصوات اعضائه احلاضرين ، ويف حالة تساوي 
 االصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

 

 

 



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  15 
 

 ـل الثـــــــانيالفصــــ

 جمـــلس محــاية وحتســــني البيئة فــي حمافـظات االقليم

 املادة الثامنة

يؤسس يف حمافظات االقليم جملس يسمى بـ )جملس محاية وحتسني البيئة يف 
احملافظة(، يتوىل تشكيله جملس محاية و حتسني البيئة يف االقليم ويرأسه احملافظ أو 

 نائبه يف حالة غيابه وميارس املهام والصالحيات التالية: 

  أواًل: متابعة تنفيذ قرارات اجمللس ذات العالقة باحملافظة.

 ثانيًا: إبداء الرأي يف املشاكل البيئية يف احملافظة. 

ثالثًا: إقرتاح خطط محاية البيئة ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية عن النشاط أو 
 الواقع البيئي يف احملافظة اىل اجمللس.

 املادة التاسعة

ه أو من أواًل: جيتمع جملس احملافظة مرة واحدة على األقل كل شهر بدعوة من رئيس
 نائبه. 

 ثانيًا: يكتمل النصاب يف اجتماعات جملس احملافظة حبضور أكثرية عدد أعضائه. 
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ثالثًا: يتخذ جملس احملافظة قراراته باكثرية عدد اصوات اعضائه احلاضرين، وعند 
 التساوي يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس جملس احملافظة أو نائبه. 

رابعًا: تعرض حماضر اجتماعات جملس احملافظة على اجمللس شهريًا لالطالع 
 واملصادقة عليها. 

خامسًا: جمللس احملافظة استضافة أي من املختصني واخلرباء لالستئناس بآرائهم 
 واالستفسار عن االمور البيئية دون ان يكون هلم حق التصويت.

 الفصـــــل الثالث

 ـــني البيئة يف اإلقـــــليمصــندوق محـــاية وحتسـ

 املادة العاشرة

أواًل: يؤسس يف االقليم صندوق يسمى بـ )صندوق محاية وحتسني البيئة يف االقليم( 
لالنفاق منه على محاية البيئة و حتسينها و احملافظة على عناصرها يف سياق حتقيق 

عليمات الصادرة األهداف واألغراض املنصوص عليها يف هذا القانون واألنظمة و الت
 مبوجبه. 

ثانيًا: يتمتع الصندوق بالشخصية املعنوية وباالستقالل املالي واالداري وتعترب أمواله 
 أموااًل عامة. 

 ثالثًا: تتكون واردات الصندوق من: 
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 املبالغ املخصصة من ميزانية حكومة االقليم.   - 1

بل الدول املاحنة واهليئات املبالغ واملساعدات والتربعات واملنح املقدمة من ق  - 2
واجلمعيات واملنظمات الداخلية واالقليمية والدولية واهليئات واجلمعيات األهلية واخلاصة 

 واألفراد. 

 االجور والرسوم والغرامات البيئية املستوفاة مبوجب هذا القانون.   - 3

صرف وأوجه رابعًا: حتدد االجراءات اخلاصة املتعلقة بتشكيل الصندوق وايداع وحفظ و
 إنفاق أمواله وفقًا للتعليمات اليت يصدرها اجمللس هلذا الغرض.

 الفصـــــل الـــــرابع

 التخـطـيـط البيــــــئي

 املادة احلادية عشرة

أواًل: تقوم الوزارة بوضع خطة أساسية حلماية البيئة يف االقليم بناءًا على اقرتاح اجمللس، 
 وتقر اخلطة من قبل جملس الوزراء. 

ثانيًا: ختضع خطة محاية البيئة األساسية اىل مراجعة دورية يقوم بها الوزير كل سنتني 
 بناءًا على اقرتاح اجمللس، وتقر التعديالت بقرار يصدر عن جملس الوزراء. 
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ثالثًا: تتم املراجعة الدورية اعتمادًا على احلالة البيئية يف االقليم مع األخذ يف االعتبار 
 العاملية يف اجملاالت العلمية والبحثية والتقنية.التطورات 

 الفصـــــل اخلـــــامس

 تقدير األثــــــر البيئـي و املوافقــــــات البيئية

 املادة الثانية عشرة

على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أو خمتلط أو أي جهة يتم انشاؤها بعد 
البيئة أن يقوم باعداد دراسة لتقييم االثر نفاذ هذا القانون ومتارس نشاطًا يؤثر على 

البيئي لألنشطة واملشاريع اليت سيقيمها ورفعها اىل الوزارة الختاذ القرار املناسب 
 بشأنها، على أن تتضمن الدراسة ما يأتي: 

 أواًل: تقدير التأثريات االجيابية والسلبية للمشروع أو املنشأة أو املصنع على البيئة. 

ئل املقرتحة لتاليف ومعاجلة مسببات التلوث مبا حيقق االمتثال للتعليمات ثانيًا: الوسا
 والضوابط البيئية. 

 ثالثًا: حاالت التلوث الطارئة واحملتملة والتحوطات الواجب اختاذها. 

 رابعًا: البدائل املمكنة الستخدام تقنيات انظف بيئيًا. 

 ها. خامسًا: تقليص املخلفات وتدويرها أو اعادة استخدام
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 سادسًا: تقدير كلف املنافع واألضرار البيئية اليت حيدثها املشروع.

 املادة الثالثة عشرة

للوزير أن يطلب من أي شخص طبيعي أو معنوي أو جهة قائمة قبل نفاذ هذا القانون 
ومتارس نشاطًا يؤثر على البيئة اعداد دراسة تقدير االثر البيئي ملشاريعها اذا استدعت 

 محاية البيئة. ذلك متطلبات

 املادة الرابعة عشرة

يضع اجمللس املعايري واملواصفات واالسس والضوابط الالزمة لتحديد املشاريع 
واجملاالت اليت ختضع لدراسات تقدير االثر البيئي واعداد قوائم بهذه املشاريع ووضع 

 نظم واجراءات تقدير االثر البيئي.

 املادة اخلامسة عشرة

املعنية وبالتنسيق مع الوزارة وقبل استحصال املوافقة ألي مشروع تلتزم كافة اجلهات 
 باختاذ التدابري واالجراءات التالية: 

أواًل: العمل على منع التأثريات السلبية البيئية اليت قد تنجم عن مشاريعها او عن 
 املشاريع اليت ختضع الشرافها أو اليت تقوم باصدار املوافقة عنها. 
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فة االجراءات املناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة يف هذا القانون على ثانيًا: اختاذ كا
مشاريعها وعلى املشاريع اليت ختضع الشرافها أو اليت تتوىل اصدار املوافقة عنها، مبا 

 يف ذلك االنظمة والتعليمات الصادرة مبوجب هذا القانون. 

لتزام بها يف مشاريعها أو املشاريع ثالثًا: مراقبة ومتابعة األنظمة واملعايري البيئية واال
 اخلاضعة الشرافها ، و موافاة اجمللس بتقارير دورية عن ذلك. 

رابعًا: التنسيق مع اجمللس قبل اصدار أية موافقات أو تصاريح تتعلق مبمارسة نشاطات 
 اسرتاتيجية وعمالقة مؤثرة على البيئة.

 الفصـــــل الســـــادس

 ة البيئــــــيةالتفـتيش والـــرقـــــاب

 املادة السادسة عشرة

تقوم الوزارة مبراقبة املؤسسات واملشاريع واملنشآت واألنشطة املختلفة للتحقق من 
مدى تقيدها باملواصفات واملعايري واملقاييس املعتمدة حلماية البيئة وفقًا ألحكام هذا 

 القانون.
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 املادة السابعة عشرة

يقوم بعمليات املراقبة الذاتية بالتنسيق مع  على صاحب كل مشروع أو منشأة أن
اجلهات املعنية حسب املقاييس والضوابط اليت تضعها الوزارة، ورفع تقارير بذلك حسب 
 تعليمات الوزارة أو أي جهة أخرى حتددها األنظمة والتعليمات الصادرة وفق هذا القانون.

 املادة الثامنة عشرة

ملراقبة البيئية مهمتها ضبط املخالفات واجلرائم أواًل : تقوم الوزارة بتشكيل فرق ا
 البيئية اليت تقع خالفًا هلذا القانون. 

ثانيًا: لفرق املراقبة البيئية احلق يف دخول املنشآت واملؤسسات لغرض تفتيشها وأخذ 
العينات والتأكد من مدى تطبيق مقاييس وشروط وضوابط محاية البيئة ، وتؤازرها اثناء 

 ناصر من الشرطة. تأدية عملها ع

ثالثًا: على اصحاب املشاريع واالنشطة املختلفة متكني فرق املراقبة البيئية من القيام 
 مبهامها وتزويدها باملعلومات والبيانات اليت تراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 املادة التاسعة عشرة

ة واملمارسات املضرة ملنظمات اجملتمع املدني واألفراد ابالغ الوزارة عن األنشط
 بالبيئة.
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 الفصـــــــل الســـــابــع

 التـدابـــــــري التحــفـــــيزية

 املادة العشرون

تعد الوزارة بالتنسيق مع وزارة املالية نظامًا للحوافز تتم مبوجبه مساعدة األشخاص 
أو  الطبيعيني واملعنويني ممن يقومون بأنشطة أو يقدمون أفكارًا من شأنها محاية

 حتسني البيئة.

 الفصــــــل الـثـــــامـن

 املســـــؤولية و التعــــويض عن األضـــــرار

 املادة احلادية و العشرون

أواًل: يعد مسؤواًل كل من سبب بفعله الشخصي أو اهماله أو بفعل من هم حتت رعايته أو 
األنظمة والتعليمات رقابته أو سيطرته من األشخاص أو االتباع أو خمالفته القوانني أو 

ضررًا بالبيئة ويلزم بالتعويض وازالة الضرر واعادة احلال اىل ما كانت عليه قبل حدوث 
الضرر وضمن املدة احملددة من الوزارة وبالشروط املوضوعة من قبلها، ويف حال اهماله 

لكفيلة أو امتناعه عن القيام بذلك جيوز للوزارة بعد اخطاره اختاذ التدابري واالجراءات ا
بازالة الضرر ويتحمل املسبب جبميع ما تكبدته هلذا الغرض مضافًا اليه النفقات االدارية 

 مع األخذ بنظر االعتبار املعايري التالية: 
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 درجة خطورة املواد امللوثة بأنواعها.   - 1

 تأثري التلوث على البيئة آنيًا ومستقبليًا.   - 2

ضرار النامجة عن خمالفة تطبيق أحكام البند )أواًل( ثانيًا: تعترب مسؤولية املسبب عن األ
 من هذه املادة مفرتضة. 

ثالثًا: تطبق أحكام القانون املدني العراقي بشأن قواعد املسؤولية يف كل ما مل يرد فيه 
 نص بهذا القانون. 

ند رابعًا: ملنظمات اجملتمع املدني واملتضررين من األفراد اقامة الدعوى وفقًا ألحكام الب
 )أواًل( من هذه املادة. 

خامسًا: تودع نفقات ازالة التلوث حال استيفائها يف الصندوق حلني استخدامها يف ازالة 
 التلوث.
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 البـــــاب الــــــثالـــث

 أحكـــام محــــاية وحتســـــني البيـــــئة

 الفـصـــــل األول

 محـــــــاية وحتســـــــني املـــــــياه

 الثانية و العشرون املادة

حيظر طرح أو تصريف أي مواد ضارة أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية يف املصادر 
 املائية كافة أو جماريها ما مل تتم معاجلتها وفق املعايري املعمول بها.

 املادة الثالثة و العشرون

 بنظام.حتدد املعايري االقليمية للمياه السطحية واجلوفية ومياه الشرب 

 املادة الرابعة و العشرون

حتدد الوزارة مقاييس مستويات التلوث املسموح بها يف املياه املستخدمة للشرب والري 
 والصناعة واخلدمات على أن يعاد النظر يف هذه املقاييس كلما دعت احلاجة إىل ذلك.
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 الفـصـــــل الثـــــاني

 محــــــاية وحتســـــــــني اهلــــــواء

 ملادة اخلامسة و العشرونا

يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التسبب يف انبعاث أو تسريب امللوثات اىل 
 اهلواء، مبا فيها الروائح الكريهة املزعجة أو الضارة.

 املادة السادسة و العشرون

ختضع مجيع االنشطة امللوثة للهواء للمعايري اخلاصة باالقليم و جيب ان تبقى االنبعاثات 
 ضمن احلدود املسموح بها.

 املادة السابعة و العشرون

حتدد الوزارة مستويات التلوث املسموح بها النبعاثات كافة االنشطة امللوثة للهواء يبني 
 فيها : 

أواًل: املستويات املسموح بها النبعاثات حرق الوقود أو غريها من املواد يف أي غرض 
 من األغراض. 

 ح بها ملستويات الضوضاء. ثانيًا: املستويات املسمو
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ثالثًا: املستويات املسموح بها ملستويات االشعاع أو تركيزات املواد املشعة الصادرة 
 عن أي نشاط اشعاعي.

 الفـصـــــل الـثــالــــث

 محــــــــاية و حتســـــــني الـــــرتبــــــة

 املادة الثامنة والعشرون

 حيظر ما يأتي: 

أواًل: أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غري مباشر اىل االضرار برتبة األراضي الزراعية 
 درجة )أ( أو تدهورها أو تلويثها على حنو يؤثر يف قدراتها االنتاجية. 

ثــــانيًا: أي نشاط من شأنه االضرار مبساحة االراضي املخصصة للرعي إال وفقًا 
 ذا القانون. لألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجب ه

ثالـــــثًا: إنشاء أو اقامة أي نشاط صناعي أو جتاري أو خدمي على األراضي الزراعية 
 خالف أحكام هذا القانون. 

رابعـــــًا: تغيري جنس األراضي من زراعية اىل سكنية أو صناعية أو جتارية أو خدمية 
 خالف أحكام هذا القانون. 
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نقل تربتها بهدف استعماهلا يف غري االراضي الزراعية  خامسًا: جتريف االراضي الزراعية أو
وال يعد جتريفًا تسوية االرض أو نقل تربتها ألغراض حتسينها أو احملافظة على 

 خصوبتها.

 املادة التاسعة و العشرون

على كل شخص أن يلتزم بالتصاميم االساسية للمناطق احلضرية ومحاية االراضي من 
ر التخطيط العمراني تقديم املربرات الالزمة الستحصال الزحف العمراني، وعلى دوائ

 موافقة الوزارة على اخلرائط والتصاميم والتغيريات يف جنس األراضي.

 املادة الثالثون

تضع الوزارة و بالتنسيق مع اجلهات املعنية، الشروط البيئية املالئمة لنشاطات التنقيب 
الت واملناجم واستخراج الثروة النفطية والتعدين واحملاجر واملقالع والكسارات والغسا

 وغريها بصورة تكفل محاية املصادر الطبيعية يف االقليم من التلوث واالستنزاف.

 الفـصـــــل الــــــرابع

 احملـــافــظة عـــلى التنـــوع اإلحـــــيائــي

 املادة احلادية والثالثون

لغـــرض محاية الطبيعة والــــوقـــــاية من التصحر ومكـــــافحته و احملافظة على 
 األجناس احليوانية و النباتية و موائلها حيظر ما يأتي: 
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 أواًل: أي عمل أو نشاط يؤدي اىل ابادة أو تهديد لألجناس احليوانية والنباتية. 

 تزاوجها وتكاثرها.  ثانيًا: صيد االمساك والطيور واحليوانات يف مواسم

ثالثًا: صيد االمساك والطيور واحليوانات باستعمال املتفجرات واملفرقعات أو السموم أو 
 الصعق الكهربائي أو أية طريقة للصيد اجلائر. 

رابعًا: قطع أو اقتالع أو ازالة االشجار والشجريات والنباتات واالعشاب الربية واملائية يف 
 االمالك العامة. 

: صيد أو قتل أو امساك أو حيازة أو نقل الطيور واحليوانات املهددة باالنقراض خامسًا
 أو التجول بها أو عرضها للبيع أو اتالف بيضها أو أوكارها.

 املادة الثانية والثالثون

على الوزارة و بالتنسيق مع اجلهات املعنية واجلهات اخلارجية ذات العالقة أن تقوم 
يعية ومتنزهات عامة وصون املواقع الطبيعية ذات البعد بانشاء حدائق وحمميات طب

 الرتاثي.

 املادة الثالثة والثالثون

حيظر على أي شخص أو جهة القيام بأي عمل أو تصرف أو نشاط يؤدي اىل االضرار أو 
املساس باالبعاد الطبيعية أو اجلمالية أو الرتاثية للمحميات الطبيعية أو احلدائق 

 واملتنزهات العامة.
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 الفصـــــل اخلــــــــامس

 إدارة النـــفايـــات واملـــواد اخلـطــــرة

 املادة الرابعة والثالثون

ال جيوز ألي شخص ان يقوم بتصنيع أو ختزين أو دفن أو حرق أو اغراق أو استعمال أو 
معاجلة أو التخلص من مواد مشعة أو أي مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت أو صلبة أو 

 إال وفقًا للتعليمات اليت تصدرها الوزارة وبالتنسيق مع اجلهات املعنية.غازية 

 املادة اخلامسة والثالثون

 حيظر ما يأتي: 

 أواًل: استرياد النفايات اخلطرة اليت تسبب ضررًا باالنسان والبيئة اىل االقليم. 

 ثانيًا: استرياد املواد اخلطرة اىل االقليم إال مبوافقة الوزارة. 

 : مرور النفايات واملواد اخلطرة عرب االقليم إال مبوافقة الوزارة.ثالثًا

 املادة السادسة والثالثون

ال جيوز إنتاج أو نقل أو تداول أو استرياد أو ختزين املواد اخلطرة إال بعد اختاذ مجيع 
االحتياطات املنصوص عليها يف القوانني واالنظمة والتعليمات النافذة مبا يضمن عدم 

 أي ضرر بيئي.حدوث 
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 الفصـــــل الســــــادس

 املبيـــدات واملركـبــــات الكـيمــيائــــية

 املادة السابعة والثالثون

حيظر استرياد أو استعمال أو تداول املركبات الكيمياوية احملظورة دوليًا بالتعاون مع 
 وزارة البيئة العراقية.

 املادة الثامنة والثالثون

ورش وتداول واستخدام مبيدات اآلفات أو أية مركبات كيميائية حيظر تصنيع واسترياد 
أخرى ألغراض الزراعة أو الصحة أو الصحة العامة أو غري ذلك من األغراض إال بعد مراعاة 
الشروط والضوابط والضمانات اليت حتددها األنظمة والتعليمات الصادرة وفقًا هلذا 

بيئة بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف القانون، مبا يكفل عدم تعرض سائر مكونات ال
 احلال او املستقبل لآلثار الضارة هلذه املبيدات أو املركبات الكيميائية. 

 املادة التاسعة والثالثون

 تشكل جلنة تعنى بتسجيل واعتماد املبيدات يف االقليم وتتألف من اجلهات ذات العالقة.
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 الفصـــــل الســــابــع

 البيـــئيةمواجـهة الكـــوارث 

 املادة األربعون

يقوم اجمللس وبالتنسيق مع اجلهات املعنية اعداد خطة عامة ملواجهة الكوارث البيئية، 
 وعرضها على جملس الوزراء العتمادها وتراعى يف هذه اخلطة ما يأتي: 

أواًل: يتوىل اجمللس مجع املعلومات والنظم املتوفرة حمليًا ودوليًا عن مواجهة الكوارث 
 البيئية والتخفيف من اضرارها. 

ثانيًا: تشكيل جلنة على مستوى االقليم برئاسة رئيس الوزراء ملواجهة الكوارث واحلد 
قبل وأثناء  من خماطرها بنظام حيدد مبوجبه جهات اللجنة ومهام وآلية عمل كل منها

 وبعد الكارثة. 

ثالثًا: تشكيل فرق طوارئ ملواجهة الكوارث بتعليمات تصدر من اجلهات املمثلة يف اللجنة 
االقليمية الواردة يف الفقرة )ثانيًا من هذه املادة( جمهزة بكافة املستلزمات احلديثة مبالك 

 مناسب ومدرب يف جمال مكافحة الطوارئ. 

عمومًا وحتديد مهام ومسؤولية كل جهة باالبالغ عن وقوعها أو رابعًا: تصنيف الكوارث 
 توقع حدوثها وكيفية مواجهتها. 
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خامسًا: انشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البالغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال 
 وارسال املعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد االمكانات الالزمة ملواجهتها. 

وعة عمل منبثقة من غرف العمليات ملتابعة مواجهة الكوارث البيئية سادسًا: تكوين جمم
عند وقوعها او توقع حدوثها ويكون لرئيس جمموعة العمل مجيع السلطات الالزمة 

 ملواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية.

 الـبـــــــاب الــــرابـــع

 األحكـــــام العـقـــابــــــية

 ملادة احلادية واألربعونا

للوزير أو من خيوله انذار أية منشأة أو مشروع أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة الزالة 
العامل املؤثر واملضر بالبيئة خالل مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ التبليغ باالنذار، 

ية مؤقتًا حلني ويف حالة عدم االمتثال فللوزير ايقاف العمل او غلقه وسحب املوافقة البيئ
 معاجلة التلوث وينظم ذلك بتعليمات.

 املادة الثانية واألربعون

أواًل: مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانني األخرى، يعاقب املخالف 
ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه باحلبس ملدة ال تقل عن 
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( مئة ومخسون الف دينار وال تزيد على 150.000)شهر( أو بغرامة ال تقل عن )
 ( مائتا مليون دينار أو بكلتا العقوبتني. 200.000.000)

 ثانيًا: تضاعف العقوبة يف كل مرة تتكرر فيها ارتكاب املخالفة. 

ثالثًا: للوزير أو من خيوله ممن ال تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة ال تقل عن 
( عشرة ماليني دينار كل من خالف 10.000.000ر وال تزيد على )( مائة الف دينا100.000)

 أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه.

 املادة الثالثة واألربعون

( من هذا القانون 35يعاقب املخالف ألحكام البنود )أواًل وثانيًا وثالثًا( من املادة )
ة اىل منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع بالسجن واعادة املواد أو النفايات اخلطر

 التعويض.

 الـبـــــــاب اخلــــامــــس

 األحكــــــام اخلــــــــتامية

 املادة الرابعة واألربعون

جمللس الوزراء وبناء على اقرتاح الوزارة اصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 
 القانون.
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 املادة اخلامسة واألربعون

 إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.للوزير 

 املادة السادسة واألربعون

 ال يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.

 املادة السابعة واألربعون

 على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

 املادة الثامنة واألربعون

( يومًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية )وقائع 90ينفذ هذا القانون مبضي )
 كوردستان(. 

 مسعود بارزاني

 العراق-رئيس إقليم كوردستان

 االسباب املوجبة

انطالقًا من األهمية اليت توليها حكومة اقليم كوردستان حلق االنسان بالعيش يف بيئة 
ة االقليم من التلوث بكافة صوره و أشكاله نظيفة وسليمة و مستقرة و حلماية بيئ

املختلفة و كفالة عيش األحياء يف بيئة سليمة و نظيفة و الدخال أسس محاية البيئة يف 
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خطط التنمية البشرية و االقتصادية و االجتمــاعية و تشجيع التنمية املستدامة للمصادر 
على التنوع االحيائي و صحة احليوية مبا يراعي حق االجيال احلالية والقادمة وللحفاظ 

الطبيعة و ثــروات االقليم الطبيعية و مــــوارده االقتصـادية و محـايتها من أي ضرر قد 
ينتج عن نشاطات صــناعية أو زراعــية أو عمـرانية أو غــريها، ولنشــر الــــوعي 

 انون.والثقـافة البيئية وللــــتدرج يف األحكـام العقابية ، شـــرع هذا القـ

  08/11/2008( بتاريخ:  90يف العدد )  منشور يف جريدة وقائع كوردستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  36 
 

 2العراق رقم  -تعليمات صندوق محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان -2
 2009لسنة 

 حنن أعضاء جملس محاية و حتسني البيئة يف اقليم كوردستان

محاية و حتسني البيئة يف اقليم كوردستان استنادا ألحكام املادة )العاشرة( من قانون 
، وحتقيقا للغايات اليت تتضمنها املادة املشار اليها و مبوجب 2008( لسنة 8رقم )

الصالحيات املمنوحة لنا وفق الفقرة )رابعا( من املادة العاشرة لتحديد االجراءات 
ظ و صرف و اخلاصة بتشكيل صندوق محاية و حتسني البيئة يف االقليم و ايداع و حف

 : أوجه انفاق أمواله أصدرنا اآلتي

 املادة االوىل )التعـــاريف(

يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف نصوص هذه التعليمات املعاني املخصصة هلا 
 :أدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك

 االقليم : اقليم كوردستان العراق. -1
 .سني البيئة يف اقليم كوردستانالرئيس : رئيس جملس ادارة صندوق محاية و حت -2

نائب الرئيس: هو وكيل وزارة البيئة ) أو الوكــــيل الفين يف حـــال وجود أكــــثر  -3
 .من وكـــــيل للوزارة ( يقوم مقام الرئيس عند غيابه

 .اجمللس: جملس ادارة صندوق محاية و حتسني البيئة يف اقليم كوردستان -4

 .البيئة يف اقليم كوردستانالصندوق: صندوق محاية و حتسني  -5
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 .املدير العام: مدير عام الصندوق -6

 اجلهاز التنفيذي: تشكيالت الصندوق االدارية و املالية و الفنية. -7

 االجتماع: أي اجتماع ) عادي أو استثنائي ( يعقده اجمللس. -8

 .املعاضد: املتربع مببالغ كبرية حيددها جملس محاية و حتسني البيئة الحقا -9

 نية )أهــداف الصـــندوق(املادة الثا

 : ختصص موارد الصندوق حسب األولويات البيئية لتحقيق األهداف اآلتية

 دعم املشاريع البيئية املستدامة. .1

 دعم النشاطات اليت تساهم يف احملـــــــافظة على البيئة. .2
 .تشجيع االبتكارات و براءات االخــــــرتاع يف اجملاالت البيئية .3

 .بحوث اليت تهدف حتقيق االنتاج األنظفدعم الدراسات و ال .4

 .نشر التوعية و الرتبية البيئية يف شــــرائح اجملتمع كــــــافة .5

 .دعم اجلمعيات البيئية احمللية .6

دعم املبادرات اهلادفة اىل ترشيد استخدام املوارد الطبيعية مبا حيقق التنمية  .7
 .املستدامة

 .صديقة للبيئةتشجيع االستثمارات يف جمال التكنولوجيات ال .8

 .مواجهة الكوارث البيئية .9

  .إنشاء و إدارة احملميات .10

 .إنشاء و نصب و تشغيل شبكات الرصد و املراقبة البيئية .11
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 .تدريب و تأهيل الكوادر البيئية .12

 .أية نشاطات أخرى يراها جملس محاية و حتسني البيئة ختدم أهداف الصندوق .13

 املادة الثالثة 

تشكيل باسم جملس ادارة صندوق محاية و حتسني البيئة يف اقليم ينشأ يف االقليم  –أوال 
كوردستان و يعني رئيس جملس محاية و حتسني البيئة أعضاء جملس ادارة الصندوق 

 : بعد موافقة أغلبية أعضائه املكون كما يلي

 .رئيس جملس محاية و حتسني البيئة رئيسا جمللس ادارة الصندوق -1
العامني بوزارة البيئة لتولي مهام ادارة الصندوق اضافة يكلف الرئيس أحد املدراء  -2

 .اىل مهام وظيفته

أربعة أعضاء من الوزارات املمثلة يف جملس محاية و حتسني البيئة بدرجة ال تقل  -3
 .عن درجة مدير عام

ممثل عن املنظمات و اجلمعيات غري احلكومية احمللية اليت تعنى بالبيئة حيدده  -4
 اجمللس.

 .ع اخلاص / يتم ترشيحه بالتنسيق مع اجلهات املعنيةممثل عن القطا -5

 ممثل أو أكثر عن املعاضدين ) أعضاء فخريون(. -6

 عند غياب الرئيس ينوب عنه نائبه. -ثانيا
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بشكل دائم  –حيق للرئيس انتداب أحد موظفي وزارته حضور جلسات اجمللس  -ثالثا
  .كسكرتري مع عدم متتعه حبق التصويت –

  .وة اي شخص من ذوي اخلربة و اإلختصاص لإلستئناس برأيهللمجلس دع -رابعا

اجتماعات جملس ادارة الصندوق شهرية و جيوز عقد اجتماعات استثنائية عند  -خامسا
 . الضرورة

تصدر القرارات باغلبية األصوات. و عند تساوى األصوات يرجح اجلانب الذي  -سادسا
 .صوت معه الرئيس

اجللسات اىل جملس محاية و حتسني البيئة لغرض ترسل نسخة من حماضر  –سابعا 
 .املتابعة

مدة عضوية أعضاء جملس ادارة الصندوق سنتان قابلة للتجديد بعد موافقة  -ثامنا
( من املادة الثالثة  5( و )  4رئيس جملس محاية و حتسني البيئة ما عدا الفقرتني ) 

 .احملددة مدة عضويتهما بستة أشهر )قابلة للتجديد(

لرئيس جملس ادارة الصندوق اعفاء العضو يف حال مل يتمكن من أداء مهامه أو  –عا تاس
جلسات سنوية بدون عذر مشروع بعد قرار من رئيس جملس محاية و  3املتغيب عن 
  .حتسني البيئة

 .يستبدل العضو البديل وفق ما ورد يف فقرات أوال أعاله -عاشرا

 . زن للماحنني املعاضدينضرورة مراعاة التمثيل املتوا -حادى عشر
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 املادة الرابعة

 .يتمتع الصندوق بالشخصية املعنوية و باالستقالل املالي و االداري

 املادة اخلامسة

تكون للصندوق موازنة خاصة به و تعترب أمواله أمواال عامة. تكون للصندوق موازنة 
من كل سنة و تنتهي  مستقلة و تبدأ السنة املالية له من اليوم األول من شهر كانون ثاني

بانتهاء اليوم احلادي و الثالثني من شهر كانون أول منها على ان تبدأ السنة املالية 
األوىل للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالصندوق بعد نفاذ أحكام هذه 
التعليمات و تنتهي بانتهاء دوام اليوم احلادي و الثالثني من شهر كانون األول من تلك 

 .نةالس

 املادة السادسة )واردات الصـــــندوق(

 تتكون واردات الصندوق من املصادر اآلتية:

 .املبالغ املخصصة من حكومة إقليم كوردستان .1
 . املبالغ املخصصة من احلكومة االحتادية .2

   .املنح أو املبالغ املخصصة من ميزانية احملافظات .3

كومات و اهليئات و اجلمعيات و املساعدات ) التربعات و املنح ( املمنوحة من احل .4
 .املنظمات األجنبية و احمللية و من األفراد العراقيني و األجانب

 .األجور و الرسوم و الغرامات البيئية املستوفاة مبوجب التشريعات النافذة .5
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 املادة السابعة

 .تودع يف الصندوق املبالغ املستحصلة عن األضرار اليت حلقت ببيئة اإلقليم

 الثامنةاملادة 

يشرتط مصادقة جملس محاية و حتسني البيئة املصادقة على اخلطة السنوية و برامج 
 .التمويل و التنفيذ للصندوق

 املادة التاسعة )مهــــام و صالحـــيات اجمللـــس(

 .اعداد هيكلية الصندوق .1
 .وضع أولويات الصندوق وفقًا لألولويات البيئية لالقليم .2
 ها املهام املوكلة بها.ابرام العقود اليت تقتضي .3

 .اقامة الدعاوى و مقاضاة االشخاص احلقيقيني و املعنويني أمام احملاكم .4

 .متابعة املشاريع اخلاصة بالصندوق .5

تعيني املوظفني و املستخدمني و حتديد حقوقهم و إنهاء خدماتهم و التعاقد مع أي  .6
 من اخلرباء او الفنيني مبوجب عقود خاصة.

 يمية الالزمة لنشاط الصندوق.وضع التعليمات التنظ .7

 .تشكيل اللجان .8

 من املادة السادسة. 5متابعة الفقرة  .9



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  42 
 

يشرتط موافقة جملس محاية و حتسني البيئة على اهليكلية و السياسة العامة و  .10
 .خطط و برامج عمل الصندوق قبل الشروع يف تنفيذها

 .بيئةرفع قرارات اجمللس و تقاريره الدورية اىل جملس محاية و حتسني ال .11

 .أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق .12

 املادة العاشرة)مهـــام و صــالحــــيات املديـــر العــــــــام(

 :يتوىل املدير العام املهام والصالحيات التالية

 .تنفيذ السياسة العامة اليت يقرها اجمللس لنشاط الصندوق و خططه و براجمه -أ 

 .يصدرها اجمللستنفيذ القرارات اليت  -ب 

 .إدارة أعمال الصندوق و تسيري شؤونه اليومية -ج 

 .متثيل الصندوق أمام الغري حسب ما حيدده اجمللس -د 

إعداد مشروع املوازنة السنوية و احلسابات اخلتامية و التقارير الربعية و السنوية  -هـ
 .للصندوق و رفعها للمجلس

عم املالي و الفين و حتديد أسس الصرف من إعداد معايري و آليات احلصول على الد -و
  .الصندوق و رفعها للمجلس

 .السعي للحصول على املنح واملوارد املالية األخرى اليت حتقق أهداف الصندوق -ز
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اقرتاح اهليكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للصندوق و رفعها إىل جملس محاية و  -ح
 حتسني البيئة إلقرارها و اعتمادها.

اجلهاز التنفيذي و املالي للصندوق و اإلشراف على أعمال املوظفني و  إدارة -ط
 .املستخدمني و ضمان حسن سري العمل فيه

رفع التقارير و الدراسات و التوصيات املتعلقة بعمل الصندوق إىل جملس محاية و  -ى
 .حتسني البيئة إلقرارها و اعتمادها

 .اىل اجلهات املعنية تنظيم االجتماعات و اعداد حماضرها و رفعها -ك

 . أي مهام أخرى يفوضها له اجمللس أو يكلفه بها -ل

 .صرف املكافآت ملنتسيب الصندوق بعد موافقة الرئيس -م

 املادة احلادية عشرة

حيق للمجلس تسجيل امللكية الفكرية و براءات االخرتاع يف اجملاالت البيئية اليت يتم 
 .تطويرها من خالل األنشطة اليت ميوهلا

 املادة الثانية عشرة

ينظم اجمللس حساباته و سجالته طبقا لألصول احملاسبية املعتمدة و املتعارف عليها 
دوليا و ختضع لتدقيق ديوان الرقابة املالية على أن يرفع اجمللس التقرير السنوي و 
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ال البيانات املالية اخلتامية اىل جملس الوزراء و جملس محاية و حتسني البيئة خالل مدة 
 . تزيد على تسعني يوما من انتهاء السنــة املاليــة

 املادة الثالثة عشرة

يف حال عدم قدرة اجمللس يف حتقيق أهدافه بسبب العجز املالي على جملس محاية و 
حتسني البيئة تقديم توصية اىل جملس الوزراء بضرورة توفري املال الالزم لقيام اجمللس 

 .بأداء مهامه و حتقيق أهدافه

 املادة الرابعة عشرة 

 .يف حال حل اجمللس ألي سبب تؤول أمواله املنقولة و غري املنقولة إىل وزارة البيئة

 املادة اخلامسة عشرة

 .يعمل بهذه التعليمات من تأريخ صدورها و تنشر يف الوقائع الكوردستان

 دارا حممد أمني سعيد

 وزيــر البــيئة

 البيئةرئيس جملـــس محــاية و حتسني 

 22/6/2009( بتاريخ: 101يف العدد )  منشور يف جريدة وقائع كوردستان
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( 3العراق رقم ) –قانون هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان -3
 2010لسنة 

 املادة االوىل
 :يقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعاني املبينة ازاءها ألغراض هذا القانون

 العراق –اقليم كوردستان أواًل: االقليم: 

 .ثانيًا: اهليئة: هيئة محاية وحتسني البيئة يف االقليم
 .ثالثًا: اجمللس: جملس اهليئة
 .رابعًا: الرئيس: رئيس اهليئة

 املادة الثانية
تؤسس مبوجب هذا القانون هيئة باسم )هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان 

املعنوية واالستقالل املالي واالداري، وترتبط اداريًا برئاسة العراق( تتمتع بالشخصية  –
 .جملس الوزراء

 املادة الثالثة

 :تهدف اهليئة اىل ما يلي

أواًل: محاية وحتسني البيئة وتطويرها ومنع تلويثها للمحافظة على نظافة ومجالية 
 .االقليم

ل املضرة بالبيئة ثانيًا: محاية البيئة والصحة العامة من اخطار األنشطة واألفعا
 .واالنسان

ثالثًا: إزالة ومعاجلة آثار االسلحة الكيمياوية واملنفلقة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة 
 .لتنظيف حقول االلغام واملخلفات من األسلحة واألعتدة املسببة للتلوث البيئي
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اعية حلماية رابعًا: رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ الشعور باملسؤولية الفردية واجلم
البيئة وحتسينها وتفعيل دور منظمات اجملتمع املدني وتشجيع اجلهود التطوعية يف هذا 

 .اجملال
 املادة الرابعة

 :تتوىل اهليئة املهام اآلتية لتحقيق اهدافها

اواًل: اقرتاح السياسة العامة حلماية البيئة من التلوث والعمل على حتسني نوعيتها ورفعها 
 .اء للمصادقة عليهااىل جملس الوزر

 .ثانيًا: وضع اخلطط السنوية واملتوسطة وبعيدة املدى حلماية البيئة وحتسينها
ثالثًا: اصدار التعليمات اخلاصة باحملددات والضوابط واملعلومات البيئية املطلوبة 
ومراقبة السالمة البيئية للمشاريع، وسالمة وصحة تنفيذ هذه التعليمات مع األخذ بنظر 

 .ار العهود واملواثيق الدولية حلماية البيئية والقوانني النافذةاالعتب
رابعًا: اجراء املسوحات والفحوصات املتعلقة بامللوثات البيئية والعوامل املؤثرة على 

 .سالمة البيئة واعداد اخلرائط البيئية بالتنسيق مع الوزارات املعنية
 املادة اخلامسة

صة وهو الرئيس األعلى هلا واملسؤول عن أعماهلا اواًل: يكون للهيئة رئيس بدرجة خا
وتوجيه سياساتها، واالشراف والرقابة عليها، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيع القرارات 
واألوامر والتعليمات يف كل ما له عالقة مبهام اهليئة وصالحياتها وسائر شؤونها الفنية 

 .امام جملس الوزراء واملالية واالدارية وفق احكام القانون، وهو املسؤول

 :ثانيًا: يشرتط فيمن يعني رئيسًا للهيئة ما يلي
 .ان يكون من مواطين االقليم وساكنًا فيه -1

ان يكون حاصاًل على شهادة جامعية اولية على األقل، ومتمتعًا بالكفاءة واخلربة يف  -2
 .جمال االختصاص
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 .بالشرفان يكون حسن السرية والسلوك وغري حمكوم جبناية او جنحة خملة  -3

 .مل يكن قد شارك يف اجلرائم اليت ارتكبتها السلطة القمعية -4

 .ثالثًا: يعني الرئيس مبرسوم اقليمي وبناءًا على ترشيح من جملس الوزراء

 املادة السادسة

أواًل: تتألف اهليئة من الدوائر اآلتية، وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير 
 :ة يف جمال اختصاص الدائرة، ويعاونه عدد من املوظفنيحاصل على شهادة جامعية أولي

 .الدائرة االدارية واملالية والقانونية -1

 .دائرة التوعية البيئية واالعالم -2
 .دائرة الشؤون الفنية -3

 .دوائر البيئة يف حمافظات االقليم -4

الدوائر ثانيًا: جمللس الوزراء بالتنسيق مع رئيس اهليئة استحداث او دمج او إلغاء أي من 
 .ضمن تشكيالت اهليئة وفقًا ملتطلبات عملها

 املادة السابعة

 :اواًل: يكون للهيئة جملس برئاسة رئيس اهليئة ويتكون من

 :ممثلي عن الوزارات اآلتية بدرجة ال تقل عن مدير عام -1

 .وزارة الداخلية - أ

 .وزارة البلديات والسياحة - ب

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -ج
 وزارة التخطيط -د
 .وزارة الزراعة واملوارد املائية -هـ
 وزارة الصحة -و
 .وزارة التجارة والصناعة -ز
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 .وزارة الثروات الطبيعية-ح
 .وزارة الكهرباء -ط
 وزارة النقل واالتصاالت -ي
 وزارة الرتبية -ك
 وزارة البشمركة -ل
 وزارة الثقافة والشباب -م
 .الدينيةوزارة االوقاف والشؤون  -ن
 .عضوين من اخلرباء املختصني يف محاية البيئة بقرار من رئيس اهليئة -أ

 .ممثل عن جلنة محاية وحتسني البيئة يف حمافظة االقليم -ب
ثانيًا: لرئيس اهليئة دعوة أي من ممثلي بقية الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة عند 

 .ان يكون هلم حق التصويتاالقتضاء لالشرتاك يف اجتماعات اجمللس دون 

ثالثًا: جيتمع اجمللس شهريًا، وللرئيس عند الضرورة دعوته الجتماع طارئ، وتتخذ 
القرارات فيه بأغلبية عدد احلاضرين، ويف حالة التساوي يف االصوات يرجح اجلانب الذي 
يصوت معه الرئيس، وعلى اجمللس رفع تقرير سنوي حول الوضع البيئي اىل رئاسة 

 .الوزراءجملس 

 املادة الثامنة
اواًل: تشكل يف كل حمافظة جلنة تسمى )جلنة محاية وحتسني البيئة يف احملافظة( برئاسة 
احملافظ او من ينوب عنه، وعضوية ممثلي الوزارات املبينة يف الفقرة األوىل من املادة 

 السابعة، ومدير دائرة البيئة يف احملافظة.

ة احملافظة األحكام الواردة يف املادة السابعة من هذا ثانيًا: تطبق على اجتماعات جلن
 .القانون بشأن اجتماعات جملس اهليئة
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 املادة التاسعة

 .حيدد بنظام مهام واختصاصات تشكيالت اهليئة

 املادة العشرون

 .لرئيس اهليئة اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

 املادة احلادية عشرة

 2008( لسنة 8بقى أحكام قانون محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان رقم )اواًل: ت
نافذ املفعول ومبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون وحتل عبارة )رئيس اهليئة( حمل 

 .)الوزير( وعبارة )اهليئة( حمل )الوزارة( أينما وردت يف القانون املذكور

 .ر يتعارض مع احكام هذا القانونثانيًا: ال يعمل بأي نص قانوني او قرا

 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانوناملادة الثانية عشرة: 

ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية املادة الثالثة عشرة: 
 )وقائع كوردستان(.

 مسعود بارزاني

 العراق –رئيس اقليم كوردستان 

 
 االسباب املوجبة

بهدف محاية البيئة واحلفاظ على الصحة العامة واملوارد الطبيعية والتنوع االحيائي، 
ومتابعة العوامل املؤثرة يف سالمة البيئة، وإزالة ومعاجلة األسلحة الكيميائية واملواد 

ان، املسببة للتلوث البيئي، ولغرض نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية يف اقليم كوردست
 .اقتضى استحداث هيئة تتوىل هذه املهام، لذلك شرع هذا القانون

 2/8/2010( بتاريخ: 114يف العدد )  منشور يف جريدة وقائع كوردستان
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 اخلاصة يف عناصر البيئةالقسم الثاني: التشريعات البيئية

 الباب االول

التشريعات البيئية اخلاصة يف عناصر البيئة الغري احلية )الرتبة، 
 املياه، اهلواء(

 أوال: التشريعات البيئية اخلاصة بالرتبة

 1988( لسنة 91قانون تنظيم االستثمار املعدني رقم )-1

 الباب االول
 التعاريف و املصطلحات

 املادة االوىل :
 يقصد بالتعابري التالية الغراض هذا القانون املعاني املبينة ازاءها:

 العسكري.الوزارة : وزارة الصناعة و التصنيع 
 الوزير : وزير الصناعة و التصنيع العسكري .

 املنشأة : املنشأة العامة للمسح اجليولوجي و التحري املعدني .

 املدير العام : مدير عام املنشأة العامة للمسح اجليولوجي و التحري املعدني .
يف حالتها االستثمار املعدني : كل عمل يهدف اىل استثمار املواد املنجمية و املقلعية 

 الطبيعية او بعد املعاجلة .
 املستثمر : اجلهة املخولة مبوجب هذا القانون باستثمار املواد املقلعية او املنجمية .

املقلع : املكمن الطبيعي املستثمر الذي حيتوي على الصخور و املواد املقلعية كالرخام 
الطني و الرمل و االتربة و و اجلبس و احلصى و االحجار الكلسية او الرملية و الصوان و 
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سواها من املواد اليت تستعمل الغراض الصناعة او البناء سواء كانت على سطح االرض 
 او يف باطنها او يف املياه االقليمية او حتتها .

املنجم : املكمن الطبيعي املستثمر الذي حيتوي على اخلامات املعدنية مثل احلديد و 
و االطيان الصناعية او اية خامات معدنية تستعمل  الفوسفات و االمالح و الكربيت

الغراض الصناعة سواء كانت على سطح االرض او يف باطنها او يف املياه االقليمية او 
 حتتها .

 املادة الثانية :
. تتوىل املنشأة مسؤولية االشراف على تطبيق هذا القانون و مراقبة استثمار املقالع و  1

لقطر و مجع و تبويب و توثيق املعلومات اخلاصة بهذه املناجم يف مجيع احناء ا
الفعاليات الغراض تشجيع و ترشيد و توجيه االستثمار مبا يكفل احلفاظ على الثروة 

 املعدنية و محاية البيئة .
. تشكل يف املنشأة جلنة دائمية تتوىل حتديد االراضي اليت تصلح الستثمار كمقالع من  2

 ية ممثلني عن الوزارات التالية :املدير العام رئيسا و عضو
أ . وزارة الدفاع  ب . وزارة النفط    ج . وزارة احلكم احمللي      د . وزارة الزراعة       

و الري  هـ . وزارة الصحة    و.وزارة  النفط       ز . وزارة الثقافة و االعالم    ح . وزارة 
 ون الدينية االسكان و التعمري     ط . وزارة االوقاف والشؤ

 ي. وزارة النقل واملواصالت  
تكون اجتماعاتها دورية مرة يف السنة يف االقل او بناء على طلب احدى اجلهات املمثلة يف  

 اعاله.
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 الباب الثاني
 احملرمات

 املادة الثالثة :
 ال جيوز ختصيص االراضي التالية لالستثمار املعدني :

مقربة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن املنطقة اليت تشمل موقعا مقدسا او  .1
مخسمائة مرت منه اال مبوافقة اجلهات املختصة على ذلك املوقع و يعترب موقعا 

 مقدسا كل مكان او بناء ديين تشرف عليه جهة دينية معرتف بها .
املنطقة اليت حتتوي على موقع تارخيي او تقع ضمن مسافة تقل عن مخسمائة مرت  .2

هات املختصة ويعترب موقعا تارخييا كل مكان يعلن انه تارخيي منه اال مبوافقة اجل
 وفق احكام قانون االثار .

اراضي املشاريع الزراعية و الغابات و مواقع السدود و اخلزانات و مواضع االنفاق و  .3
اجلداول الرئيسية اليت تتصل بها اال مبوافقة اجلهات املختصة مع مراعاة الشروط 

 تاج الزراعي والتعويض عن االضرار اليت يلحق بها.اليت تفرض حلماية االن
االراضي الواقعة داخل و خارج حدود البلدية للمدن اال مبوجب احملددات اخلاصة  .4

 مبواقع املقالع و املناجم اليت يصدرها جملس محاية البيئة.
 االراضي املخصصة او اليت حيتفظ بها : .5
 أ . خلط احلديدي و مبسافة تقل عن مخسمائة مرت من كل جانب .   
 ب . للطريق العام و مبسافة تقل عن الف مرت من كل جانب . 

ج . للجسور و مبسافة تقل عن الف و مخسمائة مرت منها يستثنى من ذلك ما حتصل 
 عليه موافقة اجلهات املختصة.

 هلا اهمية عسكرية خاصة اال مبوافقتها .. االرض اليت تعود اىل جهات العسكرية او  6
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. حقول النفط و الغاز و االراضي اليت تبعد عن خطوط انابيب النفط و املنتوجات  7
 النفطية و الغاز مبسافة تقل عن مخسمائة مرت اال مبوافقة اجلهات املختصة .

اال مبوافقة  . مواقع املصانع و الدوائر و القطاع االشرتاكي و القطاع املختلط و اخلاص 8
 اجلهات ذات العالقة .

. االرض اليت تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية مبسافة تقل عن الف مرت اال  9
 مبوافقة اجلهات املختصة .

. االرض اليت تبعد عن خطوط القابلوات احملورية مبسافة تقل عن مخسمائة مرت اال  10
 مبوافقة اجلهات املختصة .

 الباب الثالث
 ار االراضي املخصصة للمقالع و املناجماستثم

 املادة الرابعة :
تعترب املواد املقلعية و املنجمية ملكا للدولة و يتم استيفاء بدالت االستثمار عنها  .1

 من قبل املنشأة .
للوزير او من خيوله ختصيص مساحات معينة من االراضي لدوائر القطاع االشرتاكي  .2

ع الغراض املشاريع و االعمال اخلاصة بها بدون والقطاع املختلط الستثمارها كمقال
بدل او ببدل مناسب و ملدة حمدودة و بشروط خاصة يتفق عليها مبا يف ذلك كيفية 

 التصرف باملنتجات العرضية .
للمنشأة او من ختوله التعاقد مع القطاع اخلاص ) افراد او شركات ( الستثمار  .3

ملنشأة وفق ضوابط فنية لكل حالة االراضي كمقالع ضمن مساحات حمددة تثبتها ا
 و حسب طبيعة املواد املراد استثمارها .
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للمنشأة التعاقد مع الشركات غري العراقية املتعاقدة مع جهة عراقية على استثمار  .4
املقالع على ان يكون طلبها معززا بطلب من تلك اجلهات يؤيد ذلك و يبني كمية و 

 على استثمارها . نوعية املواد املقلعية املطلوب التعاقد
ال جيوز الية جهة مستثمرة ان جتيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم  .5

ضمن املساحة املخصصة هلا لالستثمار اال بعد استحصال موافقة الوزير او من 
( من املادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة 1خيوله و خبالفه تطبق احكام الفقرة )

ي( بالنسبة –( )البند 1اىل تطبيق احكام املادة العاشرة فقرة )املستثمرين اضافة 
 للقطاع اخلاص .

تتوىل املنشأة او من ختوله من القطاع االشرتاكي او املختلط و مبوافقة الوزير  .6
 استثمار املناجم يف كافة احناء القطر استثمارا مباشرا .

ختوله باالستثمار املباشر للمنشأة و مبوافقة الوزير يف حالة تعذر قيامها او من  .7
التعاقد مع الغري من القطاع اخلاص الستثمار املعدن ضمن مساحات و ضوابط 

 حمدودة .
 املادة اخلامسة :

. تعترب االرض اململوكة للدولة املثقلة حبق التصرف املستثمرة كمقالع قبل نفاذ هذا  1 
ت من استثمار االرض كمقلع القانون منحلة من تاريخ نفاذه و تتوىل احملافظة بعد التثب

بواسطة جلنة خاصة تشكلها هلذا الغرض تقرير احنالهلا و اشعار دائرة التسجيل العقاري 
املختصة لتبديل سجل االرض وفقا لذلك فأذا كان االستثمار ينصب على جزء من االرض 
املثقلة حبق التصرف تنظم احملافظة مرتسما باجلزء املذكور و اعتباره منحال دون 

 سائر االرض و تشعر دائرة التسجيل العقاري بذلك.

. تعترب االراضي اململوكة للدولة املثقلة حبق التصرف منحلة اذا اختذت كمقالع بدون  2 
 عقد استثمار بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام املادة الرابعة عشرة منه . 
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القانون على املنشآت املقامة ( من املادة التاسعة من هذا 4. تسري احكام الفقرة ) 3 
 على االراضي اليت يتقرر احنالهلا . 

 املادة السادسة :
للمنشأة عند االقتضاء وضع اليد على اية ارض خارج احملرمات تثبت صالحيتها  

لالستثمار كمقالع او مناجم . بعد تنظيم حمضر من قبل جلنة تؤلفها هلذا الغرض تدون 
فيه اوصاف االرض و ما عليها من منشآت ثابتة و مغروسات و بيان وضعها الراهن على 

صيصها او استمالكها او اطفاء احلقوق التصرفية وفقا ان تتخذ االجراءات القانونية لتخ
 للقوانني املرعية خالل سنة واحدة من تاريخ قرار املنشأة بوضع اليد .

 املادة السابعة :
خيضع استثمار االراضي اململوكة ملكا صرفا او املوقوفة وقفا صحيحا كمقالع الجازة 

و هلا منح اجازة ملدة تزيد على ذلك سنوية قابلة للتجديد متنحها املنشأة او من ختوله 
لبعض املشاريع التنموية وفق املواد املستثمرة وطبيعة االستثمار بعد موافقة اجلهات 

 املعنية.
 املادة الثامنة :

ينتهي نفاذ االجازة او عقد استثمار املقلع عند انتهاء املدة املقررة هلما ما مل يتم 
عند نضوب املادة املستثمرة ضمن املساحة جتديدهما مبوجب احكام هذا القانون او 

 املخصصة لالستثمار .
 املادة التاسعة :

 على املستثمر االلتزام مبا يلي :
. وضع عالمات يف اركان املقلع او املنجم بعد تثبيت مساحته من قبل املساح 1 

 املختص و احلفاظ عليها طيلة فرتة العقد او االجازة و عدم استثمار اية مساحة خارج
 املوقع احملدد له . 
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. اشعار املنشأة بتقرير فصلي بالكميات املستخرجة شهريا و تقديم املعلومات الالزمة 2 
 حول متغريات املقلع او املنجم اجليولوجية و االنتاجية لغرض التوثيق و املتابعة.

 . االصالح التدرجيي الرضية املقلع او املنجم عند نضوب املادة املستخرجة كتسوية3 
احلفر و ازالة املخاطر النامجة عن االستثمار و ذلك خالل عملية االستثمار على ان ال تقل 

% من املساحة اليت يتم استغالهلا يف اية وقت خالل مدة 50املساحة املستصلحة عن 
 االستثمار .

. رفع مجيع االجهزة و املنشآت و املكائن و االالت و امتام اصالح احلفر و ازالة 4 
ر النامجة عن االستثمار وفق توجيهات املنشأة خالل اربعة اشهر من تاريخ انتهاء املخاط

العقد او االجازة و بعكسه تتوىل املنشأة او من ختوله ذلك و تعترب التامينات املستوفاة 
 ( من املادة احلادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة املنفذة .6مبوجب الفقرة )

لع اىل املنشأة او من ختوله مع املواد املستخرجة املتبقية فيه اذا مل يقم . تسليم املق5 
املستثمر بنقلها خالل مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد او االجازة وفق 

 التعليمات اليت تصدرها املنشأة .
. تأمني العناصر الفنية املختصة ) جيولوجي او مهندس مناجم ( الالزمة لضمان 6 

استثمار املقلع او املنجم و انتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة و اعداد التقارير حسن 
 ( من هذه املادة .2الفصلية املشار اليها يف الفقرة )

 املادة العاشرة :
. ملدير عام املنشأة او من خيوله الغاء االجازة او فسخ عقد االستثمار يف احلاالت 1 

 التالية :
املستثمر بشروط االجازة او العقد او مل يلتزم بالقانون او التعليمات الصادرة أ . اذا اخل 

 مبوجبه .
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( اشهر من تاريخ 3ب . اذا مل يباشر املستثمر باالستثمار دون عذر مشروع خالل مدة )
 صدور االجازة او العقد .

 ج . اذا طلب املستثمر حتريريا الغاء االجازة او العقد .
( من املادة  2الفقرة )  د . اذا مل يقدم املستثمر التقارير الفصلية املشار اليها يف

 .التاسعة
 ( من املادة التاسعة .6هـ . اذا مل يلتزم املستثمر بنص الفقرة )

 و . اذا مل يلتزم املستثمر باملواصفات الفنية املطلوبة للمواد املنتجة .
 رى االستثمار بشكل مضر باملصلحة العامة .ز . اذا ج

 . ولة الستثمار املساحة املخصصة لهح . اذا تعاقد املستثمر من الباطن مع جهة غري خم
 ط . اذا حتقق النفع العام يف ذلك بقرار يصادق عليه الوزير .

ورة يف هذه املادة . ليس للمستثمر امللغاة اجازته او املفسوخ عقده يف احلاالت املذك 2
 باستثناء البند )ط( املطالبة  باي تعويض عن ذلك .

( من هذه املادة 1. حيق ملن الغيت اجازته او املفسوخة عقده وفقا للفقرة ) 3 
ط( االعرتاض لدى الوزير خالل ثالثني يوما من تاريخ تبليغه بقرار -باستثناء البندين )ج

 رار الوزير بذلك قطعيا .الغاء االجازة او فسخ العقد و يكون ق
( من املادة التاسعة من هذا القانون عند الغاء  5.  4. 3. تطبق احكام الفقرة )  4 

 االجازة او فسخ العقد .
. يلغى طلب االستثمار اذا تلكأ صاحبه بأجناز املعاملة خالل مدة أربعة أشهر من   5 

 تأريخ  تقديم الطلب و بدون عذر مشروع . 
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 الرابعالباب 
 الرسوم و البدالت

 املادة احلادية عشرة:
. يستوفى مبلغ مخسون دينارا عن االجازة السنوية اذا كان املقلع يف االراضي  1 

 اململوكة ملكا صرفا او املوقوفة وقفا صحيحا .
 . تستوفى الرسوم التالية عن استثمار املقالع يف االراضي اململوكة للدولة : 2 

 ائة دينار عن كل طلب استثمار مقلع او طلب جتديد عقده سنويا .( م100أ . )
 ( مخسمائة دينار عند التعاقد على استثمار املقلع او جتديده سنويا .500ب . )

. يستوفى كامل بدل االستثمار للمقالع يف االراضي اململوكة للدولة و لالراضي  3 
واليت يتم جتديدها مبوجب تعليمات اململوكة ملكا صرفا او املوقوفة وقفا صحيحا 

 تصدرها املنشأة.
. عند الطلب من املنشأة اجراء اعمال التحري و التنقيب يتم التعاقد و حتدد الكلفة  4 

 وفق طبيعة الرتسيب و الظروف اجليولوجية  و حجم االعمال املطلوبة .
اوز و تدفع العضاء % من املبالغ املرتتبة بذمة املتج20. يستوفى مبلغ اضايف بنسبة  5 

 اللجنة اخلاصة بتثبيت التجاوز وفق التعليمات اليت تصدرها املنشأة . 
. تستوفى تامينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية ملبلغ بدل املثل املستويف عند  6 

اصدار االجازة او عقد االستثمار عن كل دومن او جزء من دومن وفق احلالة و يستثنى من 
 اع االشرتاكي و املختلط . ذلك دوائر القط

 . تستوفى اجور الكشف املوقعي عن كل مقلع و مبوجب تعليمات تصدرها املنشأة . 7 
% ( من صايف عائدات الرسوم و بدالت 30. تستوفى املنشأة حصتها البالغة )  8 

 االستثمار و التجاوزات .
 . حتدد الرسوم و بدالت االستثمار للمناجم بعقود خاصة تنظمها املنشأة لكل حالة . 9 
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 املادة الثانية عشرة :
تستويف املنشأة قيمة التقارير و املعلومات و االعمال اجليولوجية اخلاصة بالرتسبات 

د املعدنية املنوي استثمارها كمناجم من اجلهات املستثمرة و حتدد مبالغها ضمن عقو
 يتم االتفاق عليها.

 الباب اخلامس

 العقوبات
 املادة الثالثة عشرة :

ضعف  1977( لسنة 56يستوفى وفقا الحكام قانون حتصيل الديون احلكومية رقم )
بدل مثل الكميات املرفوعة جتاوزا خالفا الحكام هذا القانون و يتم تقدير البدل من قبل 

خيوله و يكون قرارها قابال لالعرتاض لدى الوزير جلنة يؤلفها املدير العام للمنشأة او من 
 خالل   ثالثني يوما من تاريخ التبليغ و يعترب قرار الوزير بذلك قطعيا.

 املادة الرابعة عشرة:
 مع عدم االخالل حبكم املادة ) الثالثة عشرة( من هذا القانون :

او بغرامة ال تقل . يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة و ال تزيد على مخسة سنوات  1
عن مخسة آالف دينار و ال تزيد عن مخسة عشرة الف دينار او بكلتا هاتني العقوبتني كل 

 من قام باالستثمار املعدني دون احلصول على عقد استثمار او اجازة.
( سنوات او بغرامة ال تقل 3( اشهر و ال تزيد على )6. يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ) 2

 و ال تزيد على مخسة آالف دينار كل من ارتكب احدى االفعال التالية:عن الفي دينار 
 أ . احليلولة دون قيام املخولني باستثمار حقهم القانوني بذلك .

ب . احليلولة دون قيام اجلهة املختصة يف املنشأة او من ختوله رمسيا بواجباتهم 
 مبقتضى احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة مبوجبه .

 . االستثمار املعدني خالفا الحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة مبوجبه .ج 
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 املادة اخلامسة عشرة :
يكتسب امني بغداد و احملافظون سلطة قاضي جنح للنظر يف الدعاوى الناشئة جراء 

 تنفيذ هذا القانون .
 الباب السادس
 احكام عامة

 املادة السادسة عشرة :
القانون تبقى اجازات و عقود استثمار املقالع املربمة قبل نفاذ استثناء من احكام هذا 

 هذا القانون نافذة اىل حني انتهاء مدتها.
 املادة السابعة عشرة :

ال جيوز تصدير اية مادة تستخرج من املقالع او املناجم اىل خارج القطر اال مبوافقة 
 ني النافذة .املنشأة و وفق القواعد اليت تضعها مع مراعاة احكام القوان

 املادة الثامنة عشرة :
تصدر املنشأة االنظمة و التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالنسبة 
الستثمار االراضي كمقالع و مناجم و شروط االجازة و عقد االستثمار و كيفية استثمار 

ضية لذلك و كيفية االرض من قبل املستثمرين و بيع مواد املقالع و مسك السجالت املقت
 مراقبة اعمال االستثمار .

 املادة التاسعة عشرة :
للمنشأة عند ثبوت اهمية او ندرة او خصوصية املواد املنجمية او املقلعية ان حتدد 

 قسما منها يف مساحات حيرم استغالهلا احتياطيا قوميا للمستقبل .
 املادة العشرون :

 . 1981لسنة  129. يلغى قانون استثمار املقالع املرقم  1 



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  61 
 

( من 1. يستمر العمل باالنظمة و التعليمات الصادرة مبوجب القانون املذكور بالفقرة ) 2 
 هذه املادة مبا ال يتعارض و احكام هذا القانون اىل حني اصدار انظمة و تعليمات جديدة.

 املادة احلادية و العشرون :
لطات االدارية و املالية كل حسب اختصاصها التعاون مع املنشأة لتسهيل تتوىل الس

 تنفيذ احكام هذا القانون .
 املادة الثانية و العشرون :

 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية .
 استثمار املناجم 1999( لسنة 1تعليمات رقم )-2

  املادة االوىل
واملواد املستخرجة منها وتكون وحدة قياسها املعتمد هو تصنف املناجم وفقا للخامات 

  الطن الغراض هذه التعليمات وتشمل ما ياتي :

، ، الكربيتلفوسفات، ا، القصدير، الرصاص، النحاس، النيكل، املنغنيز، الكروماحلديد
عية وتشمل ، االطيان الصنا، الزركون، رمل الزجاج، البوكسيات، القري االسفلتاالمالح

، واية خدمات معدنية يتم ، البورسلينايت، الفلنت، االتابلكايت، البنتونليتالكاؤولني
   اكتشافها مستقبال .

  املادة الثانية
  يشرتط ملنح اجازة استثمار منجم ما ياتي : –ا 

  بالنسبة للشخص الطبيعي : –اوال 
  اكمل الثامنة عشرة من عمره . – 1
  قفه من اخلدمة العسكرية سليما .ان يكون مو – 2
  ان يقدم ما يؤيد براءة ذمته من ضريبة الدخل . – 3
  ( امللحقة بهذه التعليمات . 1ملء االستمارة رقم )  – 4
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  بالنسبة للشخص املعنوي : –ثانيا 
اذا كان من دوائر القطاع االشرتاكي واملختلط اليت ترغب باستثمار املناجم فيتم ملء 

  امللحقة بهذه التعليمات من ممثليها . 2رقم  االستمارة
  تتخذ االجراءات التالية ملنح االجازة : –ب 

تقديم طلب للحصول على عقد استثمار منجم اىل الشركة بعد تسديد الرسوم  –اوال 
  من هذه التعليمات ويتضمن : 4املقررة مبوجب املادة 

الشركة على خارطة باالسلوب  حتديد موقع املنجم املطلوب استثماره من مساح – 1
الذي حتدده الشركة مشبكة باحداثيات يو . تي . ام وينحصر نشاط االستثمار يف 

  املساحة احملددة .
تثبيت اخلواص الفيزيائية والكيميائية واملعدنية وطريقة استخراج املادة املنجمية  – 2

 املراد استثمارها .
عملية االستثمار مبا يكفل حسن استغالل تسمية العناصر الفنية املشرفة على  – 3

الثروة املعدنية ومبا يضمن املعاجلات الفنية والتقنية لالضرار واملخاطر البيئية اليت 
 ميكن ان تنجم من جراء عملية االستثمار .

حتديد الفرتة الزمنية املطلوبة لعملية االستثمار والكميات السنوية املتوقع  – 4
 ة املستثمرة.استثمارها وفق خطة اجله

يرسل الطلب واملستمسكات املنصوص عليها يف الفقرتني اوال و ثانيا من البند  –ثانيا  
  ا من هذه املادة اىل الوزارة الستحصال موافقة الوزير على االستثمار وفقا للقانون .

  املادة الثالثة
 90لتجديد قبل يكون استثمار املنجم من خالل عقد يربم بني الشركة واملستثمر ، قابل ل

  تسعني يوما من انتهاء العقد النافذ وبعد تسديد الديون املرتتبة على العقد .
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  املادة الرابعة
حتدد الرسوم وبدالت استثمار اخلامات املنجمية باقرتاح جملس ادارة الشركة بعد 

  مصادقة الوزير عليها وفقا للقانون .
  املادة اخلامسة

  جيب على مستثمر املنجم :
اشعار الشركة بتقرير فصلي بالكميات املستخرجة شهريا وتقديم املعلومات حول  – ا

التغيريات اجليولوجية واالنتاجية للمنجم واملتغريات املعدنية للمادة املستثمرة الغراض 
  احصائية وتوثيقها .

رفع تقرير فين كلما دعت احلاجة اىل الشركة عن اية متغريات يف املسار واالسلوب  –ب 
التقين املتبع يف االستثمار واخلطوات الالزمة ملعاجلة االضرار واملخاطر ومنع التلوث 

  البيئية .
تسهيل مهمة موظفي الشركة املخولني صالحية التفتيش عند اجراء التفتيش  –ج 

  الدوري على املنجم للتاكد من تطبيق البيانات واملعلومات الالزمة لذلك .
  املادة السادسة

  التعليمات من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية . تنفذ هذه
 

 املدير العام للشركة
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 ثانيأ: التشريعات البيئية اخلاصة باملياه

 1962( لسنة 6قانون رقم ) -1

 قانون الري )املعدل(
 املادة االوىل:

 يقصد باعمال الري العامة ما يلي:
املتخذة للسقي أو لتصريف املياه البحريات واالهوار وجماري املياه الطبيعية  -1 -أ

 الفائضة أو مياه البزل.
اجملاري االصطناعية اليت تنشؤها الدولة خلزن املياه أو توزيعها أو تصريفها وما -2    

ينشأ يف هذه اجملاري او على مياهها او يف جوانبها للسيطرة على املياه او ضبطها او 
 مية او الفنية الغراض الري او البزل.توزيعها او موازنتها او مجع املعلومات العل

لوزير الري ان يقرر بناء على اقرتاح من مدير الري العام اعتبار اي عمل تقوم   -ب
 بانشائه سلطات الري من اعمال الري العامة.

 املادة الثانية:
الدولة مسؤولة عن انشاء اعمال الري العامة وترميمها وصيانتها وادامتها واالشراف  -أ

 عليها.
صاحب االرض مسؤول عن اعمال الري اخلاصة بارضه ولسلطة الري حق االشراف  -ب

 عليها.
 املادة الثالثة:

 ختتص سلطة الري بتعيني احلصص املائية وتوزيع املياه واالشراف عليها.
 
 
 



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  65 
 

 املادة الرابعة:
يعني مهندس الري موقع وابعاد اجلداول واملبازل واملصارف واالسداد والطرق  -أ

قع حق الشرب واجملرى اآت الري االخرى وحرميها واالرض اليت تنتفع منها وموومنش
واملسيل الثابت رمسياَ واملساحة اليت يقيد تصرف اصحابها باحكام هذا القانون على ان 
يصدر املهندس بيانا بتعيني هذه املساحة وحريم اعمال الري وله ان يغري مواقع هذه 

 احلقوق اذا اقتضت الضرورة ذلك.
للمهندس اختاذ االجراءات املنصوص عليها يف الفقرة )أ( على وجه االستعجال عند  -ب

الضرورة وال توقف هذه االجراءات اال بامر من مدير الري العام أو حبكم قضائي مكتسب 
 الدرجة القطعية.
 املادة اخلامسة:

ه او ترميمه اذا رأى املهندس ان عمال من اعمال الري اخلاصة جيب انشاؤه او صيانت -أ
او سده او رفعه او تطهريه فعليه ان ينذر املنتفع منه او صاحب االرض بالقيام مبا 
يتطلبه االمر خالل مدة مناسبة فان امتنع او كان غائبا او جمهول احملل فعلى دائرة الري 

ة القيام بالعمل والرجوع على املنتفع بكلفته وتعفى الدائرة من االنذار يف االمور املستعجل
 اليت يرتتب على تأخريها ضرر باالنفس أو االموال أو اعمال الري.

اذا احدثت ضرر بعمل عام من اعمال الري ومل يعرف فاعله تقوم دائرة الري  -ب
 باصالحه وترجع بكلفته على املنتفعني منه بالتضامن.

 املادة السادسة: 
 ة:للمهندس قطع مياه الري والسقي مؤقتا يف احدى احلاالت االتي

 تنفيذ اعمال الري. .1
 توزيع املياه باملناوبة. .2
 اتقاء ضرر حال أو خيشى حلوله باالنفس أو االموال أو اعمال الري. .3
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 اساءة املنتفع استعمال املاء أو اهماله العناية به بصورة تؤدي اىل تبذيره. .4

 خمالفة االمر أو االنذار الصادر من سلطات الري مبوجب هذا القانون. .5

 السابعة:املادة 

ليس للمنتفع من املاء ان يستعمله داخل مزرعته اال لالغراض اليت خصص هلا بشرط 
ان ال يضر ذلك بأرضه أو بزرعها أو حبقوق االخرين فيه أو ان ينشيء أي عمل من اعمال 

 الري خيشى منه حدوث ضرر مما ذكر.

 املادة الثامنة:
رافعة للمياه اال باجازة حتريرية من ال جيوز نصب مضخة أو كرد أو ناعور أو أي آلة  -أ

سلطة الري املختصة وال جيوز استعمال االجازة لغري من صدرت بامسه أو يف غري احملل 
الذي اجيز نصب االلة الرافعة فيه أو لغري االرض اليت خصصت االلة لسقيها. وحتدد 

 سلطة الري املختصة قوة احملرك وحجم املضخة.
 زة ورفع االلة يف احلاالت االتية:لسلطة الري الغاء االجا -ب
 خمالفة صاحب االجازة الشرط الواردة فيها. .1
 نقص مساحة االرض املخصصة هلا االلة الرافعة. .2
 حدوث أي سبب جيعل بقاء االلة مضرا باعمال الري. .3

 تعترب االجازة ملغاة اذا مل يستمعلها صاحبها خالل ستة اشهر من تارخيها. -ج

 االشخاص بيع مضخة اال بإذن من دائرة الري.ال جيوز للشركات أو  -د

تستويف السلطات املالية رمسا قدره مائة فلس سنويا عن كل حصان من قوة  -هـ
احملرك للمضخة الزراعية املنصوبة باجازة ورمسا قدره دينار واحد سنويا عن كل 
حصان من قوة احملرك للمضخة الزراعية املنصوبة بدون اجازة وذلك حسب قوائم 

صاء املضخات اليت تقدمها دوائر الري اىل السلطات املذكورة وتعفى املضخات اليت اح
 تنصب من قبل الدوائر الرمسية وشبه الرمسية من هذه الرسوم.
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 املادة التاسعة:
اذا تعرضت اي جهة يف البالد اىل خطر خيشى منه حدوث ضرر عام باالنفس أو باالموال 

الوزراء ان يقرر هدم أو كسر أي منشأ عام أو  من مياه الفيضان او السيول فلمجلس
خاص اذا اقتضت ذلك ضرورة درء اخلطر ويكون للمتضرر حق التعويض عما حلقه من 

 ضرر حسب احكام القانون.
 املادة العاشرة:

اذا تعرضت اعمال الري اىل خطر عام خيشى منه حدوث ضرر بليغ باالنفس أو االموال 
احلصول على العمال الالزمني التقاء الضرر فللمهندس ومل يكن باستطاعة سلطات الري 

ان يستعني بالقاطنني يف املنطقة وان يطلب اىل السلطات االدارية احضار العدد الكايف 
 منهم لدرء ذلك اخلطر لقاء اجور تدفع وفق القانون وعلى هذه السلطات تنفيذ ذلك فورا.

 املادة احلادية عشرة:
ان حيدثوا بغري اذن من دائرة الري يف احلدود اليت يعينها ال جيوز الصحاب االراضي  -أ

 املهندس وفقا للمادة الرابعة أي عمل من شأنه تعريض اعمال الري العامة للخطر.
لسلطة الري ان تقوم بأي عمل تراه ضروريا لوقاية اعمال الري يف االراضي املبينة  -ب

 ان تعوض اصحابها عنها تعويضا عادال.يف الفقرة )أ( وان تأخذ منها االتربة الالزمة على 
 املادة الثانية عشرة:

 لسلطة الري دخول االراضي لالطالع على ما جيري فيها من اعمال خمالفة هلذا القانون. 
 املادة الثالثة عشرة:

اذا ارتطم أو غرق مركب أو سفينة يف نهر أو جدول أو مبزل فعلى صاحبه اخراجه وازالة 
املهندس واال قامت سلطة الري باخراجه وازالة انقاضه وترجع  انقاضه يف مدة يقدرها

 على صاحبه بكلفة ذلك.
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 املادة الرابعة عشرة:
تستحصل املبالغ املستحقة لسلطة الري عن االعمال اليت قامت بها وفق احكام هذا 

 القانون من املسؤول عنها وفق قانون جباية الديون املستحقة للحكومة.

 رة:املادة اخلامسة عش
كل من ضرب أو غري عمدا عمال من اعمال الري مع علمه بان ذلك حيدث ضررا يف االنفس 
أو االموال يعاقب باالعدام اذا احدثت فعله موت انسان واالشغال الشاقة املؤبدة أو 

 املؤقتة أو احلبس اذا احدث فعله تلفا او ضررا باالموال أو االنفس.

 املادة السادسة عشرة:
باحلبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبالغرامة أو باحداهما كل من ارتكب احد يعاقب  -أ

 االفعال االتية:

 االضرار باعمال الري أو التغيري فيها. .1
 اخذ مقدار من املاء اكثر من املقرر باحداث ثغرة أو كسر أو قلع شيء أو حنو ذلك. .2
ط الالزم ملنع اهمال مراقبة املياه املخصصة لسقي االرض أو عدم اخذ االحتيا .3

 تبذيرها اذا ادى ذلك اىل االضرار بطريق عام أو عمل من اعمال الري.

 استعمال مياه الري لغري اعمال الزراعة دون اذن من دائرة الري. .4

 التدخل بتجهيز مياه الري خالفا ملا هو مقرر هلا. .5

 افساد املياه حبيث تكون غري صاحلة ملا هو مقرر. .6

 و بيانات سلطة الري.االمتناع عن تنفيذ اوامر أ .7

 بيع مضخة زراعية بدون اذن من دائرة الري من قبل االشخاص أو الشركات. .8

 نصب أية آلة رافعة بدون اجازة.

حملكمة اجلزاء قبول التقرير الصادر من دائرة الري وحده بينة الثبات اجلرائم  -ب
 ها.املعينة يف هذه املادة اال اذا رأت ضرورة حلضور املوظف املختص امام
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لوزير العدل بناء على اقرتاح وزير الداخلية وتأييد وزير الري منح رؤساء  -1 -ج
الوحدات االدارية سلطة حاكم جزاء للحكم بغرامة ال تزيد على ثالثني دينارا لغرض تنفيذ 

 احكام الفقرة )أ( من هذه املادة.

ملادة، فعلى ( من هذه ا1 –اذا مل تدفع الغرامة املفروضة مبوجب الفقرة )ج -2     
رئيس الوحدة االدارية الذي اصدر احلكم احالة احملكوم اىل حمكمة اجلزاء املختصة 

( 23لتقضي حببسه بدال من الغرامة طبقا الحكام قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم )
 .1971لسنة 

اذا ترأى لرئيس الوحدة االدارية املخول سلطة حاكم جزاء مبوجب هذا القانون بعد  -د
اجراء احملاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما خول له فعليه احالة املتهم اىل حمكمة 
اجلزاء املختصة وهلا ان تفصل فيها أو تقرر اعادتها اىل رئيس الوحدة االدارية ليفصل 

 فيها ويكون قرار احملكمة باالعادة واجب االتباع.
 املادة السابعة عشرة:

لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وحتديد سلطات املوظفني جيوز اصدار االنظمة الالزمة 
القائمني بتنفيذه. ولوزير الري وضع التعليمات لبيان اعمال الري العامة واخلاصة وشروط 

 منح االجازة.

 املادة الثامنة عشرة:
 وتعديالته. 1923لسنة  52يلغى قانون الري والسداد رقم 

 املادة التاسعة عشرة:

 ون من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.ينفذ هذا القان
 املادة العشرون:

 على الوزراء كل فيما خيصه تنفيذ احكام هذا القانون.
 .12/02/1962( يف 645نشر القانون يف الوقائع العراقية عدد )
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 1971( لسنة 138قانون رقم )-2
 قانون تنفيذ مشاريع الري )املعدل(

 املادة االوىل
غراض هذا القانون، املشاريع واالعمال اليت تقوم بها دوائر الري يقصد مبشاريع الري، أل

مباشرة او بواسطة املقاولني كانشاء او صيانة او توسيع او حتسني االنهر واجلداول 
واملبازل والسداد والسدود واالبنية واخلزانات واملصارف مع حمرماتها، وتشغيل هذه 

 املشاريع.
 املادة الثانية

تعترب اراضي مشاريع الري اليت سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون او أراضي أي  – 1
قسم معني منها ) اذا كان املشروع مقسمًا اىل قسمني او اكثر وجتري اعمال التنفيذ يف 
كل قسم على حدة ( واالراضي اليت ستشغلها ابنية املشروع خارج حمرماته بصورة 

تبارًا من تاريخ نشر اعالن وزير الري او من خيوله البدء بتنفيذ دائمية حبكم املستملكة اع
 املشروع او تنفيذ القسم املعني منه. 

تعترب اراضي مشاريع الري اليت بدأت اعمال التنفيذ فيها ومل تتم مجيع هذه  – 2
االعمال قبل نفاذ هذا القانون، واالراضي اليت اشغلتها ابنية هذه املشاريع خارج 

 بصورة دائمية حبكم املستملكة اعتبارًا من تاريخ البدء بتنفيذها. حمرماتها 
تعترب اراضي مشاريع الري اليت متت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون  – 3

واالراضي املشغولة باالبنية الدائمية هلذه املشاريع حبكم املستملكة من تاريخ البدء 
ها الدرجة النهائية وفق احكام قانون االستمالك بتنفيذها اذا مل تكتسب قرارات استمالك

 او أي قانون آخر وتطبق بشأنها احكام هذا القانون.
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 2 – 1ينتقل حق صاحب االرض اليت اعتربت حبكم املستملكة مبقتضى الفقرات )  – 4
( من هذه املادة اىل التعويض عنها وتسجل االرض امريية صرفة ألغراض الري  3 -

 العينية.خالية من احلقوق 
يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة احملددة له وفقًا  – 5

املعدل او أي قانون آخر حيل  1967( لسنة  150قانون اطفاء حق العقر رقم )  ألحكام 
حمله، وينتقل حق العقر اىل االرض املعوض بها عند التعويض العيين بنفس نسبته يف 

 االرض املستملكة.
 ثةاملادة الثال

قانون التعديل االول لقانون تنفيذ مشروع الري  ( من 1الغيت هذه املادة مبوجب املادة )
 واستبدلت بالنص االتي: 1971لسنة  138رقم 

يعلن وزير الري، أو من خيوله، البدء بتنفيذ أي مشروع للري أو جزء منه، بإعالن   -1
املناطق واملقاطعات اليت مير يذاع من دار اإلذاعة، وينشر يف صحيفة حملية يعني فيه 

منها املشروع، ويدعو أصحاب العالقة ملراجعة اللجان املختصة املشكلة مبوجب هذا 
القانون خالل مدة عشرة أيام من تاريخ النشر لتبليغهم مبوعد الكشف على أراضيهم 

 مبوجب ورقة تبليغ. 
لتقدير يف كل حمافظة يصدر احملافظ، أو من خيوله، أمرًا بتشكيل جلنة أو أكثر ل  -2

برئاسة أحد رؤساء الوحدات اإلدارية، وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري، والزراعة 
واإلصالح الزراعي، واملالية، واحتاد اجلمعيات الفالحية يف احملافظة، لغرض إجراء 
الكشف على األراضي املؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن املشروع، 

يم حمضر تثبت فيه مساحة املزروعات وعدد املغروسات وأنواعها، واملنشآت وتنظ
الثابتة املشيدة يف األرض مع بيان أوصافها بصورة مفصلة وعائديتها، وتعيني املساحة 
الداخلة ضمن املشروع من األرض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها 
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وللجنة االستعانة باخلرباء عند احلاجة . ويوقع  وعائديتها وما عليها من حقوق عينية .
 احملضر من قبل رئيس وأعضاء اللجنة واحلاضرين من اخلرباء وذوي العالقة . 

تتوىل جلنة التقدير تقدير قيمة املنشآت الثابتة واملغروسات وفق القواعد واملقاييس  -3
 مبوجبه . املنصوص عليها يف قانون اإلصالح الزراعي والبيانات الصادرة 

تقدر املزروعات الصيفية والشتوية وفق األسعار السائدة يف املنطقة عند الكشف بعد  -4
االسرتشاد بكلفة الدومن من كل حمصول حسب تقديرات الدوائر الزراعية املختصة يف 

 املنطقة . 
تصدر اللجنة قرارها بالتعويض الذي يستحقه أصحاب املنشآت واملغروسات  -5

. وتبلغ القرار بإعالنه يف مركز الوحدة اإلدارية، ومقر أقرب مجعية تعاونية واملزروعات 
 زراعية لألرض املشمولة باملشروع، وتبلغ نسخة منه إىل دائرة الري املختصة . 

لدوائر الري املختصة، ولذوي العالقة حق االعرتاض على قرار جلنة التقدير لدى  -6
اجمللس الزراعي يف احملافظة خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ التبلغ به أو إعالنه . فإن 
وجد االعرتاض مقبواًل شكاًل، فللمجلس أن يبت فيه، أو أن حييله إىل جلنة يشكلها 

الكشف والتقدير . وللجنة املذكورة االستعانة باخلرباء، برئاسة أحد أعضائه إلعادة 
ويعرض احملضر املنظم من قبلها على اجمللس الزراعي يف احملافظة، ويكون قراره بهذا 

 الشأن نهائيًا . 
وعند عدم وقوع اعرتاض على قرار التقدير، فعلى اللجنة عرضه مع حماضره على 

تصديق القرار أو إعادته إىل اللجنة إلكمال  اجمللس الزراعي يف احملافظة الذي له أما
 نواقصه وتصحيح األخطاء الواردة فيه . 

جيوز لدوائر الري يف احلاالت االستثنائية الطلب من جلنة التقدير تثبيت الوضع  -7
الراهن بصورة مستعجلة يف األراضي الزراعية املشمولة مبشروع أو عمل من أعمال الري . 

ملباشرة فورًا بتثبيت أوصاف األرض وتوابعها من منشآت ثابتة وعلى جلنة التقدير ا
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ومغروسات ومزروعات بصورة مفصلة مع بيان األسباب املربرة يف اللجوء إىل هذا اإلجراء 
املستعجل يف حمضر الكشف والقرار . ولدوائر الري املباشرة بإزالة ما يعيق تنفيذ 

ن، على أن يبلغ القرار وفق ما جاء يف الفقرة املشروع كاًل أو جزءًا بعد تثبيت الوضع الراه
 ( من هذه املادة . 5)
يزود اجمللس الزراعي يف احملافظة دائرة الري املختصة بنسخ من قرار التقدير  -8

املصدق، ويتم دفع التعويض إىل أصحاب االستحقاق وفق تعليمات يصدرها اجمللس 
 الزراعي األعلى . 

تحقني، حيتفظ باملبلغ املتنازع عليه أمانة يف اخلزينة ويف حالة حصول خالف بني املس
حتى يتم الفصل يف النزاع من قبل احملكمة أو اجلهة املختصة، واكتساب قرارها بهذا 

 « .الشأن الدرجة النهائية
 املادة الرابعة

تسرتشد جلان التقدير املشكلة وفق هذا القانون مبا مثبت يف حماضر الكشف  – 1
ة ادناه من وقائع مادية ومبا مدون يف السندات والسجالت والوثائق والتقدير املبين

الرمسية وتصدر قرارها بشأن تعويض ذوي العالقة وفقًا لالسس والقواعد الواردة يف هذا 
القانون وتعترب هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق اجمللس الزراعي يف 

 احملافظة عليها :
نظمة من قبل جلان االستيالء اليت مل تكتسب الدرجة النهائية يف حماضر التقدير امل –أ 

 املعدل. 1968( لسنة /  189ظل القانون رقم ) 
حماضر التقدير املنظمة من قبل اللجان الرمسية املؤلفة من قبل اجلهات االدارية يف  –ب 

 املعدل.  1968( لسنة /  189ظل احكام القانون رقم ) 
ظمة من قبل اجلهات القضائية عند عدم وجود حماضر رمسية حماضر الكشف املن -جـ 

 منظمة من قبل اللجان املختصة. 
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تعترب احملاضر الرمسية املنظمة من قبل جلان تقدير مشكلة وفق القوانني واالنظمة  – 2
اذا كانت مصدقة من  1968( لسنة /  189والتعليمات املرعية قبل نفاذ القانون رقم ) 

ة. وعلى دوائر الري صرف املبالغ املثبتة فيها اىل ذوي العالقة كل قبل جمالس االدار
 حسب استحقاقه بواسطة احملافظات املختصة. 

اذا كانت االراضي او املغروسات او املزروعات او املنشآت قد زالت معاملها بسبب  – 3
ة تنفيذ مشروع للري او تشغيله ومل ينظم بها حمضر رمسي فعلى جلنة التقدير املشكل

مبوجب هذا القانون تنظيم حمضر بذلك واصدار قرار على ضوء املعلومات الرمسية اليت 
حتصل عليها او الوثائق والبينات املعتربة اليت يقمها ذوو العالقة. وتسري على القرار 
االجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون بشأن االعرتاض والتصديق ودفع التعويض 

 عن احملدثات واالراضي.
 املادة اخلامسة
قانون التعديل االول لقانون  ( من 3( من هذه املادة مبوجب املادة )1تعدلت الفقرة )

 15/11/1975صادر بتاريخ  138، رقمه 1971لسنة  138تنفيذ مشروع الري رقم 
 واصبحت على الشكل االتي:

 2ب الفقرة تقوم اجلهات الفنية يف دوائر الري بتزويد جلان التقدير املشكلة مبوج –-1
من املادة الثالثة من هذا القانون خبرائط للمشاريع املنفذة واليت سيتم تنفيذها مبقياس 
مناسب مؤشر عليها حدود االستمالك مع قوائم مبساحات االراضي املشمولة باملشروع 
مؤيدة من اجلهات املختصة تتضمن مساحة وعائدية وصنف واوصاف وطريقة ري 

ملشروع وما عليها من حقوق عينية وامساء اخلاضعني من االراضي الداخلة ضمن ا
 اصحابها الحكام حتديد امللكية الزراعية وغري ذلك من املعلومات الضرورية.

على جلان التقدير احالة نسخة من قرارها وحماضره وما يتعلق به من اوراق  – 2
االراضي واالستيالء  ومرتسمات اىل مديرية االصالح الزراعي يف احملافظة الحالته اىل جلنة
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قانون االصالح  ( من املادة التاسعة من 3 – 2املختصة لتطبيق احكام الفقرتني )
 وتعويض اصحاب االراضي املستملكة.  1970لسنة /  117الزراعي رقم 

اذا وجدت جلنة االراضي واالستيالء ان املساحة املستملكة تقل عن احلد املعني  – 3
 ب االرض نقدا.للتوزيع قانونا فيعوض صاح

اذا ادى االستمالك اىل جتزئة ما يتبقى من االرض حبيث يتعذر استغالهلا على الوجه  – 4
االكمل فللجنة ان تقرر اعتبار املساحة املتبقية مستملكة وتعويض صاحب االرض عن 

 متام ارضه. 
صالح قانون اال تتبع املقاييس الواردة يف الفقرة الثالثة من املادة التاسعة من  – 5

عند تقدير االراضي الزراعية املستملكة مبوجب احكام  1970لسنة /  117الزراعي رقم 
هذا القانون وتعامل االرض املوقوفة وقفا صحيحا معاملة االرض اململوكة واالرض 

 املوقوفة وقفا غري صحيح معاملة االرض املفوضة بالطابو هلذا الغرض. 
العامة قرارات جلان االراضي واالستيالء الصادرة  تعرض مديرية االراضي واالستيالء – 6

وفق هذه املادة على اجمللس الزراعي االعلى مشفوعة مبطالعتها للنظر فيها وفق املادة 
 . 1970لسنة /  117قانون االصالح الزراعي رقم  من  7الثانية

الري  قانون تنفيذ مشاريع تودع دوائر الري قيمة االراضي املستملكة وفق احكام  – 7
وتعديله املكتسبة قراراتها الدرجة النهائية، وكذلك قيمة  1968لسنة /  189رقم 

االراضي املستملكة وفق احكام هذا القانون اىل دوائر الطابو املختصة لصرفها اىل 
 اصحاب االستحقاق والجراء التسجيل وفق احكام هذا القانون. 

باالوضاع واالجراءات الالزمة لتسهيل يصدر اجمللس الزراعي االعلى تعليمات خاصة  – 8
 تنفيذ احكام هذه املادة.
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 املادة السادسة
قانون التعديل االول لقانون تنفيذ مشروع  ( من 3تعدلت هذه املادة مبوجب املادة )

واصبحت على  15/11/1975صادر بتاريخ  138، رقمه 1971لسنة  138الري رقم 
 الشكل االتي:

الداخلة ضمن مشروع للري عائدة لشخص خاضع ألحكام حتديد اذا كانت االرض  – 1
او له سهام شائعة فيها فتقوم جلنة التقدير باجراء الكشف عليها  –امللكية الزراعية 

وتبني يف حمضر الكشف اوصاف االرض الداخلة ضمن املشروع وطريقة ريها وصنفها 
ومزروعات واوصافها  – ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وما عليها من منشآت ومغروسات

بصورة مفصلة وعائديتها وتنظم مرتسمًا باالرض الداخلة ضمن املشروع وتزود مديرية 
االصالح الزراعي ضمن املشروع وتزود رئاسة املنطقة الزراعية يف احملافظة بنسخة من 
احملضر واملرتسم الحالتها اىل جلنة االراضي واالستيالء املختصة لتالحظ ذلك عند 

 قرارها بشأن اراضي املقر املذكور. اصدار
تعترب املساحات الزائدة عن احلد االعلى من اراضي االشخاص اخلاضعني ألحكام  – 2

حتديد امللكية الزراعية، الداخلة ضمن مشاريع الري حبكم املستوىل عليها من تاريخ 
اسبق وال مشوهلا بتلك األحكام او من تاريخ البدء بأعمال التنفيذ يف املشروع ايهما 

يعوض اصحابها السابقني اال عن املغروسات واملزروعات واملنشآت املقامة فيها ويدفع 
التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية وفق تعليمات يصدرها اجمللس الزراعي 

 االعلى.
اذا مشل مشروع للري مجيع االراضي الزراعية العائدة لشخص خاضع ألحكام  – 3

لزراعية او قسمًا من االراضي اليت حيق له االحتفاظ بها، فيعوض عن حتديد امللكية ا
املساحة الذاهبة ضمن املشروع من احلد االعلى بأرض من اراضي االصالح الزراعي يف 
املنطقة وفق النسب املنصوص عليها يف القانون اخلاص بتحديد امللكية الزراعية 
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ستملكة يف نفس املنطقة فلصاحبها ان املشمولة به واذا مل توجد ارض معادلة لالرض امل
يطلب تعويضه يف منطقة اخرى او تعويضه نقدًا حسب القواعد املنصوص عليها يف هذا 

 القانون.
يسرتشد يف تعيني جنس وطريقة ري ودرجة خصوبة ونوع زراعة االرض اخلاضعة  – 4

بسبب مشروع للري  لتحديد امللكية الزراعية عند تلفها او انغمارها باملياه بصورة دائمية
مبا مثبت يف السندات والسجالت واحملاضر الرمسية املنظمة من قبل اجلهات املختصة 

 وعند تعذر ذلك جترى اللجنة حتقيقًا يف املنطقة وتقرر ما يرتاءى هلا بهذا اخلصوص.
 املادة السابعة

تعذر اذا تسبب عند تنفيذ مشروع للري او تشغيله قطع املياه عن ارض زراعية و – 1
ايصال املياه او تضررها مبياه الري والبزل وانغمارها بها او عند اخذ االتربة منها او 
اليها او نقصان منفعتها او االستفادة منها باية كيفية كانت حبيث يتعذر زراعتها كالسابق 
فيعوض صاحبها خبمسمائة فلس عن كل دومن منها واقع خارج املساحات اليت سيشغلها 

رماته واالبنية اخلاصة به من كل موسم زراعي يلي املوسم الذي تعذرت املشروع وحم
فيه زراعة االرض اىل تاريخ رفع الضرر عن االرض، ويعترب اليوم االول من تشرين اول من 
كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الشتوي واليوم االول من نيسان من كل سنة ابتداء 

هذه الفقرة، على ان ال يتجاوز هذا التعويض  للموسم الزراعي الصيفي لغرض تنفيذ حكم
 قيمة االرض مستملكة وفق احكام هذا القانون. 

من هذه املادة ضرر او تلف  1اذا نتج عن اعمال الري املشار اليها يف الفقرة  – 2
ملغروسات او زرع قائم غري مدرك او منشات فيعوض صاحبها عما تلف او تضرر منها 

 ن. وفقا الحكام هذا القانو
من املادة الثالثة من هذا القانون باجراء  2تقوم اللجنة املشكلة مبوجب الفقرة  – 3

الكشف على االراضي واحملدثات واملزروعات املتضررة بناء على طلب ذوي العالقة فان 
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حتقق لديها وقوع الضرر وتقدر التعويض الذي يستحقه صاحبها. وتقدر قيمة االرض 
 – 1لكة وفق احكام هذا القانون لغرض تنفيذ حكم الفقرتني واحملدثات املتضررة مستم

 من هذه املادة.  2
تعرض حماضر كشف االضرار على اجمللس الزراعي يف احملافظة لتصديقها وتطبق  – 4

 من املادة الثالثة من هذا القانون. 8 – 6بشانها احكام الفقرتني 
 املادة الثامنة

قانون التعديل االول لقانون تنفيذ مشروع  من ( 3تعدلت هذه املادة مبوجب املادة )
واصبحت على  15/11/1975صادر بتاريخ  138، رقمه 1971لسنة  138الري رقم 

 الشكل االتي:
تطبق احكام هذا القانون على مجيع االراضي الزراعية سواء أكانت واقعة ضمن  – 1

ية هلذا الغرض اذا كانت حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعترب االراضي زراع
مسجلة على هذا الوجه يف دوائر التسجيل العقاري املختصة. وتستثنى من ذلك االراضي 
الزراعية اليت افرزت اىل عرصات سكنية ومت تصديق خرائط افرازها من قبل اجلهات 
املختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة لألشخاص غري اخلاضعني ألحكام حتديد امللكية 

 راعية، وقبل نفاذها بالنسبة لألشخاص اخلاضعني لتلك األحكام.الز
جيوز لدوائر الري عند االقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة يف االراضي  – 2

( من  2غري الزراعية املشمولة مبشروع للري من قبل اللجان املشكلة مبوجب الفقرة ) 
عوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة املادة الثالثة والقيام بإزالة احملدثات وال

 استمالكها وفق احكام قانون االستمالك.

 
 

 



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  79 
 

 املادة التاسعة
ميتنع على احملاكم مساع الدعاوى النامجة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا  – 1

الدعاوى اليت تقام من قبل مدعي االستحقاق يف التعويض على من استحصلوا على 
 ويضهم وفق احكامه. قرارات نهائية بتع

ال تسمع دعاوى اجر املثل عن االراضي املستملكة ألغراض مشاريع الري اليت  – 2
اكتسبت قرارات استمالكها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذا القانون عن املدة السابقة 

 لالستمالك. 
 تسري احكام هذا القانون على القضايا غري املكتسبة الدرجة النهائية.  – 3
ليس ألصحاب االراضي او غريهم التصرف او زراعة املساحات اليت ستشملها  – 4

مشاريع الري من يوم اعالن دوائر الري البدء بأعمال التنفيذ وال يستحقون أي تعويض 
 عند املخالفة.
 املادة العاشرة

كل من اوقف او تسبب يف ايقاف أي عمل من اعمال تنفيذ مشروع للري يعاقب  – 1
  تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مئة دينارًا او بكلتا العقوبتني.باحلبس مدة ال

 املادة احلادية عشرة
 . 1970( لسنة /  50وتعديله رقم )  1968( لسنة /  189يلغى القانون رقم )  – 1
 1969( لسنة /  128وتعديله رقم )  1967( لسنة /  121يلغى القانون رقم )  – 2

ولة بأحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري وتعترب االراضي املشم
 املختصة وتسري عليها احكام هذا القانون.

 املادة الثانيةعشرة
 للمجلس الزراعي االعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
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 املادة الثالثة عشرة:
 الرمسية.ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره يف اجلريدة 

 املادة الرابعة عشرة:
 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. 

 امحد حسن البكر
 رئيس جملس قيادة الثورة

 1971 – 10 – 10يف  2053نشر يف الوقائع العراقية عدد 
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 قــــــانــــون اســـــتغالل الشـــــواطئ 1987لسنة  59قانون -3
 املادة االوىل

  -يقصد العبارات االتية الغراض هذا القانون املعاني املبينة ازاءها: 
النهر: هو جمرى مائي طبيعي رئيسي له منبع ومصب. مصدر مياهه من العيون او -1

وتساهم هذه املصادر مجيعها او بعضها يف مياهه  .املياه اجلوفية او البحريات او اكثر
 يام السنة او تنفطع يف بعض الفرتات. اجلارية. وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ا

الرافد: هو جمرى مائي طبيعي يصلب يف النهر الرئيسي. مصادر مياهه هي كمصادر -2
مياه النهر الرئيس. وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ايام السنة او تنقطع يف بعض 

 الفرتات. 

 منسوب املياه: مقدار ارتفاع سطح املاء عن مستوى سطح البحر. -3

اجلزيرة )اجلزرة(: االرض الواقعة داخل جمرى النهر او الرافد احملاطة من مجيع -4
 جوانبها مبياهه وقد تغمر باملاء او ال تغمر به. 

حوض النهر: االرض احملصورة بني السداد النظامية او اجلرف للنهر او الرافد من  -5
 اجلانبني. 

بني السداد النظامية او اراضي  حوض البحرية او اخلزان: مساحة االرض احملصورة-6
 مرتفعة وهذه املساحة خمصصة الغراض خزن املياه. 

السداد النظامية: التعليمات الرتابية اليت تنشؤها الدولة خارج حوض النهر اوالرافد او -7
 البحرية او اخلزان حلماية االراضي من خطر الفيضانات او املناسيب العالية للمياه. 

 هر او الرافد املرتفعة اليت ال تتعرض لالنغمار باملناسيب العالية. اجلرف: حافة الن-8

خط االنغمار االعلى: اخلط الذي تصل اليه مياه البحرية اواخلزان يف اعلى منسوب -9
 هلما. 
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شاطىء النهر: االرض الظاهرة اليت تقع داخل حوض النهر او الرافد بني حافة -10
 جرف النهر او السدة النظامية. مستوى املياه املنسوبه الواطيء وبني 

شاطيء البحرية او اخلزان: االرض الظاهرة اليت تقع داخل حوض البحرية او اخلزان -11
 ملنسوب املياه الواطيء وبني السداد النظامية او خط االنغمار االعلى للمياه. 

د وفقا احملرم: االرض احملاذية لسداد او النهر او الرافد املخصصة خلدمته اليت حتد-12
 الحكام قانون الري.

 املادة الثانية

يهدف هذا القانون اىل تنظيم اتسغالل شواطيء دجلة والفرات واالنهر الرئيسية  -ا 
وروافدهما والبحريات واخلزانات واالراضي اجملاورة هلا وتامني امرار مياه الفيضان ومنع 
التلوث بصرف النظر عن نوع العالقة باالرض كحق امللكية او حق التصرف او حق 

 اوز. املنفعة او االجيار او التج

لوزير الري مبوافقة رئيس اجلمهورية صالحية ازالة املنشات والعوائق االخرى  -ب 
املقامة قبل صدور هذا القانون اليت تعيق جريان املياه يف حوض النهر وتؤدي اىل 

 تضييق اجملرى املائي وعدم متكن احلوض من استيعاب موجات الفيضان.

 املادة الثالثة

مشمولة باحكام هذا القانون بالزراعة او الغرس او انشاء بناء ال جيوز استغالل اي ارض 
 او مشروع فيها اال مبوافقة وزارة الري ووزارة الزراعة.

 املادة الرابعة

لسنة  59( من  تعديل قانون استغالل الشواطىء رقم 1الغيت هذه املادة مبوجب املادة )
 واستبدلت بالنص االتي: 1990صادر بتاريخ  7، رقمه 1987

 اوال:
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جيوز انشاء البساتني واالبنية واملشاريع االخرى على جانيب النهر امام السداد  .1
 النظامية او خلفها مبا ال يؤثر يف انسيابية جمرى النهر وتلوثه. 

حتدد وزارة الزراعة والري جمرى النهر واالبعاد النهائية الالزمة النسيابية املاء وامرار  .2
 التصاريف العالية. 

 يسمح بزراعة احملاصيل الزراعية دون التقيد باالبعاد احملددة جملرى النهر.  .3

خيول وزيرا احلكم احمللي والزراعة والري وامني بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة  ثانيا 
املنشات اليت تقام خالفا الحكام الفقرة اوال من هذه املادة على نفقة اصحاب املنشات 

ترى هذه اجلهات ان املنشا يعرقل جمرى النهر او يؤدي اىل من دون تعويض، عندما 
 تلوثه. 

ثالثا: تستثنى املنشات السياحية واليت تتوافر فيها االسباب الصحية والبيئية املقامة او 
 اليت ستقام قرب شواطيء البحريات من احكام الفقرة اوال وثانيا من هذه املادة.

 املادة اخلامسة

ارية بناء على طلب دائرة الري االجراءات الالزمة لوقف االعمال يتخذ رئيس الوحدة االد
 املخالفة الحكام هذا القانون.

 املادة السادسة

يعاقب املخالف الحكام هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على  -اوال 
 مخسائة دينار. 

وتكون العقوبة باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ثالمثائة دينار  -ثانيا 
وال تزيد على الف دينار او باحداهما اذا ارتكب الفعل املخالف هلذا القانون بعد صدور 

 حكم بات بادانته ومعاقبته عن خمالفته االوىل. 

 خالف يف قرار احلكم باالدانة والعقوبة.يصدر القرار بازالة املخالفة على نفقة امل -ثالثا 
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 املادة السابعة

اوال : خيول رئيس الوحدة االدارية صالحية قاضي جنح لفرض غرامة ال تزيد على 
ثالمثائة دينار عن الفعل املخالف الحكام هذا القانون . واذا وجد ان املخالفة تستوجب 

 عقوبة اشد. حييل الدعوى على حمكمة اجلنح املختصة. 

اذا مل يدفع املدان الغرامة اليت حكم بها رئيس الوحدة االدارية حييله على حمكمة  -ثانيا 
 اجلنح الستبدال احلبس بها.

 املادة الثامنة

يكون التقرير املقدم من املوظف املختص يف دائرة الري املؤيد بشهادته دليال كافيا 
 ع خبالف ذلك.الثبات املخالفة الحكام هذا القانون مامل يقم دليل قاط

 املادة التاسعة

ختضع القرارات واالحكام الصادرة يف الدعاوى مبوجب هذا القانون الطرق الطعن احملددة 
 بقانون  اصول احملاكمات اجلزائية.

 املادة العاشرة
تنفذ االحكام بازالة املخالفة بعد اكتسابها درجة البتات وذلك بان يوجه مهندس  -اوال 

ىل املدان بازالتها خالل مدة مناسبة حيددها . فاذا مل يزهلا تقوم الري املختص اخطار ا
 دائرة الري بازالتها على نفقته. 

اذا كان خيشى يف بقاء املخالفة من ضرر على االنفس او االموال تقوم دائرة الري  -ثانيا 
 بازالتها على نفقة املخالف على وجه االستعجال بقرار من وزير الري او من خيوله. 

تستوفى من املخالف وفقا الحكام  قانون حتصيل الديون احلكومية تكاليف  -الثا ث
 %.20ازالة املخالفة مضافا اليه حتميالت ادارية بنسبة 
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 املادة احلادية عشرة

لوزير الري اصدار بيانات بشمول احكام هذا القانون اي جمرى مائي او باستثناء  -اوال 
 اي جمرى مائي او حبرية او خزان او سد من احكامه. 

يصدر وزير الري بالتنسيق مع وزير الزراعة التعليمات الالزمة تسهيال لتنفيذ  -ثانيا 
 احكام هذا القانون.

 املادة الثانية عشرة

 القانون من تاريخ نشره باجلريدة الرمسية . ينفذ هذا 

 صدام حسني

 رئيس جملس قيادة الثورة

 07/06/1987( بتأريخ 3157نشر يف الوقائع العراقية عدد )
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 1987( لسنة 1تعليمات رقم )-4
 1971( لسنة 138تعليمات تطبيق قانون تنفيذ مشاريع الري رقم )

يف  980مبوجب قرار جملس قيادة الثورة املرقم استنادا للصالحية املخولة لنا 
 أصدرنا التعليمات التالية : 87لسنة  88واملادة الثانية من القانون رقم  30/7/1979

 املادة االوىل
 يقصد بالتعابري االتية املعاني املبينة أزاءها الغراض هذه التعليمات.

 وتعديالته. 1971( لسنة 138القانون : قانون تنفيذ مشاريع الري رقم )
أو القانون رقم  1970( لسنة 117قانون االصالح الزراعي : قانون االصالح الزراعي رقم )

 )حبسب مقتضى احلال(. 1975( لسنة 90)
 الوزير : وزير الزراعة والري.

املشروع : أي مشروع للري أو للبزل أو للسدود حسب التعريف الوارد يف املادة االوىل من 
 كامه.القانون يشمل بأح

 اجلهة املنفذة للمشروع : ويقصد به اهليئة أو فرع الزراعة والري يف احملافظة.
 املادة الثانية

. على اجلهات املنفذة للمشاريع يف وزارة الزراعة والري قبل املباشرة بأي عمل من 1
الثالثة ( من املادة 1أعمال الري أو البزل أن تبادر باالعالن عنه استنادا الحكام الفقرة )

من القانون واشعار احملافظات ذات العالقة بذلك والطلب إليها املبادرة إىل تشكيل جلان 
 ( من املادة الثالثة من القانون.2التقدير استنادا إىل أحكام الفقرة )

. على اجلهات الفنية يف دوائر وزارة الزراعة والري املختصة تزويد جلان التقدير بكافة 2
( من املادة اخلامسة من القانون وبنسخة من 1ات املبينة يف الفقرة )اخلرائط واملعلوم
 االعالن املذكور.
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 املادة الثالثة
ختتص جلان التقدير باجراء الكشف املوقعي على االراضي والبساتني العائدة  .1

لالشخاص اخلاضعني وغري اخلاضعني الحكام قانون االصالح الزراعي الداخلة ضمن 
املشروع املشمول باحكام القانون وتنظيم حمضر تفصيلي بأوصافها وتوابعها على أن 

 يتضمن احملضر ما يلي :
الداخلة ضمن املشروع مع بيان رقم القطعة واملقاطعة وموقعها  مساحة االراضي -أ

وصنفها وطريقة ريها ودرجة خصوبتها ونوع زراعتها وعائديتها وما عليها من حقوق 
عينية مبا يف ذلك حق العقر والرهن وكذلك حقوق املغارسة باستثناء احلاالت االستثنائية 

 لثة من القانون.( من املادة الثا7املنصوص عليها يف الفقرة )
بيان املنشآت الثابتة واملغروسات واحملاصيل الزراعية الكائنة يف االرض املستملكة  -ب

( من 4و3مع ذكر أوصافها وعائديتها وتقدير قيمتها وفقا للمقاييس الواردة يف الفقرتني )
 املادة الثالثة من القانون.

ة باالستمالك( وفقا الحكام املادة تعيني املساحة واحملدثات املتضررة )غري املشمول -ج
السابعة من القانون بناء على طلب املتضرر وتقدير التعويض املستحق عنها وفقا للمادة 
املذكورة واجلهة اليت تستحقه مع تقدير قيمة كل من االرض واحملدثات املتضررة وفق 

ن االراضي قواعد التقدير املبينة يف القانون لضمان عدم جتاوز التعويض املدفوع ع
املذكورة القيمة املقدرة لالرض وتوابعها وتبليغ دوائر وزارة الزراعة والري املختصة 

 وذوي العالقة باحملضر مبوجب ورقة تبليغ.
. تصدر جلنة التقدير قراراتها يف ضوء حماضر الكشف املوقعي فيما يتعلق بالتعويض 2

 االرض املستملكة وترسل نسخة عن املزروعات واملغروسات واملنشآت الثابتة الكائنة يف
من قرارها واحملضر وما يتعلق به من أوراق ومرتسمات إىل فرع الزراعة والري يف 

( 3و2احملافظة الحالتها إىل جلنة االراضي واالستيالء املختصة بتطبيق احكام الفقرتني )
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لالراضي بالنسبة  1970( لسنة 117من املادة التاسعة من قانون االصالح الزراعي رقم )
 املثبتة من قبل جلان التقدير والداخلة ضمن املشروع.

. حيق لدوائر وزارة الزراعة والري ولذوي العالقة االعرتاض على قرار جلنة التقدير لدى 3
( يوما من تاريخ 15وزير الزراعة والري عن طريق فرع الزراعة والري املختص خالل مدة )

ة والري ومن تاريخ االعالن بالنسبة لذوي العالقة ويقوم التبليغ بالنسبة لدوائر وزارة الزراع
الفرع برفع تقرير إىل الوزير حول االعرتاض ويف حالة قبول االعرتاض من قبل الوزير 
تشكل جلنة خمتصة من قبل اهليئة العامة لالراضي الزراعية العادة الكشف والتقدير، 

 ا الشأن قطعيا.ويعرض القرار على الوزير للبت فيه ويكون قراره بهذ
يف حالة عدم وقوع اعرتاض على قرار جلنة التقدير أو عدم قبول االعرتاض من قبل  .4

 الوزير يرفع القرار إىل الوزير للمصادقة عليه ويكون قراره قطعيا.
 املادة الرابعة

تقوم دوائر وزارة الزراعة والري املختصة بايداع مبالغ التعويضات اليت يستحقها  .1
املزروعات واملغروسات واملنشآت الثابتة إىل احملافظات ذات العالقة لصرفها أصحاب 

 للمستحقني املعينني بقرار جلنة التقدير املصدق من الوزير مع نسخة القرار املذكور.
على جلنة التقدير تزويد فرع الزراعة والري يف احملافظة املعنية بنسخة من حماضر  .2

ستملكة وفق أحكام القانون مع ما يتعلق بها من أوراق التقدير اخلاصة باالراضي امل
ومرتسمات لتعويض ذوي العالقة مبساحات من االراضي االصالح الزراعي بدال من 

 اراضيهم املستملكة.
 املادة اخلامسة

تشكل يف كل حمافظة بامر من احملافظ جلنة أو أكثر ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة  .1
 ي تتوىل صرف مبالغ التعويضات النقدية ملستحقيها.أشخاص برئاسة موظف مال
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تنظم جلنة صرف التعويضات قائمة بأربع نسخ تتضمن االسم الكامل لصاحب  .2
االستحقاق وجمموع ما يستحقه من مبالغ مع االشارة إىل رقم وتاريخ قرار جلنة التقدير 

طعة واملقاطعة املصدق وتاريخ التصديق واسم املشروع والوحدة االدارية ورقم الق
املستحق عنها التعويض ورقم وتاريخ االمر االداري اخلاص بتشكيل جلنة صرف 

 التعويضات.
. بعد تثبت اللجنة من شخصية مستحق التعويض تستحصل توقيعه )أو بصمة ابهام( 3

على مجيع نسخ القائمة توقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة مع ذكر امسائهم الكاملة 
 عد ذلك نقدا.ويصرف التعويض ب

حتتفظ اللجنة بنسخة من قائمة التعويض املصروفة وترسل النسخ الباقية إىل دائرة  .4
 الزراعة والري املختصة.

على دوائر الزراعة والري اشعار اللجنة باملبالغ اليت سبق وأن استلمها مستحق  .5
نة تنزيل تلك التعويض كسلفة أو جزء من التعويض قبل نفاذ هذه التعليمات وعلى اللج

املبالغ من أصل مبلغ التعويض املستحق وكذلك تنزيل الديون احلكومية االخرى بذمة 
 مستحق التعويض عند اشعار اللجنة بذلك رمسيا قبل صرف التعويض.

على اللجنة مسك سجل خاص بالتعويضات املصروفة من قبلها تدون فيه كافة  .6
ي التعويض ومقداره والقرار املصدق الذي املعلومات الضرورية مع بيان امساء مستلم

 صرفت مبوجبه لتاليف تكرار الصرف.
بعد انتهاء مهمة اللجنة يتوىل رئيسها تنظيم حمضر بذلك يقدمه مع كافة االوراق  .7

واملستندات والسجالت املتعلقة باعماهلا إىل اجلهة املختصة يف احملافظة لقاء وصل 
ختاذ ما يلزم حلفظها بصورة منظمة يسهل الرجوع اليها باالستالم وعلى اجلهة املذكورة ا

 عند االقتضاء.
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 املادة السادسة
على جلنة صرف التعويضات استحصال تأييد من فرع الزراعة والري املختص يف نهاية 

( من املادة السابعة من 1املوسم الزراعي الذي استحق عنه التعويض مبوجب الفقرة )
الضرر قبل صرف التعويض املستحق عن املواسم الالحقة  القانون يتضمن استمرار قيام

مع مراعاة عدم زيادة جمموع التعويض املدفوع على القيمة املقدرة لالراضي واحملدثات 
 ( من املادة الثالثة من هذه التعليمات.1املتضررة املعينة وفقا حلكم الفقرة )ج

 املادة السابعة
يف التعويض فال تصرف احلصة املتنازع عليها يف حالة وجود نزاع بني مدعي االستحقاق 

 من التعويض إال بعد الفصل يف النزاع بصورة نهائية من قبل اجلهات املختصة.
 املادة الثامنة

تدرس فروع الزراعة والري يف احملافظات احملاضر احملالة إليها من قبل جلنة التقدير  .1
ليمات فإذا وجدت امكان تعويض ( من املادة الرابعة من هذه التع2مبوجب الفقرة )

اصحاب االراضي املستملكة مبا يعادهلا قيمة من اراضي االصالح الزراعي يف املنطقة 
فتحيل احملاضر إىل جلنة االراضي واالستيالء املختصة لتعويض ذوي العالقة عينا وفق 

 احكام القانون.
نة االراضي . يف حالة عدم توفر أرض تعادل االرض املستملكة قيمة تقوم جل2

واالستيالء املختصة اصدار قرار بالتعويض النقدي عنها حسب االسس املنصوص عليها 
 املعدل. 1981لسنة  12يف قانون االستمالك رقم 

 املادة التاسعة
 ختتص جلان االراضي واالستيالء مبا يلي
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التعويض عن االراضي املستملكة مبوجب القانون العائدة لالشخاص غري اخلاضعني  .1
الحكام قانون االصالح الزراعي باالسرتشاد باالوصاف الواردة يف حماضر التقدير احملالة 

 ( من املادة اخلامسة من القانون.4و3اليها مع مراعاة احكام الفقرتني )
شخاص اخلاضعني الحكام قانون االصالح الزراعي التعويض عن االراضي العائدة لال .2

ضمن احلد االعلى الذي حيق هلم االحتفاظ به قانونا عند مشول مجيع اراضيهم باملشروع 
أو قسم من االرض اليت حيق هلم االحتفاظ بها. وال جيوز التعويض عن االرض الداخلة 

نيب احلد االعلى هلم ضمن املشروع إذا كانت للمقرين أراض أخرى مل يشملها تكفي لتج
 منها.

اعتبار املساحات الزائدة عن احلد االعلى من اراضي املقرين الداخلة ضمن املشروع  .3
( من املادة السادسة من القانون وذلك اعتبارا من 2و 1مستوىل عليها تنفيذا للفقرتني )

( 117تاريخ البدء باعمال تنفيذ املشروع إذا كان أسبق من تاريخ نفاذ القانون رقم )
 . 1975( لسنة 90رقم ) أو القانون 1970لسنة 

. التعويض عن اراضي البساتني املستملكة عينا إذا كانت املساحة املعوض عنها قابلة 4
وأيد فرع الزراعة والري  3/5/1987يف  286لالفراز وفق قرار جملس قيادة الثورة املرقم 

إال يف احملافظة امكانية التعويض للمساحة املستملكة من اراضي االصالح الزراعي، و
 1981لسنة  12فيصار إىل التعويض النقدي وفق االسس الواردة يف قانون االستمالك رقم 

 )املعدل(. 
 املادة العاشرة

 على جلان االراضي واالستيالء مراعاة ما يلي عند تنفيذ احكام القانون
 )املعدل(. 1970( لسنة 3تبليغ ذوي العالقة وفقا الحكام التعليمات رقم ) .1
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م حمضر يتضمن املعلومات الواردة يف حمضر جلنة التقدير عن أوصاف االرض تنظي .2
املستملكة واالشارة إىل مطالعة اهليئة العامة لالراضي الزراعية بشأن كيفية التعويض عن 

 االرض املستملكة عينا أو نقدا.
 تعيني املساحة املعوض بها عند التعويض العيين حبيث تكون مماثلة لقيمة االرض .3

 املستملكة حسب أوصافها الواردة يف حمضر جلنة التقدير.
تعيني البدل النقدي عن االرض املستملكة وفقا لالسس الواردة يف قانون االستمالك  .4

)املعدل( وبالنسبة للمساحة اليت حيق للخاضعني االحتفاظ بها من  1981( لسنة 12رقم )
 ل.االرض املستملكة وتعيني كل من الشركاء من البد

. الفصل يف ادعاءات املغارسني وحقوق املغارسة يف االرض املستملكة وتعيني حصة 5
 )املعدل(. 1970( لسنة 28املغارسني يف االرض والشجر وفقا الحكام التعليمات رقم )

اصدار قرار يف ضوء احملضر وتبليغه لذوي العالقة بالطريقة اليت تبلغ بها قرارات  .6
قانون االصالح الزراعي، على أن يراعي عند اصدار القرار  االستيالء الصادرة وفق

وبالتعويض العيين نقل احلقوق العينية املثقلة بها االرض املستملكة إىل االرض املعوض 
 بها ونقلها إىل مبلغ التعويضات عند التعويض نقدا.

 املادة احلادية عشرة
ويض عن االراضي املستملكة تودع دوائر وزارة الزراعة والري املختصة بدالت التع .1

وفق القانون املكتسبة قراراتها الدرجة النهائية لدى دوائر التسجيل العقاري املختصة 
لصرفها إىل اصحاب االستحقاق وطلب تسجيل االراضي املستملكة واملعوض بها كما يلي 

 دون أية اجراءات أخرى واشعار فرع الزراعة والري املختص بذلك.
ي املستملكة ملكا للدولة الغراض الزراعة والري خالية من احلقوق تسجيل االراض -أ

 العينية.
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تسجيل االرض املعوض بها بنفس صنف االرض املستملكة مثقلة باحلقوق العينية  -ب
 اليت كانت على االرض املستملكة.

تقوم اهليئة العامة لالراضي الزراعية مبفاحتة دوائر التسجيل العقاري املختصة  .2
جيل االراضي املستوىل عليها بعد اكتساب قراراتها الدرجة النهائية ملكا للدولة لتس

 الغراض الزراعة والري خالية من احلقوق العينية.
 املادة الثانية عشرة:

 .1975( لسنة 115تلغى تعليمات اجمللس الزراعي االعلى رقم ) 
 املادة الثالثة عشرة:

  اجلريدة الرمسية.يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها يف
 وزير الزراعة والري
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 2015( لسنة 1تعليمات رقم ) -5
 العراق –التعليمات اخلاصة حبفر اآلبار املائية يف إقليم كوردستان 

( من قانون وزارة الزراعة 3( من الفقرة )5إستنادًا اىل الصالحيات املخولة لنا يف املادة )
 ، قررنا اصدار التعليمات التالية:2010( لسنة 6واملوارد املائية رقم )

 املادة االولي
 املصطلحات اآلتية تعين املعاني اليت وردت أمامها:

 وزارة الزراعة واملوارد املائية.  الوزارة: -أواًل
 وزير الزراعة واملوارد املائية.  الوزير: -ثانياَ
  املديرية العامة للموارد املائية.  املديرية العامة: -ثالثًا
مديرية مياه اجلوفية يف حمافظات اقليم كوردستان و مكتب شركات  احلفار: -رابعاَ

 القطاع اخلاص املتخصصة يف حفر االبار و الفحص.
املواطن او الفالح و الشخص )املعنوي( الذي ُيحفر له بئر  الطرف املستفيد: -خامسًا
 املاء.

 و نوعية من املاء. البئر الذي ينتج كمية  بئر املاء: -سادسًا
 أنواع االبار: –سابعًا

 االبار السطحية: هي االبار اليت ال ُيحفر بأجهزة احلفر.  . أ
 : هي االبار اليت ُيحفر بواسطة أجهزة احلفر.االبار العميقة . ب

 تعريف البئر:

 االبار املتدفقة )اإلرتوازية(: و تشمل االبار اليت يتدفق منها املاء بشكل طبيعي.  . أ
العامة: و تشمل االبار اليت يتم حفرها بناءَ على طلب اجلهات الرمسية ملنفعة االبار  . ب

 املشاريع العامة و لغرض املنفعة العامة.
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آبار القطاع اخلاص: تشمل االبار اليت يتم حفرها بناءَ على طلب القطاع اخلاص  . ت
 ملنفعة مشاريع هذا القطاع.

 ا لالغراض العلمية و االحباث.االبار التجريبية: و تشمل االبار اليت يتم حفره . ث

االبار الناجحة: تشمل االبار اليت يكون انتاجها و نوعية مائها مطابق للغرض و  . ج
 اهداف احلفر واملعايري العلمية واملقياسية.

 االبار الفاشلة: . ح

تشمل االبار اليت يكون انتاجها او نوعية مائها غري مطابق مع متطلبات املشروع  .1
ا و املعايري العلمية و املقياسية من الناحية والغرض واهلدف من حفره

  اهليدروجيولوجية واهليدروكيمياوية.    

من الناحية التقنية تشمل االبار اليت ال تنجح بسبب خلل فين )مَيالن البئر، انقطاع  .2
 انبوب التبطني أو قطع انبوب احلفر و اخل(.

لالبار الفاشلة من الناحية بالنسبة ملديريات املياه اجلوفية تكون نسبة السماح  .3
%( و من الناحية التقنية 10اهليدروجيولوجية و اهليدروكيماوية ال تتجاوز حد )

(3.)% 

 املادة الثانية
 املسافة بني بئرين:

يتم حتديد املسافة بني البئرين مبراعاة نوعية طبقات اليت حتتوي املياه و التقرير 
 ها كاألتي:اجليولوجي للمنطقة اليت يتم حفر البئر في

  م يف حمافظات االقليم  250البعد بني االبار يف املناطق اجلبلية جيب ان ال يقل عن
 واالدارات املستقلة.

 .البعد بني االبار يف التكوين احُلبيبية 
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 حمافظة اربيل:  . أ
 مرتًا. 450احلوض الشمالي: جيب ان تكون املسافة بني بئرين 

 رتاَ.م 600احلوض املتوسط: جيب ان ال تقل عن 
 مرتًا. 550احلوض اجلنوبي: جيب ان تكون املسافة بني بئرين 

 مرتًا.  400حوض ديبكة و خممور: جيب ان تكون املسافة بني بئرين 
 حمافظة السليمانية: . ب

 مرتًا. 450جيب ان ال تقل عن 

 حمافظة دهوك:  . ت
 مرتًا. 500يف سهل ُسميل و زاخو و شيخان، جيب ان ال تقل عن  .1

 مرتًا.  600يف سهل آكري، جيب ان ال تقل عن  .2

 مرتًا. 450: جيب ان ال تقل عن راثةريناالدارات املستقلة يف كرميان و  . ث

آبار املنفعة العامة اليت ُيحفر يف املدن و القصبات و القرى لغرض توفري مياه  . ج
ثري ( شرط ان ال يكون ذات تأ2الشرب، او للمشاريع االسرتاتيجية ال تشمله املادة )

 سليب على كمية و مستوى مياه اجلوفية.
 النفع العام: يعين اجلهات الرمسية ذات العالقة )احلكومية(.

( و لكن ال تشملها املادة 2( الفقرة )7االراضي اليت تبلغ مساحتها حسب املادة ) . ح
( اخلاص مبسافة االبار مع االبار اجملاورة، يتم اجراء كشفِ من قبل جلنة خمتصة 2)

 أكد من تنفيذ مشروع زراعي مهم على االرض يتم منحها اجازة بئر.بعد الت
 املادة الثالثة

ُبعد موقع االبار من الينابيع والعيون ، ال ُيسمح إطالقًا حبفر بئر بالقرب من الينابيع 
مرت، ويف حال وجود  500والعيون، جيب ان يبعد البئر عن مصادر املياه مبا ال يقل عن 

 مرتًا. 500جيب ان يبعد موقع البئر بنفس املسافة  ينابيع مياه جمففة،
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 املادة الرابعة
متنح رخصة حفر االبار الزراعية عندما ال تبقى اية فرصة لالستفادة من استعمال املياه 

 السطحية، و ذلك بعد اخذ التوصية من مديرية الري. 
 املادة اخلامسة

 والصناعة و اخل(.تعليمات حفر االبار العامة )مياه الشرب و الزراعة 
اجلهة املستفيدة عن طريق الوحدة االدارية يتم حتويله اىل مديرية املياه من طلب ال -1

 اجلوفية.
كشف موقع البئر من قبل جلنة من مديرية املياه اجلوفية واجلهة املستفيدة و  -2

 الوحدة االدارية لتحديد عدد االشخاص املستفيدين و إعداد تقرير جيولوجي.

 اللجنة اىل املديرية العامة لغرض املوافقة. ارسال تقرير  -3

بعد احلصول على املوافقة و االجازة من املديرية العامة، يتم السماح للجهة الطالبة  -4
 حبفر البئر.

حفر االبار يف حمرمات القرى واالرياف يكون فقط ملياه الشرب و املنفعة العامة مع  -5
 (.3مراعاة احكام املادة )

 املادة السادسة

 تعليمات حفر االبار للقطاع اخلاص
 يتم احالة الطلب عن طريق الوحدة االدارية اىل مديرية املياه اجلوفية.  -1
كشف ملوقع البئر من قبل جلنة يف مديرية املياه اجلوفية و اعداد تقرير الإجراء  -2

 جيولوجي. 

 ارسال تقرير اللجنة اىل املديرية العامة لغرض املوافقة. -3

وافقة و االجازة من املديرية العامة، يتم السماح للجهة الطالبة بعد احلصول على امل -4
 حبفر البئر.
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ال متنح اجازة حفر االبار اىل حمطات الوقود و الغساالت واملعامل الصغرية واالبنية  -5
التجارية و خمازن القطاع اخلاص و معامل احلصى والرمل و مشاريع املياه 

 املعدنية و امثاهلا. 

 املادة السابعة
 تعليمات حفر االبار الزراعية

طلب عن طريق الوحدة االدارية، ويتم رفع الطلب عن طريق فرع الزراعة الالفالح  يقدم -1
يف املنطقة اىل املديرية العامة للزراعة يف احملافظة، و بعد اجراء التدقيق حول وجود 

احالة  الشروط القانونية يف االرض مبوجب قوانني االراضي الزراعية النافذة ، يتم
 الطلب اىل مديرية املياه اجلوفية.

دوامن يف املناطق اجلبلية يف حمافظة اربيل و  10قل مساحة االرض عن تجيب ان ال  -2
 دومن 20دوامن يف حمافظة السليمانية و كذلك عن  5دهوك و االدارات املستقلة، وعن 

 واالدارات املستقلة.الثالث افظات احمليف مناطق السهول يف 

اجازة البئر اىل عدد من قطع االراضي املرتابطة معاَ لالراضي الزراعية يتم منح  -3
كون املسافة مع االبار االخرى قانونية ت( من هذه املادة شرط ان 2مبوجب الفقرة )
 التعليمات. هذه ( من 2حسب املادة )

اىل عدد من الدوائر ذات العالقة بغرض احلصول  الكتبمديرية املياه اجلوفية  وجهت -4
 عدم املمانعة، و جيب الرد كتابًة من قبل الدوائر التالية: على

 مديرية الطرق. - أ

 مديرية اآلثار. -ب

 مديرية البيئة. -ج

 مديرية الغابات واملراعي.  -د
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تعهد  تقديمتوفري نظام الري املناسب من قبل املستفيد )صاحب االرض( مع  -5
 باستعماله بعد حفر البئر، و يتم حتديد النظام من قبل مديرية الري. 

تقوم مديرية املياه اجلوفية بإرسال فريق اىل االرض بغرض الكشف و حتديد موقع  -6
، و يتم حتديد عمق البئر مبوجب خصوصية GPSمناسب حلفر البئر بواسطة جهاز 

 الكشف.  التكوين و خزان املياه اجلوفية و تقرير جلنة 

تقوم اللجنة املذكورة بإعداد تقرير و إرساله بكتاب اىل املديرية العامة بغرض  -7
 احلصول على املوافقة لرخصة البئر اىل الفالح الطالب للرخصة.

بعد احلصول على املوافقة من املديرية العامة على منح رخصة حفر البئر اىل الفالح،  -8
حفر البئر اىل الفالح بعد توقيع عقد مع تقوم مديرية املياه اجلوفية مبنح رخصة 

 املكاتب او الشركات املرخصة حلفر االبار من قبل املديرية العامة.

اشهر، اذا تأخر اكثر من هذه املدة عندها  6جيب حفر البئر املرخص خالل مدة  -9
جيب اجراء كشف جديد من قبل جلنة مديرية املياه اجلوفية و حترير حمضر و 

 تقرير جديد.

جيب نصب مقياس واجهزة الري احلديثة على البئر من قبل صاحب البئر و استخراج  -10
الكميات احملددة من املاء فقط حسب نوعية املنتوجات املزروعة واليت مت حتديدها 

 من قبل املديرية العامة للزراعة و مديرية الري يف احملافظة. 

شمالية ، شهرزور، آكري، عند حفر البئر من احلوض االرتوازي مثل سهل )اربيل ال -11
فر يف الطبقات االرتوازية و كذلك احل(، جيب على حافر البئر مراعاة عدم بردةرش

مراعاة تعليمات الدائرة و اخلبري اجليولوجي حلجز الطبقات العليا و وضع قفل 
للسيطرة على البئر االرتوازي، و اذا مل يتم التنفيذ خالل مدة شهر، عندها يتم الغاء 

 و ملء البئر.الرخصة 
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اشهر،  3م ُمقدم الطلب بتنفيذ رخصته دون عذر خالل مدة وبعد الكشف، اذا مل يق -12
 عندها جيب اعادة املعاملة من جديد.

بعد حفر البئر، اذا مل يقوم الفالح بتنفيذ البئر مبوجب تعليمات منح رخصة  -13
ملستقلة مبلء و البئر، عندها تقوم املديرية العامة للزراعة يف احملافظات واالدارات ا

 غلق البئر.

قبل البدء حبفر البئر، جيب على املستفيد او الفالح ان يتعهد باجراء فحص البئر  -14
بعد االنتهاء من حفر البئر و عندها طلب االجازة النهائية للبئر و خبالفه يتحمل 

 لية. واملسؤ

 املادة الثامنة
ة االخرى لالبار احملفورة القدمية الطلبات للرتخيص حبفر االبار العميقة او املشاكل الفني

مل يتناوهلا مواد هذه التعليمات، يتم تشكيل جلنة خمتصة لغرض التقييم و دراسة احلالة 
 واالقرار عليه فيما بعد. 

 املادة التاسعة
 لن يتم منح الرتخيص اىل بئر قد ُحفر سابقًا دون الرتخيص.

 املادة العاشرة
ح رخصة البئر يف اي حوض او جزء من احلوض إذا للمديرية العامة احلق يف ايقاف من

 طرء هبوط حاد يف مستوى املياه اجلوفية او طرء تغيري على كميتها او نوعيتها
 املادة احلادية عشرة

املاء ثروة قومية، و عليه ان املديرية العامة للموارد املائية خمول بعدم منح اجازة  -1
 ملئه يف سبيل املصلحة العامة.  ألية بئر أو إلغاء االجازة املمنوحة لبئر و

، و ال حيق لصاحب البئر ان يتصرف باملاء كيفما يشاء، اخاص ااملاء ليس ملك -2
 وجيب استعماله مبوجب املصلحة العامة و حسب التعليمات.
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جيب حل قضية االراضي اململوكة املشاعة يف املديرية العامة للزراعة يف احملافظات  -3
 و االدارات املستقلة عن طريق اخذ تعهدات موافقة اصحاب الشيوع على حفر البئر. 

ُيمنع بيع مياه االبار االرتوازية، خبالفه يتم مسائلة صاحب البئر بغلق البئر و الغاء  -4
 الرخصة.

 عشرة املادة الثانية

 إجازة املكاتب و شركات اجهزة حفر و فحص االبار:
 أوال: إجازة اجهزة حفر االبار للمكاتب والشركات:

 تقديم الطلبات يف مديريات املياه اجلوفية. .1
على ُمقدم الطلب ان يكون خمتصًا يف اعمال حفر االبار أو ان يعمل معه مهندس  .2

 متخصص او فين خبري.

 لديه االجهزة التالية فضال عن جهاز حفر االبار:على ُمقدم الطلب ان يتوفر  .3

 (.sounderجهاز ساوندر ) . أ

( لتحديد موقع البئر حسب خطوط الطول والعرض احملدد سابقًا من GPSجهاز ) . ب
 قبل جلنة خاصة مبوقع االبار، وكذلك ارتفاع موقع البئر عن مستوى سطح البحر.

 عند حفر البئر.صندوق لوضع مناذج املكونات اجليولوجية املختلفة  . ت

 سيارة حوضية لتوفري املاء. . ث

 كرفانة متحركة. . ج

اجراء كشف ألجهزة ُمقدم الطلب من قبل جلنة من مديرية املياه اجلوفية و تدقيق  .4
 كافة االجهزة و املعدات. 
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كتابة تقرير من قبل اللجنة و ارساله اىل املديرية العامة للحصول على املوافقة،  .5
دراسة و اعداد تقرير من قبل جلنة خمتصة باالجازات ومتنح املوافقة بعد إجراء 

للمكاتب والشركات اخلاصة حلفر و فحص االبار امُلحدد من قبل املديرية العامة و 
ممثلية كافة مديريات املياه اجلوفية يف حمافظات )اربيل ، السليمانية و دهوك(، و 

 املصادقة من قبل املدير العام. 

ن املدير العام، يتم منح اجازة املكتب اىل اجلهة امُلقدمة بعد احلصول على املوافقة م .6
 للطلب.

جيب ان يكون لدى صاحب املكتب مشرف جيولوجي خمتص يف جمال حفر االبار  .7
مؤيٌد من قبل مجعية او نقابة اجليولوجيني يف كوردستان، يقوم بزيارة موقع البئر يف 

اجليولوجية و حتديد عمق البئر و مراحل خمتلفة حلفره، بغرض اخذ عينات الرتكيبة 
 عمل خمطط البئر الحقًا.

جيب على املكتب تنفيذ كافة الشروط الفنية الصادرة من قبل مديرية املياه  .8
 اجلوفية املتعلقة حبفر االبار. 

جيب على املكتب تقديم كافة املعلومات اجليولوجية واهليدروجيولوجية والتحاليل  .9
مديرية املياه اجلوفية بعد  شهر واحد  من إنتهاء  الكيمياوية اخلاصة بالبئر اىل

 اعمال حفر البئر. 

حيق ملديريات املياه اجلوفية يف احملافظات إجراء كشف و فحص اجهزة حفر البئر  .10
 للتأكد من قدرة و عمل االجهزة.
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 ثانيًا: إجازة املكتب للفحص بالكومربيسر:
 تقديم الطلبات يف مديريات املياه اجلوفية. .1
قدم الطلب ان يكون خمتصًا يف اعمال فحص االبار أو ان يعمل معه مهندس على ُم .2

 متخصص او فين خبري.

 على ُمقدم الطلب ان يتوفر لديه االجهزة التالية فضال عن جهاز الكومربيسر: .3

 (.sounderجهاز ساوندر ) . أ

 ( لتحديد موقع البئر.GPSجهاز ) . ب

اجراء كشف ألجهزة ُمقدم الطلب من قبل جلنة من مديرية مياه اجلوفية و تدقيق  .4
 كافة االجهزة و املعدات. 

كتابة تقرير من قبل اللجنة و ارساله اىل املديرية العامة للحصول على املوافقة،  .5
ومتنح املوافقة بعد إجراء دراسة و اعداد تقرير من قبل جلنة خمتصة باالجازات 

لشركات اخلاصة حلفر و فحص االبار امُلحدد من قبل املديرية العامة و للمكاتب وا
ممثلية كافة مديريات املياه اجلوفية يف حمافظات )اربيل ، السليمانية و دهوك(، و 

 املصادقة من قبل املدير العام. 

بعد احلصول على املوافقة من املدير العام، يتم منح اجازة املكتب اىل اجلهة امُلقدمة  .6
 طلب.لل

جيب ان يكون لدى صاحب املكتب مشرف جيولوجي خمتص يف جمال فحص االبار  .7
مؤيٌد من قبل مجعية او نقابة اجليولوجيني يف كوردستان، يقوم بزيارة موقع البئر يف 

 مراحل خمتلفة حلفره، بغرض فحص البئر و اعداد كليشة فحص البئر.
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من قبل مديرية املياه  جيب على املكتب تنفيذ كافة الشروط الفنية الصادرة .8
 اجلوفية املتعلقة حبفر االبار. 

جيب على املكتب تقديم كليشة فحص البئر اىل مديرية املياه اجلوفية بعد شهر  .9
 واحد من فحص البئر.

حيق ملديريات املياه اجلوفية يف احملافظات إجراء كشف و فحص اجهزة الفحص و  .10
 تطوير املكتب للتأكد من قدرة و عمل االجهزة.

 ثالثًا: إجازة مكتب الفحص باملضخات:
 تقديم الطلبات يف مديريات املياه اجلوفية. .1

على ُمقدم الطلب ان يكون خمتصًا يف اعمال فحص االبار أو ان يعمل معه مهندس  .2
 متخصص او فين خبري.

 على ُمقدم الطلب ان يتوفر لديه االجهزة التالية فضال عن املضخة .3

 (. sounderجهاز ساوندر ) . أ

 ( لتحديد موقع البئر.GPSجهاز ) . ب

اجراء كشف ألجهزة ُمقدم الطلب من قبل جلنة من مديرية مياه اجلوفية و تدقيق  .4
 كافة االجهزة و املعدات. 

كتابة تقرير من قبل اللجنة و ارساله اىل املديرية العامة للحصول على املوافقة،  .5
نة خمتصة باالجازات ومتنح املوافقة بعد إجراء دراسة و اعداد تقرير من قبل جل

للمكاتب والشركات اخلاصة حلفر و فحص االبار امُلحدد من قبل املديرية العامة و 
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ممثلية كافة مديريات املياه اجلوفية يف حمافظات )اربيل ، السليمانية و دهوك(، و 
 املصادقة من قبل املدير العام. 

اجازة املكتب اىل اجلهة امُلقدمة بعد احلصول على املوافقة من املدير العام، يتم منح  .6
 للطلب.

جيب ان يكون لدى صاحب املكتب مشرف جيولوجي خمتص يف جمال فحص االبار  .7
مؤيٌد من قبل مجعية او نقابة اجليولوجيني يف كوردستان، يقوم بزيارة موقع البئر يف 

 مراحل خمتلفة حلفره، بغرض فحص البئر و اعداد إستمارة  فحص البئر.

كتب تنفيذ كافة الشروط الفنية الصادرة من قبل مديرية املياه جيب على امل .8
 اجلوفية املتعلقة حبفر االبار. 

جيب على املكتب تقديم إستمارة  فحص البئر اىل مديرية املياه اجلوفية بعد  شهر  .9
 واحد  من فحص البئر.

حيق ملديريات املياه اجلوفية يف احملافظات إجراء كشف و فحص اجهزة الفحص  .10
 تأكد من قدرة و عمل االجهزة.لل

 املادة الثالثة عشرة
 أجور الكشف حسب تعليمات وزارة املالية واالقتصاد:

 اجور الكشف و إجازة البئر اىل املؤسسات احلكومية والبئر العام كالتالي:  . أ
 دينار( اجور كشف موقع البئر.  15.000مبلغ ) .1

 دينار( رسومات اجازة البئر.  50.000مبلغ ) .2

 الكشف و اجازة البئر للقطاع اخلاص:اجور  . ب
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 دينار( اجور كشف موقع البئر.  15.000مبلغ ) .1

 دينار( رسومات اجازة البئر.  100.000مبلغ ) .2

 اجور كشف اجهزة حفر االبار والكومربيسر واملضخة: . ت

 دينار( اجور كشف اجلهاز.  15.000مبلغ ) .1

 االباردينار( رسومات منح االجازة اىل حفار  100.000مبلغ ) .2

  املادة الرابعة عشرة
 العقوبات: 

يعاقب احلفار الذي حيفر بئرا غري حاصل على اجازة احلفر بواسطة اجهزة املكاتب  .1
( مليون 1.000.000او الشركات احلاصلة على اجازة احلفارين للمرة االوىل مببلغ )

از ملدة دينار عراقي، مبوجب تعليمات وزارة املالية واالقتصاد مع ايقاف عمل اجله
( ستة اشهر و حجزها يف كراج مديرية املياه اجلوفية و سحب الرخصة منها اىل 6)

  حني انتهاء مدة العقوبة

( مليونان دينار عراقي، 2.000.000يف حالة تكرار املخالفة للمرة الثانية يعاقب مببلغ ) .2
واحدة و مبوجب تعليمات وزارة املالية واالقتصاد، مع ايقاف عمل اجلهاز ملدة سنة 

حجزها يف كراج مديرية املياه اجلوفية و سحب الرخصة منها اىل حني انتهاء مدة 

 .العقوبة

 يف املرة الثالثة يتم الغاء اجازة حفر البئر مع اجلهاز.  .3

( من هذه التعليمات، يتم 7( من املادة )11عند خمالفة املكتب او احلفار للفقرة ) .4
 الغاء رخصة صاحب البئر و يتم ملء البئر. ايقاف عمل اجلهاز ملدة  سنة واحدة و 
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( من هذه 12( لالقسام الثالثة من املادة )9، 8، 7عند خمالفة املكتب للفقرات ) .5
( ثالثة اشهر. و 3التعليمات، يتم معاقبة احلفار ألول مرة بايقاف عمل اجلهاز ملدة )

رر املخالفة للمرة ( ستة اشهر، واذا تك6عند تكرار املخالفة، يتم ايقاف اجلهاز ملدة )
 الثالثة عندها يتم ابطال االجازة. 

عند تأخري جتديد اجازة املكتب، يتم ايقاف اجلهاز ملدة ثالثة اشهر لكل شهر  .6
 تأخري.

عند كل حالة خمالفة، يتم رفع تقرير خاص باملخالفة من قبل جلنة من مديرية  .7
 يم واملوافقة على العقوبة.املياه اجلوفية اىل املديرية العامة للموارد املائية للتقي

 املادة اخلامسة عشرة

ُيمنع حفر االبار بواسطة االجهزة املطرقية )بايل(، و عند استعمال هذا اجلهاز، يتم 
 مصادرته و يصبح ملكًا للحكومة.

 املادة السادسة عشرة
 ال يعمل باحكام أي من التعليمات االخرى اليت تتعارض مع هذه التعليمات.

 السابعة عشرةاملادة 
 يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تأريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية يف وقائع كوردستان.

 عبدالستار جميد
 وزير الزراعة واملوارد املائية

 24/2/2015( بتأريخ 183مت نشرها يف جريدة وقائع كوردستان العدد )
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 ثالثا: التشريعات البيئية اخلاصة باهلواء:

  2011( لسنة 1تعليمات رقم )-1
 العراق -احلد من الضوضاء يف اقليم كوردستان 

لسنة  3استنادا اىل احكام املادة العاشرة من قانون هيئة محاية و حتسني البيئة رقم 
واملادة السابعة والعشرون / ثانيا من قانون محاية و حتسني البيئة يف اقليم  2010

 أصدرنا التعليمات التالية : 2008لسنة  8كوردستان العراق رقم 
 املادة االوىل:

 بري االتية املعاني املبينة ازاءها الغراض هذه التعليمات :ايقصد باملصطلحات والتع
 . االقليم : اقليم كوردستان العراق. 1
 . اهليئة : هيئة محاية و حتسني البيئة يف اقليم كوردستان. 2
 البيئة يف اقليم كوردستان العراق.. الرئيس : رئيس هيئة محاية و حتسني  3
. الضوضاء : االصوات اليت تشكل إزعاجا ونفورا )لالنسان و احليوان( عند مساعها .  4

بسبب كونها أصواتا تنطلق برتددات عالية وذات وترية متغرية . وهي على أنواع ثالثة : 
 )ضوضاء خارجية و ضوضاء داخلية و ضوضاء خلفية (.

الوطنية اخلاصة باالقليم : احلد االقصى املسموح به لتعرض مسع . احملددات  5
 املواطن للضجيج غري املقبول .

. الضجيج غري املقبول : الصوت غري املرغوب املعكر للذهن أو املزاج أو املثري  6
 ديسبل ليال . 70ديسبل نهارا و  85لألعصاب و يزيد عن 

ضغط الصوت و ملدى حتمل االنسان  . الديسبل : مقياس لوغاريثمي لقياس مستوى 7
 الطبيعي للضوضاء .
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. قوة الصوت : مقياس أكثر مشوال لقياس الضوضاء ويعرب عن املقدار الكلي لقوة  8
 ديسبل(. 10الطاقة الصوتية الصادرة عن املصدر . ويقاس بوحدة البيل )تساوي 

يف موقع العمل . املستوى القياسي : الضوضاء الثابتة )املستمرة( املسموح بها  9
 ديسبل. 85واملقدرة ب 

معدل التغري : عند جتاوز شدة الضجيج املستوى القياسي جيب خفض مدة تعرض  -10
 ( امللحق بهذه التعليمات.1العامل هلا )اجلدول رقم 

 مكربات الصوت اخلارجية : املكربات املستخدمة خارج األبنية. -11
 خلاصة بداخل األبنية.مكربات الصوت الداخلية : املكربات ا - 12
عصرا صيفا . و من  6ظهرا اىل  3صباحا و من  6ليال اىل  11أوقات الراحة : من  - 13
 عصرا شتاءا. 5ظهرا حتى  2صباحا و من  7ليال اىل  10

 :املادة الثانية

تستلم الدوائر البيئية شكاوى املواطنني اخلاصة بالضوضاء )املنبعثة من أبنية أو 
أو معدات على الطرق أو من أشخاص أو من أية مصادر أخرى تسبب مركبات أو آالت 

االنزعاج ( و بعد التثبت من كون الضوضاء ضمن حدود الضجيج غري املقبول يتم رفعها 
 اىل جملس احملافظة مع ابداء الرأي فيها .

 املادة الثالثة :

 توىل مهاميؤسس مبوجب هذه التعليمات )مرصد الضوضاء( يف املدن الكربى لالقليم ت
 . الدراسات املعنية بالضوضاء )الواقع احلالي و املستقبلي(.1
 . اعداد اخلارطة البيئية للضوضاء و حتديثها سنويا.2
 . اعداد دراسات عن التأثري الصحي للضوضاء .3
. تقييم األنظمة و التعليمات الوطنية اخلاصة باالقليم على البيئة الصوتية للمدينة و 4

 واطن معها .مدى تفاعل امل
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 . يكون املرصد ضمن تشكيالت احملافظة .5
بهدف  –من خالل سرتاتيجية واضحة املعامل  –. التواصل االعالمي مع اجلماهري 6

 التوعية مبخاطر الضوضاء على الصحة العامة و جودة احلياة و التهيؤ لتنفيذ هذا النظام.
 ذات العالقة. . مراقبة مستويات ضوضاء املشاريع بالتعاون مع اجلهات7
. اطالع املوطن على اخلارطة الضوضائية و على البيانات و املعلومات اخلاصة 8

 بالضوضاء.
 املادة الرابعة :

يتوىل مرصد الضوضاء و بالتعاون مع اهليئة و اجلهات االخرى ذات العالقة و بالتنسيق 
ج الوطين للحد من مع اجلهات ذات الصلة مبا فيها منظمات اجملتمع املدني اعداد الربنام

 مصادر الضجيج بـ:
. مسح شامل حملافظات االقليم و االستعانة خبرباء للتوصل اىل اقرار حدود الضوضاء  1

 املسموح بها يف بيئات العمل و االحياء السكنية.
 . اعتماد خارطة الضوضاء الوطنية للمراكز احملافظات واالقضية  2
 ركبات و احلافالت.. وضع معايري الضوضاء النامجة عن امل 3
 . وضع معايري الضوضاء النامجة عن اآلليات و األجهزة املختلفة. 4
 . تناول الربنامج الوطين لكيفية معاجلة الضوضاء يف: 5

 أ : الشوارع العامة
 ب : االسواق و اجملمعات التجارية و البورصات و املزادات و غريها من التجمعات

 ت . املناطق الصناعية واحلرفية
 ث . األحياء السكنية

 ج . حميطات املدارس و رياض األطفال و بيوت املسنني املعاقني
 ح . املستشفيات
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 خ . الدوائر الرمسية
 د . املطارات

 . اعداد الكوادر املتخصصة للعمل يف جمال الضوضاء . 6
 . اعتماد البيانات احملدثة يف اقامة املشاريع اجلديدة . 7
ي من خالل التوعية و الرصد و املراقبة الدورية و تغريم . تفعيل القانون البيئ 8

 املخالفني .
. التعاون مع اجلهات العراقية ذات العالقة بهدف اعداد املواصفات العراقية بالصوتيات  9

 وخاصة السيطرة النوعية .  و الضوضاء
 . توفري الأجهزة املطلوبة للعاملني على الرصد واملراقبة . 10

 : املادة اخلامسة
ديسبل تعترب ضوضاءا ضارة بالصحة البشرية و  70. األصوات اليت تزيد شدتها عن  1

 ينصح بعدم التعرض هلا .
ديسبل تعترب ضوضاءا هلا آثار  65. تعرض مسع االنسان اىل شدة صوتية تفوق  2

 سلبية على نوعية حياته .
 ديسبال تعترب ضوضاءا. 60. األصوات ذات الشدة اليت تزيد عن  3
 ملادة السادسة :ا

 يف بيئة العمل يعد ضمن موضوع السالمة املهنية لذا يتعني :  الضوضاء
. تصنيف املهن يف املؤسسات احلكومية والقطاعات املختلطة واخلاصة حسب درجة  1

تعرض العاملني فيها اىل التلوث الصوتى مع مراعاة حقوقهم املرتتبة جراء تعرضهم اىل 
 هذا النوع من التلوث .

( 2. منع تعرض العاملني يف القطاعات كافة ملستويات تتجاوز ما ورد يف اجلدول رقم ) 2
 امللحق بهذا التعليمات .
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. على املؤسسات كافة )مصانع . ورش . ....اخل( توفري واقيات السمع و اخضاع  3
 العاملني الذين يتعرضون اىل مستويات الضجيج غري املقبول لفحوصات السمع دوريا

 السابعة : املادة
ديسيبل نهارا و  60احلد األقصى لتعرض سكان املناطق اجملاورة للمشاريع كافة هو : 

 ديسيبل ليال . 55
 املادة الثامنة :

. يتحمل مدراء املشاريع مسئولية احملافظة على املستوى الصوتي إثناء مجيع مراحل 1
ر املشروع اىل املسائلة التنفيذ . و يف حالة جتاوز املستويات املسموح بها يتعرض مدي

 واملطالبة بتكثيف وسائل العزل الصوتي .
. يطالب مدراء املشاريع بتزويد اهليئة بكل املعلومات الصوتية اخلاصة مبشاريعهم 2

 )اثناء التنفيذ وبعده( .  واألجراءات املتخذة للحد من الضوضاء
املتولدة نتيجة   و الضوضاء . إدارة املشاريع امللزمة بتقديم دراسة عن الكثافة املرورية3

 تنفيذ املشروع اىل اهليئة .
 املادة التاسعة :

تتكفل اجلهة املمولة للمشاريع نفقات نصب وسائل العزل الصوتي املناسبة وعدم جتاوز 
 املستويات الصوتية املسموح بها .

 املادة العاشرة :
ملناسبات و احلدائق . على مجيع أصحاب النوادي و قاعات االحتفاالت و األعراس و ا1

والكازينوهات واحلدائق املستخدمة للمناسبات كافة نصب أجهزة قياس مستوى الضجيج 
املرتبط جبهاز إنذار يتم بعدها قطع التيار الكهربائي عن جهاز تكبري الصوت وفق 

 ديسبل عند مسامع اجلالسني . 70معيارالـ 
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شرطا ملنح الرخص وجتديد . على اجلهات ذات العالقة جعل نصب األجهزة أعاله 2
 العقود.

أشهر المتام عملية نصب املقياس  3. مينح صاحب املشروع أو املخول بإدارته مدة 3
 بالصورة الفنية .

 املادة احلادية عشر :
حيق للعاملني يف بيئات عمل صاخبة املطالبة بفحوصات أسبوعية ملعرفة مدى تعرضهم 

 للضجيج .
 املادة الثانية عشر :

 االعتماد على حاسة االذن يف تأييد املشتكى بل تعتمد : ال جيوز
 . قراءة جهاز قياس الضوضاء1
  . تصنيف مكان الضوضاء2
  . وقت حدوث الضوضاء3
 . املستوى املسموح به يف ذلك الوقت .4

 املادة الثالثة عشر :
وجود تعترب أصوات أجهزة إنذار سيارات الشرطة و األسعاف واألطفاء خمالفة عند عدم 

 مربر للحالة الطارئة ويعاقب املخالف مبوجب أحكام هذه التعليمات .
 املادة الرابعة عشر :

و   ان اهليئة هي اجلهة املسؤولة حصرا عن حتديد مؤشرات وطرق قياس الضوضاء
 حدودها املسموح بها.
 املادة اخلامسة عشر :

جية أو اخلدمية أو غريها . تلتزم مجيع اجلهات و األفراد عند مباشرة األنشطة اإلنتا1
وخاصة عند تشغيل اآلالت واملعدات وإستخدام آالت التنبيه ومكربات الصوت بعدم 
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جتاوزاحلدود املسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل واألماكن العامة املغلقة 
 ( امللحق بهذه التعليمات .1املوضحة باجلدول رقم )

ة أن يكون جمموع األصوات املنبعثة من . على اجلهة املاحنة للرتاخيص مراعا2
املصادر الثابتة يف منطقة واحدة يف نطاق احلدود املسموح بها . والتأكد من إلتزام 
املنشأة بإختيار اآلالت واملعدات املناسبة لضمان ذلك . وذلك وفق ما هو مبني باجلدول 

الصوت والفرتة ( امللحق بهذه التعليمات من حيث احلدود املسموح بها لشدة 2رقم )
 الزمنية للتعرض هلا .

 املادة السادسة عشر :
يتعهد أصحاب املشاريع اخلاصة بعدم تعريض موظفيهم ومستخدميهم اىل مستويات 

( ومراعاة قيم 4( و )3ضوضاء تفوق احلدود املسموح بها الواردة يف اجلدولني )
 تعليمات .( امللحقة بهذه ال5التعليماتية الواردة يف اجلدول )  الضوضاء

 املادة السابعة عشر :
 .يعمل بهذه التعليمات بعد نشره يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(

 د.ريزان حسن مولود  
 رئيس اهليئة
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 (1) جدول رقم
 يوضح تناقص مدة التعرض اىل النصف مع كل زيادة ثالثية

مدة احلد األقصى املسموح  ديسبل 3معدل التبادل 
 املستوى املسموح بالساعاتيوميا 

85 8 

88 4 

91 2 

94 1 

97 0.5 

100 0.25 

 
 

 (2جدول رقم )
 حدود الضوضاء املسموحة لنشاطات البناء

 

 مناطق جتارية مناطق سكنية 
مناطق 
 صناعية

صباحا  7يوميا : 
 مساءا 7اىل 

75 dBA 80 dBA 85 dBA 

مساءا اىل  7يوميا : 
 صباحا 7

60 dBA 65 dBA 70 dBA 
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 (3جدول رقم )

 شدة الصوت داخل أماكن العمل و داخل أماكن املغلقة :
 احلد املسموح به ملنسوب شدة الضوضاء داخل أماكن األنشطة اإلنتاجية

احلد األقصى املسموح به لشدة 
 الضوضاء املكافئة ديسبل )أ(

 حتديد نوع املكان والنشاط

85 

ساعات  8أماكن العمل ذات الوردية حتى  – 1
و يهدف احلد من خماطر الضوضاء على حاسة 

 السمع

80 
أماكن العمل اليت تستدعى مساع إشارات  – 2

 صوتية وحسن مساع الكالم

65 
حجرات العمل ملتابعة و قياس و ضبط  – 3

 التشغيل و مبتطلبات عالية

70 
حجرات العمل لواحدات احلاسب اآللي أو  – 4

 اآلالت الكاتبة أو ما شابه ذلك

60 
حجرات العمل لألنشطة اليت تتطلب تركيز  – 5

 ذهين روتيين

 

 أقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل ) مصانع و ورش (
 القيمة املعطاة فيما بعد مبينة على أساس عدم التأثري على حاسة السمع .

العمل اليومي ديسبل ) أ ( خالل وردية  85جيب أال يزيد شدة الضوضاء املكافئة عن  -
 ساعات . 8

 ديسبل . 135جيب أال يتجاوز منسوب شدة الضوضاء اللحظى خالل فرتة العمل -
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 ديسبل . 85يف حالة التعرض ملستويات خمتلفة من شدة الضوضاء أكثر من  -
 )ا( لفرتات متقطعة خالل وردية العمل . جيب أال يزيد الناتج .

 2أ   1أ    
 2ب   1ب    

 التعرض ملستوى معني من الضوضاء )ساعة( أ : مدة
 ب : مدة التعرض املسموح بها عند نفس مستوى الضوضاء )ساعة(
 .)يف حالة التعرض للضوضاء املتقطعة الصادرة من املطارق الثقيلة(

تتوقف على مدة التعرض )عدد الطرقات خالل الوردية اليومية( حسب شدة الضوضاء 
 طبقا للجدول التالي:

 
 وتشدة الص

 )ديسبل(

 عدد الطرقات املسموح بها
 خالل فرتة العمل اليومي

135 300 

130 1000 

125 3000 

120 10000 

115 30000 

 

تعترب الضوضاء الصادرة من املطارق الثقلية متقطعة إذا كانت الفرتة بني كل طرقة و 
ضوضاء مستمرة ثانية أو أكثر . أما إذا كانت الفرتة أقل من ذلك فتعترب  1اليت يليها 

 ويطبق عليها ما جاء يف البنود األربعة السابقة .
 

+ 



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  118 
 

 (4جدول رقم )
 احلد األقصى املسموح به لشدة الضوضاء يف املناطق املختلفة

 احلد املسموح به لشدة الصوت ديسيل )أ(

 ليالً نوع املنطقة

 مناىل

 مساءاً

 من اىل

 نهاراً

 مناىل

 واالدارية ووسط املدينةاملناطق التجارية  55-65 55-6 45-55

40-50 45-55 50-60 
املناطق السكنية وبها بعض الورش او 

 االعمال التجارية او على طريق عام

 املناطق السكنية يف املدينة 45-55 40-50 35-45

 الضواحي السكنية مع وجود حركة ضعيفة 40-50 35-45 30-40

25-35 30-40 35-45 
مستشفيات الضواحي السكنية الريفية 

 وحدائق

 املناطق الصناعية )صناعات ثقيلة( 60-70 55-65 50-60

 
 (  مساءًا6( صباحًا حتى الساعة )7نهارًا : من الساعة )

 ( مساءًا10( مساءًا حتى الساعة)6مساءًا : من الساعة )
 ( صباحا7( مساءًا حتى الساعة )10لياًل : : من الساعة )
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 (5اجلدول  )
 التعليماتية للضوضاء يف بيئات معينةالقيم 

مستوى 
الضوضاء 
 القصوى

LA max 
dB 

الوقت 
 )ساعة(

مستوى 
الضوضاء 

 املكافئة

Laeq 
dB(A) 

التأثريات الصحية 
 احلرجة

 البيئة املعنية

- 

- 

16 

16 

55 

50 

االزعاج اجلدي. النهار 
 واملساء

االزعاج املعتدل.النهار 
 واملساء

مناطق اهلواء 
 الطلق

45 
16 

8 

35 

30 

وضوح الكالم وازعاج 
معتدل. النهار واملساء 
اضطراب النوم .اوقات 

 الليل

داخل املساكن 
او االماكن 

املغلقة داخل 
 غرف النوم

60 8 45 

اضطراب النوم.شبابيك 
مفتوحة )قيم اهلواء 

 الطلق(

خارج غرفة 
 النوم

- 
اثناء 
 الدروس

35 

وضوح الكالم 
.االضطراب يف 

استخالص 
املعلومات.وايصال 

داخل صفوف 
املدارس 

 ورياض االطفال
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 الكالم املنشود

45 
اوقات 
 النوم

 اضطراب النوم 30

اماكن النوم 
داخل رياض 

 االطفال

- 
اثناء 
 اللعب

55 
االنزعاج 

 )املصادراخلارجية (

املدارس.ساحا
ت اللعب 
 املكشوفة

40 

- 

8 

16 

30 

30 

اضطراب النوم.اوقات 
 الليل

اضطراب النوم.اوقات 
 النهار واملساء

املستشفيات.الر
دهات الغرف يف 

 الداحل

  #1 
التداخل مع الراحة 

 والتحسن

املستشفيات.ا
ملعاجلةالغرف.

 يف الداخل

 ضعف السمع 70 24 110

املناطق 
الصناعية.التجار

ية 
.االسواق.مناطق 

املرور )يف 
 الداخل واخلارج(

ضعف السمع  100 4 110 املراسيم. 
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 5)املنظمني:اقل من 
 مرات يف السنة(

االحتفاالت. 
 االحداث املسلية

 ضعف السمع 85 1 110

العناوين 
العامة)يف الداخل 

 واخلارج(

 ضعف السمع 85#4 1 110

املوسيقى 
واالصوات 
االخرى من 

 خالل السماعات

140#2 

120#2 

- 

- 

- 

- 

ضعف السمع 
 )البالغني(

 السمع )االطفال(ضعف 

االصوات 
املندفعة من 

االلعاب.االلعاب  
 واالسلحة النارية

 عرقلة اهلدوء #3  

االماكن 
اخلارجية يف 
املتنزهات 
واملناطق 
 احملمية
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 اقل ما ميكن
 سم من االذن . 10( تقاس على مسافة LA maxقمة الضغط الصوتي )ليست 

وجود املناطق اخلارجية اهلادئة جيب ان حتافظ عليها وان نسبة الضوضاء املتطفل اىل  
 االصوات الطبيعية جيب خفضها 

 حتت السماعات تكيف للقيم احلرة  
 .29/12/2011( يف 140نشرت التعليمات يف وقائع كوردستان يف العدد )
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  2011( لسنة 2تعليمات رقم ) -2
 اهلواء احمليط من ملوثات اهلواء الشائعة واخلطرةتعليمات محاية نوعية 

( من قانون هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان 10استنادًا اىل احكام املادة )
( من قانون محاية وحتسني 1\27و  26واحكام املادتني ) 2010( لسنة 3العراق املرقم )

( قررنا اصدار التعلبمات املرقم 2008لسنة  8البيئة يف اقليم كوردستان العراق املرقم )
 2011( لسنة 2)

 املادة االوىل:

 يقصد باملصطلحات االتية املعاني املبينة ازاؤها ألغراض هذه التعليمات:
 اهليئة : هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان. .1
 الرئيس : رئيس هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان. .2

 يمات محاية نوعية اهلواء احمليط من ملوثات اهلواء الشائعة واخلطرة.التعليمات: تعل .3

 اهلواء : وهو الغالف الغازي احمليط بالكرة االرضية. .4

تلوث اهلواء : وجود ملوث هواء او اكثر او مزيج منه برتاكيز و فرتات زمنية ميكن ان  .5
 تضر باالنسان والنبات او احليوان او الرتبة او املمتلكات.

اهلواء : الشوائب الصلبة او الغازية او السائلة يف اهلواء واليت ميكن ان  ملوثات .6
تسبب برتاكيز فوق احلدود املسموح يها خماطر صحية عامة او اذى يلحق بالبيئة او 

 االحياء.

اسباب تلوث اهلواء احمليط: اضافة )دخول ( اجسام غريبة اىل مكوناته او بتغري  .7
 ته او بكليهما.النسب الطبيعية لرتاكيز مكونا

 اىل صنفني : –حسب مصادرها –مصادر ملوث اهلواء : تصنف ملوثات اهلواء  .8

  وتشمل امللوثات املكتشفة يف الطبيعة. –ملوثات طبيعية املصدر 
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  امللوثات الغري موجودة عادة يف الطبيعة واليت تدخل  –ملوثات بشرية املصدر
الطبيعة واليت تزداد بسبب النشاطات اهلواء جراء نشاطات بشرية او املوجودة يف 

 البشرية .

انواع امللوثات اهلواء : االدخنة واالخبرة والغبار والضباب والروائح واالجسام الدقيقة  .9
 واملواد املشعة واملواد السامة واليت تزداد بسبب نشاطات بشرية .

 اهلواء اجلوي: دقائق صلبة غازية عالقة يف اهلواء . .10

احلد االقصى املسموح به لرتاكيز كل ملوثات اهلواء اليت يسمح  احملددات الوطنية : .11
 بطرحها الي البيئة .

امللوثات الشائعة: يقصد بها امللوثات التالية: االوزون االرضي .الدقائق العالقة.اول  .12
 اوكسيد الكربون.ثاني ازكسيد الكربون .ثاني اوكيسد الكربيت والرصاص.

امللوثات اهلواء اخلطرة بضمنها املركبات  امللوثات اخلطرة : يقصد بها مجيع .13
 املستنفذة لطبقة االوزون واليت حيددها اهليئة الحقا وحيدثها عند الضرورة .

االوزون االرضي : غاز خطر مضر بالصحة ينتج عن التفاعل اكاسيد النرتوجني مع  .14
 املركبات العضوية الطيارة بوجود ضوء الشمس واحلرارة اجلوية .

 قة : وهي على نوعني :الدقائق العال .15

( 10( مايكرو مرت وتقل عن )2.5الدقاثق اليت يتجاوز قطرها ) –الدقائق اخلشنة 
 مايكرومرت .

 ( مايكرومرت .2.5الدقاثق اليت يقل اقطارها عن ) –الدقائق الناعمة 

املعايري الوطنية الستة  : وهي املعايري اخلاصة باهلواء احمليط )خارج االبنية ( يف  .16
 كوردستان وهي على نوعني: اقليم 

(: هي املعايري حلماية صحة االنسان مع primary standardsاملعايري االولية ) . أ
حدود مناسبة للسالمة وعلى وجه اخلصوص الفئات احلساسة كاالطفال واملعمرين 
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واالشخاص الذين يعانون من االمراض الرئوية وحيددها اهليئة بتعليمات وحيدثها عند 
 الضرورة .

(: هي املعايري املعدة حلماية secondary standardsعايري الثانوية )امل . ب
الصحة العامة من خماطر اي ملوث معلوم او التاثريات املضادة احملتملة مللوث ما 
)كاحليوانات او النباتات او املواد او غريها( وحيددها اهليئة بتعليمات وحيدثها عند 

 الضرورة . 

( : يقصد بها املصادر major emitting facility)املنشاة الرئيسية الباعثة  .17
طن يف السنة او اكثر الي  100الثابتة مللوثات اهلواء اليت تنفث او هلا القابلية لنفث 

 ملوث من انواع املصادر الثابتة الواردة يف هذه التعليمات.

االستخدام : يعين اية اداة او طريقة حتتوي او تستعمل مادة من مواد امللوثات  .18
 الشائعة او اخلطرة .

الربوتوكول: يقصد به الربوتوكول مونرتيال امللحق باتفاقية فينا حلماية طبقة  .19
 االوزون متضمنة التعديالت اليت مت تبنيها وتلك اليت مت تنفيذها .

املعدات الطبية: تعين )االدوية ومنتجات التشخيص وانظمة التوزيع( اليت تستخدم  .20
 واخلطرة شريطة :  فيها مواد امللوثات الشائعة

 .استحصال موافقة كل من جهاز السيطرة النوعية واهليئة على استرياد او تصنيعه 

  تاكيد وزارة الصحة على انها ضمن ضروريات امللحة الستريادها 

 . االثباتات والدالئل العلمية احملدثة على سالمة استخدامها 

املكلورة واملفلورة وغريها اليت املركبات املستنفذة لطبقة االوزون : هي املركبات  .21
 ثبت استنفادها لطبقة االوزونالعلوي والواردة يف االتفاقية وحيدد بتعليمات.

 املادة الثانية :

 تستثين املنشأت التعليمية والبحثية والصحية من استخداماتها ملواد امللوثات اخلطرة
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 املادة الثالثة : 

 عة يف :اواًل : تتمثل مصادر ملوثات اهلواء الشائ
 250حمطات توليد الطاقة البخارية العاملة بالوقود االحفوري ذات االنتاجية ل  . أ

 ساعة فاكثر.\  BUTمليون وحدة حرارية بريطانية 
 ساعة قاكثر  \250BUTالسخانات العمالقة العاملة بالوقود االحفوري ) . ب

اجملففات   COAL CLEANING PLANTSحمطات تنقية الفحم احلجري  . ت
  THERMAL DRYERSاحلرارية 

 مصانع االمسنت  . ث

 مصانع الورق  . ج

 مصاهر اخلارصني )الزنك ( . ح

 مصانع احلديد واحلديد الصلب  . خ

 املطاحن  . د

 مصانع االختزال االولي لالملنيوم  . ذ

 مصاهر النحاس االولية  . ر

 مصاهر الرصاص االولية  . ز

 يوم  \طن  50احملارق البلدية ذات سعة  . س

 واهليدروفلوريك والنايرتيك ( مصانع امحاض )اهليدروكلوريك والكربيتيك . ش

 مصايف البرتول  . ص

 مصانع الكلس )اجلبس( . ض

 مصانع معاملة الصخور الفوسفاتية  . ط

 افران الفحم احلجري العمالقة  . ظ

 مصانع تنقية الكربيت  . ع
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 مصانع الكربون االسود  . غ

 مصانع حتويل )تبديل (الوقود  . ف

 مصانع الطالء  . ق

 ورشات تصنيع املعادن االولية  . ك

 ة الكيمياويمصانع ورش املعاجل . ل

 الف برميل 300خمازن البرتول ذات السعة  . م

 كسارات خامات صخر الصوان  . ن

 مصانع االلياف الزجاجية  . ه

 مصانع انتاج الفحم النباتي  . و

 معامل النجارة )دقائق العالقة واالتربة ( . ي

انشاء العمارات واالبنية بطرق غري العلمية مثل الرمى الفضالت وانبعاث كميات من  - أ
 ئق واخل .االتربة والدقا

اماكن رمى الفضالت الصلبة واجملاري )وجود الدقائق واالتربة والروائح الكريهة  - ب
املشمولة بانواع الكائنات الدقيقة مثل الفطريات والبكرتيا والفايروسات املنتشرة يف 
اهلواء احمليط واليت تنتقل اىل االنسان وبقية الكائنات احلية وتسبب االضرار 

 الصحية هلم .

 \يف اهلواء  –ايا كانت  –طن فاكثر من امللوثات  250مصدر او مرفق اخر يثبت اي  -ج
 سنة 

ً : تتوىل اجلهات ذات العالقة تزويد اهليئة برتاكيز كل من امللوثات اعاله مع  ثانيا
 انبعاثاتها السنوية .
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  املادة الرابعة : 

ريثما تصدر اهليئة املسار يعتمد اجلدول ادناه كمتسونات مسموح بها للملوثات الشائعة 
 الوطين لكل من املستويات امللوثات الشائعة الستة بتعليمات الحقة

 املعدل الزمين املعيار نوعه امللوث

SO2 اولي 
0.14 PPM 

356µg\m3 
 ساعة 24

SO2 اولي 
0.030 ppm 

80µg\m3 
 سنوي

SO2 ثانوي 
0.3 ppm 

1300 µg\m3 
 ساعات 3

PM10 150 اولي و ثانوي µg\m3 24 ساعة 

PM2,5 35 اولي و ثانوي µg\m3 24 ساعة 

PM2,5 15 اولي و ثانوي µg\m3 سنوي 

CO اولي 
35 ppm 

40 mg\m3 
 ساعة 1

CO اولي 
9 ppm 

10 mg\m3 
 ساعات 8

O3 اولي و ثانوي 
0.075 ppm 
235 µg\m3 

 ساعات 8

NO2 اولي و ثانوي 
0.053 ppm 
100 µg\m3 

 سنوي

PB 1.5 اولي و ثانوي µg\m3 فصلي 



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  129 
 

ملحوظة : لكل املقاييس الواردة يف اجلدول اعاله معياره اخلاص من حيث عدد املرات 
 سنوات. 3اليت تزداد فيها مستوياته ويف بعض االحيان يعتمد املعدل يف كل 

 املادة اخلامسة : 

 اوال : تقوم اهليئه بـ
 دورية.حتديدمناطق وبؤر التلوث اهلوائي ويتم اخضاعها لربامج رقابة  . أ

اجراء املسوحات والتحاليل الضرورية لتحديد مستويات التلوث اهلوائي يف املناطق  . ب
اخلاضعة للسيطرة والتحديد مسبباتها حيول دون ختطيها احلدود املسموح بها 

 بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.

اجراء املسوحات الالزمة جلمع البيانات واملعلومات الضرورية عن مصادر التلوث  . ت
اهلوائي من حيث انواعها واعدادها واحجامها وتصنيف االنشطة امللوثة للهواء يف 
االقليم وفق نوعية وكمية وتاثري امللوثات املنبعثة منها وحتديد املناطق املتعرضة 

 هلا واجراء الرقابة الدورية للحد من تاثرياتها السلبية على البيئة االنسان.

 داد املعايري الوطنية لنوعية اهلواء.التنسيق من اجلهات ذات الصلة الع . ث

القيام بالرقابة والتفتيش على مجيع منشأت القطاع العام واملختلط واخلاص امللوث  . ج
 للبيئة.

 بناء قاعدة معلومات وادامتها بالتنسيق والتعاون مع اجلهات ذات العالقة. . ح

 ثانيًا : 

املستقبلية املؤثرة يف جيب اخذ رأي السلطة البيئية يف مجيع املشاريع واالنشطة  . أ
 نوعية اهلواء.

نصب حمطات رصد ثابتة يف مناطق االقليم املختلفة وارتباطها ضمن  . ب
 شببكةاملعلومات االلكرتونية عند توفر املوارد املالية هلا.
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ختتص اهليثة حصرا مبتابعة ملوثات اهلواء يف اقليم كوردستانوحسب الصالحية  . ت
 املمنوحة هلا قانونيا.

 املادة السادسة : 

حيظر استعمال االالت او املكائن او املركبات او احملركات او املولدات اليت ينتج عنها 
 (.2( و )1ملوث اهلواؤ اليت تتجاوز ما ورد يف امللحق )

 املادة السابعة : 

ختتص اهليئة بالتنسيق مع الوزارات املعنية باعداد منظومة املعلومات اخلاصة بنوعية 
 يف اقليم كوردستان وعلى مجيع االشخاص املعنوية اخلاصة والعامة ان تقوماهلواء 

بتزويد اهليئة بكافة البيانات واملعلومات املتوفرة يف سجالتها او تلك اليت تعكس  . أ
مبا فيها احلرفية ويشمل لغايات -خدمية-زراعية-نشاطاتها من مشاريع صناعية

لك الواقعة يف املناطق الصناعية او هذه التعليمات مشاريع االستثمار بانواعها وت
 املناطق احلرة او اليت سيتم انشاءها الحقًا

ارسال البيانات او املعلومات عن اعداد وطبيعة املخازن احلاوية على املواد السامة  . ب
 والكيمياويات ذات اخلطورة البالغة على البيئة اهلوائية والصحة العامة

 املادة الثامنة :

 يتسبب عن نشاطها تلوث للهواء مبا ياتي :تلتزم اجلهات اليت 
اوال : تقديم تقرير االثر البيئي فبل بدء بانشائه متضمنا اجراءاته حلماية نوعية اهلواء 

 احمليط
ثانيا : توفري وسائل ومنظومات معاجلة تلوث اهلواء والتاكيد من كفائتها ومعاجلة اخللل 

 حال حدوث واعالم اهليئة بذلك.
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اجلهات انفا اجهزة قياس ومراقبة ملوث اهلواء الرئيسية وتزويد اهليئة ثالثا : امتالك 
بنتائج القياسات ويف حالة عدم توفريها عليها اجراءات الفحوصات لدى املكاتب واجلهات 

 االستشارية واملختربات اليت تعتمدها الوزارة 
 رابعا : بناء قاعدة معلومات يف جمال مخاية اهلواء وادامتها 

 لتاسعة : املادة ا

اوال : يلتزم صاحب اي مشروع فبل البدء بانشائه بتقديم تقرير تقييم االثر البيئي 
 ملشروعة متضمنا فيما خيص محاية اهلواء ما ياتي :

 تقييم التأثريات االجابية والسلبية للمشروع على نوعية اهلواء. . أ
المتثال الوسائل املقرتحة للحد من ومعاجلة مسيبات تلوث اهلواء مبا حيقق ا . ب

 للتعليمات النافذة.

 حاالت تلوث اهلواء الطارئة واحملتملة والتحوطات الواجب اختاذها. . ت

 البدائل املمكنة الستخدام تقنيات أنظف بيئيًا لتقليل تلوث اهلواء. . ث

 ثانياَ/ختضع أنشطة املنشأت القائمة و توسعاتها والتجديدات فيها ألحكام هذه املادة.

 املادة العاشرة :

(ستون يوماَ من تاريخ نشره يف اجلريدة 60أحكام هذه التعليمات بعد مضي )تسري 
 الرمسية )وقائع كوردستان(.

 د.ريزان حسن مولود

 رئيس اهليئة
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 ( احلدود القصوي مللوثات اهلواء اخلارجى1جدول رقم )
 احلد الثانوى احلد األولي مدة التعرض اسم املادة امللوثة ت

1 
ثاني أوكسيد 

 SO2الكربيت

 ساعات3
 ساعات24

 سنة واحدة

0.5ppm 
0.40ppm 
0.03ppm 

350 µg/m
3 

125-150 µg/m
3

 

20-60 µg/m
3

 

2 
أول أوكسيد 

 COالكاربون

 ساعة واحدة
 ساعات 8

30 µg/m
3 

10 µg/m
3

 

30 µg/m
3 

10 µg/m
3

 

3 
ثاني أوكسيد 

 NO2النايرتوجني

 ساعة واحدة
 ساعة 24

 سنة واحدة

200 µg/m
3 

150 µg/m
3

 

100 µg/m
3

 

200-400 µg/m
3 

150 µg/m
3

 

100 µg/m
3

 

 O3األوزون 4
 ساعة واحدة

 ساعات 8

0.12 µg/m
3 

120 µg/m
3

 

200-60 µg/m
3 

120 µg/m
3

 

5 
اجلسيمات العالقة 

 كدخان أسود

 ساعة 24
 سنة واحدة

260 µg/m
3 

75 µg/m
3

 

150-100 µg/m
3 

60 µg/m
3

 

6 
اجلسيمات العالقة 

 الكلية

 ساعة 24
 سنة واحدة

 
230 µg/m

3 
90 µg/m

3
 

7 
اجلسيمات الصدرية 

PM10 

 ساعة 24
 سنة واحدة

 
150 µg/m

3 
50 µg/m

3
 

8 
اجلسيمات الصدرية 

PM2.5 

 ساعة 24
 سنة واحدة

 
35 µg/m

3 
15 µg/m

3
 

 pbالرصاص  9
 ثالثة أشهر
 سنة واحدة

1.5 mg/m
3 

0.5 mg/m
3

 

- 
0.5 µg/m

3
 

 
 



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  133 
 

 مالحظات :
 على صحة االنساناحلد األولي: يقصد به التأثري 

احلد الثانوي: يقصد به التأثري على النباتات واألحياء األخرى:مايكروغرام / مرت مكعب 
mg/m3. 

 

 
 ( احلدود القصوي النبعاث اجلسيمات الصلبة الكلية2جدول رقم )

 من مداخن املنشأت الصناعية

 نوع النشاط ت
 العادم احلد األقصى النبعاثات

 mg/m3مليغرام / مرتمكعب

 50 صناعة الكاربون 1

 50 صناعة الفحم )الكوك( 2

 50 صناعة الفوسفات 3

 20 صناعة واستخالص الرصاص 4

5 

صناعة السبائك واستخالص الزنك 
 والنحاس

وغريها من الصناعات املعدنية غري 
 احلديدية

100 

6 

 صناعات حديدية
منشأت قائمة والتى ستقام بعد 

 صدورالتعليمات

100 

 200 األمسنتصناعة  7
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 مصانع قائمة قبل صدور التعليمات
 مصانع ستقام بعد صدور التعليمات

150 

 150 أخشاب صناعية وألياف 8

 100 صناعات برتولية وتكرير البرتول 9

 150 مصادر أخرى 10

 

اجلسيمات الصلبة: يقصد بها مجيع املواد الصلبة املنبعثة من مداخن املنشأت 
 الصناعية.

 
 

 احلدود القصوي النبعاث الغازات واألخبرة من مداخن املنشأت الصناعية( 3جدول )

 اسم امللوث ت

احلد األقصى املسموح به لالنبعاثات 
من العادم)مليغرام/مرت مكعب 

mg/m3) 

 20 (الديهايدات )تقاس كفورمالديهايد 1

 20 انتيمون 2

3 

 COأول أوكسيد الكاربون 
منشأت قائمة حاليا واليت ستقام 

 بعد صدور التعليمات

250 

4 

 SO2ثاني أوكسيد الكربيت 
 صناعات برتولية وفحم

 منشأت قائمة

4000 
2500 
3000 



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  135 
 

منشأت ستقام بعد صدور 
 التعليمات

 صناعات غري حديدية
صناعات حامض الكربيتيك 

 ومصادر أخرى

1500 

5 
ثالث أوكسيد الكربيت باالضافة 

 اىل حامض الكربيتيك
150 

6 
اىل صناعة حامض النرتيك 

 احلامض النرتيك
200 

7 
حامض اهليدروكلوريك )كلوريد 

 اهلايدروجني(
100 

8 
حامض اهليدروفلوريد )فلوريد 

 اهلايدروجني(
15 

 Pb 20الرصاص ومركباته  9

 Hg 3الزئبق ومركباته  10

 As 10الزرنيخ ومركباته  11

 20 عناصر ثقيلة )اجملموع كلى( 12

 10 فلوريد السليكون 13

 F 20فلور  14

15 
 قطران:

صناعة أقطاب الكرافيت 
50 
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 )البطاريات(

 Cd 5كادميوم  16

 H2S 10كربيتيك اهليدروجني  17

 Cl2 20كلور  18

19 

 كربون:
 حرق القمامة والنفايات

 صناعة األقطاب

50 
50 

20 
 مركبات عضوية:

 حرق سائل عضوى
 %( من اخلام تكرير البرتول0.04)50

 Cu 20حناس ومركباته  21

 Ni 20نيكل ومركباته  22

23 

 أكاسيد النايرتوجني :
 صناعة حامض النرتيك

منشأت قائمة واليت ستقام بعد 
 صدور التعليمات

 مصادر أخرى
عمليات احلرق اليت تتم يف درجة 

 م 0 1200تقل عن 
عمليات احلرق اليت تتم يف درجة 

 م 0 1200تزيد عن 
 

400 
300 
200 
180 
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 ب( احلدود القصوي مللوثات اهلواء داخل أماكن العمل 3جدول )

 املادة امللوثة ت

 اجلو الداخلي للمصنع
 8)التعرض ملدة 

 ساعات(

 اجلو الداخلي للمصنع
 15)التعرض ملدة 

 دقيقة(

 0.02ppm 0.25 ppm أكرولني 1

 5ppm 100 ppm أسيدألديهايد 2

 0.016ppm 0.1 ppm فورمالديهايد 3

 8.6ppm 86 ppm أول أوكسيد الكاربون 4

 3500ppm 9000 ppm ثاني أوكسيد الكاربون 5

 0.064ppm 0.2 ppm األوزون 6

7 
ثاني أوكسيد 

 النرتوجني
0.05ppm 5 ppm 

8 
الدقائق الصدرية )أقل 

 مايكروميرت( 2.5من 
0.015 mg/m3 

0.04mg/m3(1 
hour) 

 0.019ppm 0.38ppm ثاني أوكسيد الكربيت 9

 الرطوبة 10
30-80% 
Summer 

30-50% Winter 
- 

 - mg/m3 5 أدخنة أسفلت 11

 - mg/m3 5 أدخنة اللحام 12

13 
الكادميوم ومركباته 

 )أدخنة(
30.2mg/m3 0.2ppm 
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14 
النحاس ومركباته 

 )أدخنة(
mg/m30.2 2mg/m3 

15 

القصدير ومركباته 
 )أدخنة(

 غري عضوي
 عضوي

2 mg/m3 
0.1 mg/m3 

4mg/m3 
0.2mg/m3 

16 
الزرنيخ ومركباته 

 )أدخنة(
0.2 mg/m3 - 

17 
الزنك ومركباته 

 )أدخنة(
5 mg/m3 10mg/m3 

 mg/m3 0.003mg/m3 0.001 رابع أثيل الرصاص 18

 - mg/m3 0.005 كرومات الرصاص 19

 4mg/m3 40*10-4mg/m3-10*15 زرنيخات الرصاص 20

 mg/m3 560mg/m3 375 التولوين 21

22 
األنتيمون ومركباته 

 )أدخنة(
0.5 mg/m3 - 

 mg/m3 3mg/m3 1 د.د.ت. 23

 - mg/m3 5 أمالح السيانيد 24

25 
احلديد ومركباته 

 )أدخنة(
5 mg/m3 10mg/m3 

 4mg/m3 40*10-4mg/m3-10*15الرصاص )أدخنة( غري  26
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 عضوي

27 
املغنيسيوم ومركباته 

 )أدخنة(
10mg/m3 - 

 - - Hgزئبق 28

 P 0.1 mg/m3 0.3mg/m3فوسفور 29

30 
السلينيوم ومركباته 

 Se)أدخنة(
0.2 mg/m3 - 

31 
الباريوم ومركباته 

 Ba)أدخنة(
0.5 mg/m3 - 

 mg/m3 0.6mg/m3 0.2 سداسي كلورونفثالني 32

33 
الربوم ومركباته 

 )أدخنة(
0.7 mg/m3 2mg/m3 

34 
الكروم ومركباته 

 )أدخنة(
0.5 mg/m3 - 

 F 2 mg/m3 4mg/m3الفلور 35

36 
النيكل ومركباته 

 )أدخنة(
0.1 mg/m3 0.3mg/m3 

37 
مركبات االلكيل 

 )أخبرة(
0.01 mg/m3 0.03mg/m3 

38 
الفناديوم ومركباته 

 )أدخنة(
0.5 mg/m3 - 
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 mg/m3 0.3mg/m3 0.1 وارفرين 39

40 
الثاليوم مركباته 

 )أدخنة(
0.1 mg/m3 - 

 - mg/m3 0.4 فوسيجني 41

 mg/m3 1mg/m3 0.4 فوسفني 42

 mg/m3 1.5mg/m3 0.5 مخاسي كلور الفينول 43

 mg/m3 75mg/m3 50 نفثالني 44

 mg/m3 1.5mg/m3 0.5 نيكوتني 45

 mg/m3 0.5mg/m3 0.2 نيرتوكليسرين 46

 - mg/m3 1 اليود 47

 mg/m3 1.6mg/m3 0.8 خامس كربونيك احلديد 48

 mg/m3 1.3mg/m3 0.1 اندوسلفان 49

 mg/m3 0.3mg/m3 0.1 اندرين 50

 - mg/m3 10 أتربة األلياف الزجاجية 51

 mg/m3 0.6mg/m3 0.2 سداسي كلورونفثالني 52

53 
الكوبلت ومركباته 

 )أدخنة(
0.1 mg/m3 - 

 - mg/m3 0.6 كلوريد السيانوجني 54

 - 0.4mg/m3 ثنائي كلورو استيلني 55

 1mg/m3 3mg/m3 ثنائي كلوروفوس 56

 0.25mg/m3 0.75mg/m3 الدرين 57
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 1mg/m3 3mg/m3 ثنائي نرتوارثوكريسول 58

 90mg/m3 350mg/m3 ديوكسان 59

 - 0.1mg/m3 كربوفيوران 60

 30mg/m3 125mg/m3 رابع كلوريد الكربون 61

 0.5mg/m3 2mg/m3 كلوردان 62

 3mg/m3 9mg/m3 الكلور 63

 - 3mg/m3 كلوراسيتالديهايد 64

65 
% 45كلورو دايفيتايل )

 كلور(
0.5mg/m3 1mg/m3 

 50mg/m3 255mg/m3 كلوروفورم 66

 0.2mg/m3 0.6mg/m3 كلوروبريفوس 67

68 
مركبات الكروم 

 السداسية التكافؤ
0.05mg/m3 - 

 - 1mg/m3 مخاسي اهليدرات 69

 - 5mg/m3 بروموفورم 70

 - 0.002mg/m3 الربيليوم 71

72 
احملللة األنزميات 

 للربوتني

60*10-6 
mg/m3 

- 

73 
كلوريد النشادر 

 )أدخنة(
10mg/m3 - 

 1.5mg/m3 2.5mg/m3 ثالثي نيرتوتولوين 74
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75 
فلورواسيتات 

 الصوديوم
0.05mg/m3 1.5mg/m3 

 260mg/m3 310mg/m3 الكحول املثيلي 76

 مالحظات:
الفلز واألتربة التى تكون بشكل يقصد باملركبات عمومااألمالح القابلة للذوبان ألكاسيد 

 أدخنة داخل جو العمل

مرات يف اليوم  4دقيقة ألى مكون اكثر من  15الجيوز أن يتكرر عند التعرض ملدة 
 دقيقة. 60الواحد على أن ال تقل الفرتة الزمنية بني تعرض والذى يليه عن 

 

 
 ( احلدود القصوي لالنبعاث من مداخن حمارق املستشفيات4جدول )

 

 امللوثات ت
احلد االقصى املسموح به 

 mg/m3)ملغم/مرت مكعب 

 10 اجلسيمات كلية )االتربة الكلية( 1

2 
املواد الغازية و االخبرة يف صورة كربون 

 عضوي كلوي
10 

 10 حامض اهليدروكلوريك 3

 2 حامض اهليدروفلوريك 4

 50 ثاني أوكسيد الكربيت 5

 200 اكاسيد النرتوجني 6

 100 أوكسيد الكربونأول  7
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 0.1*  6-10 مركبات الديوكسني و الفيوران 8

 املعادن الثقيلة

 0.1 الكادميوم ومركباته 9

 0.1 الثاليوم ومركباته 10

 0.1 الزئبق ومركباته 11

 0.1 االنتيمون ومركباته 12

 0.1 الزرنيخ ومركباته 13

 0.1 الرصاص ومركباته 14

 0.1 الكروم ومركباته 15

 0.1 الكوبالت ومركباته 16

 0.1 النحاس ومركباته 17

 0.1 املنغنيز ومركباته 18

 0.1 النيكل ومركباته 19

 0.1 املغنيسيوم ومركباته 20

 0.1 القصدير ومركباته 21

 1 صهر املعادن ومركباته 22
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 ( احلدود القصوي لالنبعاثات الناجتة عن حرق الوقود5جدول )

 نوع الوقود املصدر

 mg/m3) احلد األقصى املسموحبه )ملغم/مرت مكعب

أول 
أوكسيد 
 الكاربون

ثاني 
أوكسيد 
 الكاربون

اجلسيمات 
العالقة 
 الكلية

عند نسبة 
 االوكسجني

 الغاليات البخارية

الكازوايل 
 )املازوت(

السوالر)الشم
 سي(

500 
250 

3600 
1600 

150 
100 

%3 
%3 

 االفران الصناعية

الكازوايل 
 )املازوت(

السوالر)الشم
 سي(

600 
300 

3600 
1600 

250 
125 

%3 
%3 

 اغراض اخرى:
 منشأت قائمة حاليا
منشأت ستقام بعد 

 صدور التعليملت

الفحم أو 
 الكازوايل

4000 
2500 

4000 
2500 

500 
250 

مناطق بعيدة 
عن العمران 

او حرق 
 النفايات

( تستخدم املعادلة 6مع مراعات حدود االنبعاثات االخرى املذكورة يف امللحق رقم )
  -التالية للحساب :

 0.03الرتكيزاحلقيقي للملوث = الرتكيز املقاس * 
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 ( احلدود القصوي لالنبعاثات الصادرة6جدول )

 من مداخن مصانع الطابوق الطفلي واحلراري

 املصدر ت

وث)ملغم/مرت احلدود القصوي ألنباث املل
مكان سحب  mg/m3) مكعب

أول أوكسيد  النموذج
 الكربون

ثاني أوكسيد 
 الكربيت

 دخان

1 
مداخن مصانع 
 الطابوق الطفلي

800 300 50 
عند اجملرور 

 )املدخنة(

2 
مداخن مصانع 
 الطوب احلراري

800 600 50 
عند اجملرور 

 )املدخنة(

 
 اهلواء اخلطرة( احلدود القصوي مللوثات 7جدول رقم )

 Endpoint الرتكيز املدة املادة ت

1 Benzene حاد 
0.5 ppm 

(1600 µg/m
3
) 

Immunologic

al 

2 Toluene 

 حاد
3 ppm 

(11,500 µg/m
3
) 

Neurological 

 ppm 1 مزمن
(3800 µg/m

3
) 

Neurological 

3 Xylene 

 حاد
1  ppm 

(4400 µg/m
3
) 

Neurological 

 ppm 0.7 متوسط
(3100 µg/m

3
) 

Development 

 Ppm 0.1 مزمن
(440 µg/m

3
) 

Neurological 
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4 Cadmium 0.2 مزمن  µg/m
3

 Renal 

5 
Chromium(II

I) 

µg/m   0.02 متوسط
3

 Respiratory 

µg/m  0.02 مزمن
3 Respiratory 

6 Mercury 
µg/m  0.02 حاد

3
 

Development

al 

µg/m  0.014 مزمن
3 Neurological 

7 Nickel 0.1 متوسط  µg/m
3

 Respiratory 

8 Vanadium 0.2 حاد  µg/m
3

 Respiratory 

 
 29/12/2011( يف 140نشرت التعليمات يف وقائع كوردستان يف العدد )
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 الباب الثاني
التشريعات البيئية اخلاصة يف عناصر البيئة احلية )النباتات 

 واحليوانات الربية(

 1979( لسنة 21احليوانات والطيور الربية رقم )قانون محاية  -1
 املادة االوىل

تعترب احليوانات الربية، ثروة قومية، على كافة املواطنني محايتها وجتنب ايذائها  –اوال 
او العدوان عليها، وال جيوز صيدها او التصرف بها باي شكل من االشكال، اال وفقا 

 الحكام هذا القانون. 
باحليوانات الربية املنصوص عليها يف هذا القانون كافة اللبائن والطيور ويقصد  –ثانيا 

 الربية غري االليفة.
 املادة الثانية

تعهد وزارة الزراعة واالصالح الزراعي الحدى دوائرها املتخصصة، مهمة الرقابة واالشراف 
 على تطبيق احكام هذا القانون، وتعرف فيما يلي بـ الدائرة املختصة.

 الثالثةاملادة 

  -للدائرة املختصة يف سبيل القيام بواجباتها، اختاذ االجراءات التالية: 

تربية احليوانات الربية احمللية داخل مسيجات او اراضي حممية، لغرض صيانتها  –اوال 
 واكثارها، مبا يؤمن اعادة التوازن للطبيعة يف هذا اجملال. 

رى وتدجينها واقلمتها للبيئة العراقية، تربية احليوانات الربية من بيئات اخ –ثانيا 
 لغرض اكثارها واطالقها. 

 العمل على اجياد البيئة الطبيعية الضرورية حلماية احليوانات الربية وصيانتها.  –ثالثا 
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حصر مناطق الصيد احملمية وتسييجها وتنظيم الصيد فيها، وفقا الحكام هذا  –رابعا 
 القانون. 

االنظمة والتعليمات والبيانات اليت تصدر، وفقا الحكام هذا  مراقبة حسن تنفيذ –خامسا 
 القانون.

 املادة الرابعة

  -يقسم القطر الغراض هذا القانون، اىل املناطق التالية:  –اوال 

 مناطق حمرمة مينع فيها الصيد بصورة دائمة او مؤقتة.  –ا 

الدائرة املختصة تنظيم مناطق الصيد احملمية يف االراضي التابعة للدولة، وتتوىل  –ب 
 الصيد فيها حتت رقابتها واشرافها املباشر، وفقا لتعليمات خاصة تصدرها. 

 مناطق مباح فيها الصيد، وفقا للضوابط املعينة يف هذا القانون.  -جـ 

للدائرة املختصة بقرار من اجمللس الزراعي االعلى، احلق يف وضع اليد على  –ثانيا 
 تقع ضمن مناطق الصيد احملمية، او املناطق احملرمة عند اراضي القطاع اخلاص اليت

 االقتضاء والتعويض عنها، وفقا الحكام القوانني املرعية.

 املادة اخلامسة

يصدر وزير الزراعة واالصالح الزراعي، بناءا على توصية الدائرة املختصة، بيانات  –اوال 
  -د الشؤون التالية: تنشر يف اجلريدة الرمسية ووسائل االعالم االخرى، حتد

 انواع احليوانات الربية احملرم صيدها.  –ا 

 املناطق احملرمة بصورة دائمة او مؤقتة.  –ب 

 املواسم احملرم الصيد خالهلا.  -جـ 

 احلد االدنى حلجم الصيد.  –د 

 ادوات وعدد الصيد وقياساتها وانواعها.  -هـ 
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ستثناء اجلهات العلمية من حكم بيان، او للوزير، او من خيوله عند االقتضاء، ا –ثانيا 
اكثر من احكام البيانات املنصوص عليها يف البند اوال من هذه املادة، وذلك وفقا ملنهج 

 البحث العلمي املقدم.

 املادة السادسة

  -مينع منعا باتا: 

 استعمال اساليب اخلدع او االبادة اجلماعية يف صيد احليوانات الربية، كاستعمال –اوال 
 الشباك والفخاخ واملصائد احلديدية والسموم. 

 مطاردة احليوانات الربية بالطائرات والسيارات ووسائط النقل االلية االخرى.  –ثانيا 

استعمال البنادق االوتوماتيكية والرشاشات وبنادق الصيد الكسرية اليت يقل  –ثالثا 
 مليمرتا.  400طول اطالقها على 

 الصيد يف املناطق او املواسم احملرمة.  –رابعا 

 ايذاء احليوانات الربية او احلاق الضرر بها باي شكل من االشكال.  –خامسا 

مجع بيض الطيور الربية او ختريب اعشاشها، اال اذا كان لالغراض العلمية،  –سادسا 
 ومبوافقة وزير الزراعة واالصالح الزراعي.

 املادة السابعة

لدائرة املختصة، حق صيد احليوانات الربية، لغرض االجتار بها وتصنيع حيصر با
 منتجاتها، بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.

 املادة الثامنة

مينع احرتاف صيد احليوانات الربية، وال جيوز ممارسته، اال على سبيل اهلواية،  –اوال 
 وباجازة يصدرها وزير الزراعة واالصالح الزراعي. 

خيضع اصدار اجازات الصيد لشروط واجراءات خاصة يعينها الوزير، بناء على  –ثانيا 
 ية.توصية الدائرة املختصة، بتعليمات تنشر يف اجلريدة الرمس
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 املادة التاسعة

يشرتط يف منح اجازة الصيد، ان يكون الشخص عراقيا او اجنبيا مقيما يف العراق  –اوال 
 بصورة مشروعة، وبشرط املقابلة باملثل. 

 يعامل العربي املقيم يف العراق، معاملة العراقي يف منح اجازة الصيد. –ثانيا 

 املادة العاشرة

، مبوجب احكام هذا القانون، والتعليمات اخلاصة بذلك يستوفى عند منح االجازة –اوال 
 دنانري.  4 –دنانري، وختضع للتجديد سنويا لقاء رسم قدره اربعة  10 –رسم قدره عشرة 

تستثنى من احكام البند اوال من هذه املادة، اجلهات العلمية، ومتنح اجازة صيد  –ثانيا 
 جمانية، وفقا الحكام هذا القانون.

 دية عشرةاملادة احلا

يتوىل القطاع االشرتاكي، توفري وبيع عدد الصيد ولوازمه، حسب املواصفات اليت  –اوال 
 تعينها الدائرة املختصة. 

ال جيوز بيع عدد الصيد، اال حلاملي االجازات الول مرة خالل السنة االوىل، من  –ثانيا 
 منحها، وحلاملي االجازات اجملددة خالل السنوات التالية.

 الثانية عشرة املادة

مينح اعضاء نوادي الصيد، املؤسسة وفقًا ألحكام القانون، اجازة صيد مستقلة  –اواًل 
 لكل منهم بنصف الرسوم املقررة.

على نوادي الصيد، انهاء عضوية االعضاء اجملازين، مبوجب احكام هذا القانون،  –ثانيًا 
 عند ثبوت تكرار خمالفتهم هلذه االحكام.

 عشرة املادة الثالثة
ال جيوز للصيادين اجملازين، ممارسة الصيد يف االراضي اململوكة لالشخاص ملكا صرفا، 

 او اليت حتت تصرفهم القانوني، اال مبوافقتهم، ووفقا الحكام هذا القانون.
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 املادة الرابعة عشرة

للدائرة املختصة سحب او الغاء اجازات الصيد بصورة مؤقتة او دائمية، اذا اخل صاحبها 
الواجبات املرتتبة عليه، مبوج احكام هذا القانون، والتعليمات والبيانات الصادرة ب

مبوجبه، وجيوز االعرتاض على القرارات الصادرة بذلك لدى وزير الزراعة واالصالح 
الزراعي خالل مخسة عشر يوما، من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان 

 قطعيا.

 ةاملادة اخلامسة عشر

لوزير العدل، بناء على اقرتاح وزير الداخلية، وتاييد وزير الزرعة واالصالح الزراعي، 
ختويل مدير الناحية يف النواحي اليت ال توجد فيها حمكمة جزاء، سلطة حاكم جزاء 

 الصدار القرارات واالحكام، تطبيقا هلذا القانون.

 املادة السادسة عشرة

ن املخولني من قبلها، صالحية دخول احملالت، عدا ملوظفي الدائرة املختصة وسواهم م
دور السكن، يف املناطق اليت ال يكون فيها حاكم، وذلك بقصد التفتيش، اذا اعتقدوا 
السباب معقولة وجود نتاج صيد، او عدد صيد فيها، خالفا الحكام هذا القانون، على ان 

 يصطحبوا معهم شرطيا، ويدونوا حمضرا اصوليا بالتفتيش.

 ادة السابعة عشرةامل

ملوظفي الدائرة املختصة املخولني والسلطات االدارية واالمنية، القاء القبض على كل 
شخص ارتكب خمالفة الحكام هذا القانون، وتسليمه اثر ذلك اىل اقرب مركز شرطة، 

 الختاذ االجراءات القانونية حبقه.

 املادة الثامنة عشرة

موظف خمتص موكول اليه، تنفيذ االوامر الصادرة  للمحكمة ان تعتمد التقرير املقدم من
 مبقتضى هذا القانون، دليال لالدانة اذا عزز بشهادته، ما مل يقم الدليل على خالف ذلك.
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 املادة التاسعة عشرة

يعاقب املخالف الحكام هذا القانون، بغرامة ال تزيد على مخسمائة دينار، او  –اوال 
باحلبس ملدة ال تزيد على ثالث سنوات، او بهما مع مصادرة الصيد، ويعاقب بكلتا 

 العقوبتني ومصادرة الصيد وعدته وادواته وواسطة النقل، عند تكرار املخالفة. 

نع اجراء التعقيبات مبقتضى قانون اخر، اذا كانت ليس يف هذا القانون ما مي–ثانيا 
 اجلرمية تستلزم عقوبة اشد.

 املادة العشرون

تباع احليوانات الربية ومنتجاتها واالدوات ووسائط النقل املصادرة بسبب خمالفة  –اوال 
احكام هذا القانون، من قبل الدائرة املختصة بالطريقة اليت تراها مناسب، ويدون حمضر 

ونوعها وسعر بيعها، مع بيان املخالفة، ويبقى مثنها امانة حلني صدور حكم من  بكميتها
 احملكمة بشانها واكتسابه الدرجة النهائية. 

 تسلم االسلحة النارية املصادرة، اىل وزارة الداخلية للتصرف بها. –ثانيا 

 املادة احلادية والعشرون

دار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ لوزير الزراعة واالصالح الزراعي، او من خيوله، اص
 احكام هذا القانون.

 19/03/1979( يف 2702نشر القانون يف الوقائع العراقية عدد )
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 1980لسنة  1045قرار رقم  -2
 مصادرة املواشي اليت ترعى يف املناطق الزراعية واملسيجة او احملرم الرعي فيها

 ثانية واالربعني من الدستور املوقت. استناًدا اىل احكام الفقرة )ا( من مادة ال
 -ما يلي:  1980 - 7 - 3قرر جملس قيادة الثورة جبلسته املنعقدة بتاريخ 

 املادة االوىل

مصادرة املواشي اليت ترعى يف املناطق الزراعية املسيجة او احملرم الرعي فيها، مبوجب 
ؤوساء الوحدات االدارية تعليمات صادرة عن وزارة الزراعة واالصالح الزراعي، وختويل ر

 بيع هذه املواشي باملزايدة العلنية، ويسجل مثنها ايراًدا نهائًيا للدولة.

 املادة الثانية

 لوزير الزراعة واالصالح الزراعي، اصدار التعليمات لتنفيذ احكام هذا القرار.

 املادة الثالثة

 يتوىل الوزراء املختصون تنفيذ هذا القرار. 

 صدام حسني

 جملس قيادة الثورةرئيس 

 28/07/1980( يف 2786نشر القرار يف الوقائع العراقية عدد )
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  1980( لسنة 35تعليمات رقم )-3
 80/ 7/ 3( يف 1045بشان تنفيذ احكام قرار جملس قيادة الثورة رقم )

.  1980 – 7 – 3يف  1045من قرار جملس قيادة الثورة رقم  2استنادا اىل احكام الفقرة 
 رنا التعليمات التالية :اصد

 املادة االوىل

مينع الرعي يف املسيجات او املناطق احملرم الرعي فيها ، مبوجب بيان صادر عن وزير 
 الزراعة واالصالح الزراعي ، او من خيوله  

اىل  27مينع الرعي يف مناطق الكثبان الرملية يف منطقة املصب العام من الكيلو مرت  – 2
 كيلو مرت. 3مق وبع 92الكيلو مرت 

 املادة الثانية

االشراف على تطبيق القرار  يكون موظفو حمطات املراعي وحراسها ، مسؤولني عن – 1
 . التعاون مع شرطة الكمارك واحلدود، باخبار السلطات االدارية عن كل خمالفة ، وذلك باعاله

 تشكل جلنة يف الوحدات االدارية اليت تقع ضمن حدودها مناطق رعوية ، من :  – 2

 رئيسا .  –رئيس الوحدة االدارية  –ا 

 عضوا .  –مدير احملطة او من ميثله  –ب 

 عضوا .  –عضو مالي من الوحدة االدارية  -جـ 

ا لدى حمطة تصدر اللجنة قرارا مبصادرة املواشي ، ويكون قرارها قطعيا وتودعه – 3
املراعي ، وتكون هذه االخرية مسؤولة عن حراستها ورعايتها ، حلني امتام عملية البيع 

 باملزايدة العلنية ، على ان ال تتجاوز فرتة اجراءات املصادرة والبيع مخسة عشر يوما .
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 املادة الثالثة

 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية . 

 واالصالح الزراعي وزير الزراعة

 02/02/1981( يف 2815نشرت التعليمات يف الوقائع العراقية عدد )
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 1983( لسنة 2قانون املراعي الطبيعية رقم )-4
 الفصل االول

 أهداف القانون
 املادة االوىل

 يهدف هذا القانون اىل تنظيم شؤون املراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق : 
 حتديد املساحات الالزمة الغراض املراعي الطبيعية.  –اوال 

 تنظيم الرعي وفق اسس علمية.  –ثانيا 

 محاية النبت الطبيعي.  –ثالثا 

 صيانة املوارد املائية يف املراعي الطبيعية وتنظيم استغالهلا.  –رابعا 

 ا. القيام بالدراسات واالحباث لتطوير املراعي الطبيعية ومحايته –خامسا 

 تامني اخلدمات الالزمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. –سادسا 

 الفصل الثاني

 نطاق سريان القانون

 املادة الثانية

يقصد باملرعى الطبيعي كل ارض ذات نبت طبيعي خاص بالرعي مملوكة للدولة  –اوال 
 خمصصة الغراض الرعي وغري صاحلة للزراعة اقتصاديا. 

تسري احكام هذا القانون على االراضي اململوكة للدولة واملخصصة الغراض  –ثانيا 
املراعي الطبيعية مبا فيها االراضي املسيجة او احملرم الرعي فيها مؤقتا وتسري كذلك 
على االراضي الزراعية الدميية اململوكة ملكا صرفا او اململوكة للدولة املثقلة حبق 

 ط احلدي للمراعي.التصرف الواقعة جنوب اخل
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 املادة الثالثة

حيدد وزير الزراعة واالصالح الزراعي االراضي اليت تعترب مرعى طبيعيا ببيان  –اوال 
 ينشر يف اجلريدة الرمسية بناء على اقرتاح دائرة املراعي الطبيعية. 

ملعني تعترب مجيع االراضي الزراعية الدميية الواقعة جنوب اخلط احلدي للمراعي ا –ثانيا 
مبوجب هذا القانون خمصصة الغراض الرعي وتنمية الثروة احليوانية وال جيوز استغالهلا 
 بالزراعة او استثمارها يف غري هذا اجملال اال ما استثنى منها مبقتضى احكام هذا القانون. 

حيدد اخلط احلدي للمراعي، باالراضي الدميية اليت يقل معدل سقوط االمطار  –ثالثا 
( مليمرتا سنويا وتتوىل وزارة الزراعة واالصالح الزراعي تعيني  250 – 200) فيها عن

مسار هذا اخلط وتثبيته على االرض واخلارطة بالتنسيق مع املنشاة العامة للمساحة 
 واالدارات املعنية واجلهات املختصة االخرى.

 املادة الرابعة

هذا القانون االراضي الزراعية  من – 3 –تستثنى من احكام الفقرة ) ثانيا ( من املادة 
  -الدميية االتية : 

 االراضي اليت تغريت طريقة اروائها بفعل الدولة، مهما كان صنفها او عائديتها.  –اوال 

االراضي اململوكة ملكا صرفا او اململوكة للدولة املثقلة حبق التصرف اليت  –ثانيا 
القانون اذا قاموا بتصحيح سجالتها تغريت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا 

 العقارية وفقا لواقع حاهلا خالل سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون 

االراضي اململوكة ملكا صرفا او اململوكة للدولة املثقلة حبق التصرف اليت  –ثالثا 
توافق الدائرة املختصة على تغيري طريقة اروائها بفعل اصحابها بعد نفاذ هذا القانون، 

 على ان يقوموا بتصحيح سجالتها العقارية وفقا لذلك خالل سنة من تاريخ املوافقة. 

 يقرر الوزير استثناءها. االراضي اليت –رابعا 
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 املادة اخلامسة

ال تسري احكام االحنالل، بسبب ترك الزراعة على االراضي الدميية اململوكة ملكا  –اوال 
صرفا او اململوكة للدولة املثقلة حبق التصرف الواقعة جنوب اخلط احلدي للمراعي 

 املخصصة الغراض الرعي. 

حب االرض استمالك االراضي املبينة يف الفقرة على الوزارة، بناء على طلب صا –ثانيا 
 )اوال( من هذه املادة او اطفاء حق التصرف فيها الغراض املراعي الطبيعية.

 املادة السادسة
تسجل االراضي اململوكة للدولة املستغلة الغراض املراعي الطبيعية واالراضي  –اوال 

نون مملوكة للدولة باسم وزارة املستملكة او املطفا حق التصرف فيها الغراض هذا القا
 املالية خمصصة للمراعي الطبيعية. 

حتدد بتعليمات اجراءات حصر االراضي املخصصة للمراعي الطبيعية وتنظيم  –ثانيا 
 سجالتها.

 الفصل الثالث

 تنظيم الرعي

 املادة السابعة

 تتوىل الوزارة تنظيم الرعي يف احناء القطر كافة وهلا يف سبيل ذلك. 

تنظيم تنقل املواشي، واتباع نظام الرعي حسب املواسم واملناطق املختلفة،  –اوال 
بالتنسيق مع االدارات احمللية مع مراعاة احكام املعاهدات واالتفاقيات املعقودة مع الدول 

 اجملاورة. 

 تعيني بداية موسم الرعي ونهايته يف مناطق القطر املختلفة.  –ثانيا 

 جات يف املراعي الطبيعية. اقامة املسي –ثالثا 

 تقييد الرعي يف مناطق الرعي املتدهورة واعادة بذارها وفق اسس علمية.  –رابعا 
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 اقامة احلواجز املائية حلصر مياه االمطار يف الوديان وغريها اىل مناطق الرعي.  –خامسا 

ناطق تامني ايصال اخلدمات االرشادية والبيطرية والتسويقية وغريها اىل م –سادسا 
 الرعي.

 املادة الثامنة

للوزير او من خيوله، منع الرعي يف املراعي الطبيعية املتدهورة واملناطق املسيجة 
واملناطق الالزمة الجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان ينشر يف اجلريدة 

 الرمسية، حتدد مبوجبه املناطق واملساحات واملدد اليت مينع فيها الرعي.

 دة التاسعةاملا

ال جيوز حفر االبار االرتوازية يف املراعي الطبيعية واالراضي الدميية اململوكة ملكا  –اوال 
صرفا او اململوكة للدولة املثقلة حبق التصرف املخصصة الغراض الرعي اال مبوافقة 

 الدائرة املختصة. 

ملؤسسة العامة للمياه تتوىل الدائرة املختصة بالتنسيق مع وزارة احلكم احمللي وا –ثانيا 
اجلوفية، تنظيم فتح وغلق ابار املياه يف املراعي الطبيعية ملدد معينة ومبا ال يتعارض 

 واحكام هذا القانون.

 املادة العاشرة

مينع قطع االشجار والشجريات وصناعة الدريس لالغراض التجارية وحراثة االرض او 
 زراعتها، يف املراعي الطبيعية.

 عشرة املادة احلادية

خيول موظفو الدائرة املختصة، املسؤولون عن ادارة املراعي الطبيعية اختاذ التدابري 
الفورية الالزمة الطفاء احلرائق اليت تنشب فيها بالتعاون مع الدوائر املختصة االخرى 
واجلمعيات الفالحية التعاونية يف املنطقة، وهلم عند االقتضاء الطلب من السلطات االدارية 
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( لسنة 37مستلزمات درء اخلطر وفقا الحكام   قانون االستعانة االضطرارية رقم ) تامني
1961. 

 الفصل الرابع

 العقوبات

 املادة الثانية عشرة

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مخسمائة دينار او  –اوال 
ملراعي الطبيعية، او احدث باحدى هاتني العقوبتني كل من قام باحلراثة او الزراعة يف ا

ضررا فيها او يف عني ماء او بئر او منشا لنشر املياه او اي مصدر للمياه فيها او يف 
سياج او عالمة او داللة حدود او بناء يف مرعى طبيعي او خالف ايا من احكام هذا القانون 

 او البيانات او التعليمات الصادرة مبوجبه. 

دد العقوبة اىل احلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال تزيد يف حالة التكرار تش –ثانيا 
 على الف دينار.

 املادة الثالثة عشرة

كون الفعل املخالف الحكام هذا القانون جرمية عقوبتها اشد مبوجب قانون اخر، فيطبق 
 النص االشد عقوبة.

 املادة الرابعة عشرة

جد فيها مراع طبيعية او مناطق خيول رؤساء الوحدات االدارية يف املناطق اليت تو
مسيجة، ويف املناطق الواقعة جنوب اخلط احلدي للمراعي، سلطة قاضي جنح لفرض 

 العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون.
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 الفصل اخلامس

 أحكام ختامية

 املادة اخلامسة عشرة

الفقرة )ثانيا( من ( من قرار  الغاء 1الغيت الفقرة )ثانيا( من هذه املادة مبوجب املادة )
صادر  1467، رقمه 1983( لسنة 2( من قانون املراعي الطبيعية رقم )15املادة )
 :1045واعيد العمل بقرار جملس قيادة الثورة رقم  01/01/1984بتاريخ 

 .1965( لسنة  106يلغى قانون املراعي ومحايتها رقم )  –اوال 

 املادة السادسة عشرة

 تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.للوزير اصدار التعليمات ل

 املادة السابعة عشرة

 ينفذ هذا القانون خالل ثالثة اشهر من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 صدام حسني

 رئيس جملس قيادة الثورة

 االسباب املوجبة

بالنظر ملا للمراعي الطبيعية من اهمية كبرية، باعتبارها مصدرا من مصادر الثروة 
القومية، ولعالقتها املباشرة بتنمية الثروة احليوانية وتامني مستلزمات االمن الغذائي 
للقطر، فقد اقتضى دعم هذا املصدر اهلام وتطويره وفقا الحدث االساليب العلمية، 

يانة املراعي الطبيعية من التجاوز والرعي اجلائر ومن اجل ومحاية النبت الطبيعي وص
 ذلك. 

 فقد شرع هذا القانون.

 31/01/1983( يف 2922نشر القانون يف الوقائع العراقية عدد )
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 بشان تنظيم الرعي يف املراعي الطبيعية 1987لسنة  117تعليمات رقم -5
 . 1983لسنة  2استنادا اىل احكام املادة السادسة عشرة من قانون املراعي الطبيعية رقم 

 -اصدرنا التعليمات االتية: 
 املادة االوىل

تسري احكام هذه التليمات على املراعي الطبيعية يف االراضي اململوكة للدولة مبا يف ذلك 
ى املراعي الواقعة يف االراضي االراضي املسيجه او حمرم الرعي فيها موقتا. وكذلك عل

الزراعية الدميية اململوكة ملكا صرفا او اململوكة للدولة املثقلة حبق التصرف الواقعة 
 جنوب اخلط احلدي للمراعي.

 املادة الثانية

لوزير الزراعة حتديد االراضي اليت تعترب مرعى طبيعيا ببيان ينشر يف اجلريدة الرمسية 
 رة املختصة هليئة البستنة والغابات واملراعي.بناء على اقرتاح من الدائ

 املادة الثالثة

على اصحاب االراضي اململوكة ملكا صرفا او اململوكة للدولة واملثقلة حبق التصرف 
اليت توافق الدائرة املختصة على تغيري طريقة اروائها بفعلهم بعد نفاذ قانون املراعي رقم 

سجيل العقاري لتصحيح سجالتها العقارية وفقا القيام مبراجعة دوائر الت 1983لسنة  2
 لذلك خالل سنة من تاريخ املوافقة اال يف حالة وجود عذر مشروع.

 املادة الرابعة

لصاحب االرض الدميية اململوكة ملكا صرفا او اململوكة للدولة املثقلة حبق  -اوال 
ديم طلب اىل التصرف الواقعة جنوب اخلط احلدي للمراعي املخصصة الغراض الرعي تق

 وزير الزراعة والري الستمالك ارضه او اطفاء حق التصرف فيها ودفع التعويض عنها. 
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ثانيا : على الدائرة املختصة ارسال نسخة من قرار االستمالك او االطفاء املتخذ وفقا 
للفقرة اوال من هذه املادة اىل دائرة التسجيل العقاري لتسجيل االرض املستملكة او 

 التصرف فيها باسم وزارة املالية خمصصة للمراعي الطبيعية. املطفا حق

 املادة اخلامسة

ختول الدائرة املختصة االشراف على تنظيم الرعي يف احناء القطر كافة وهلا يف سبيل 
  -ذلك:

تنظيم تنقل املواشي. واتباع نظام الرعي حسب املواسم واملناطق املختلفة  -اوال 
بالتنسيق مع االدارات احمللية مع مراعاة احكام املعاهدات واالتفاقيات املعقودة مع الدول 

 اجملاورة. 

تعيني بداية موسم الرعي ونهايته يف مناطق القطر املختلفة ببيان يصدر من وزير  -ثانيا 
 راعة حسب مقتضى احلاجة. ينشر يف اجلريدة الرمسية ويذاع من دار االذاعة. الز

 اقامة املسيجات يف املراعي الطبيعية.  -ثالثا 

 تقييد الرعي يف مناطق الرعي املتدهورة واعادة بذرها وفق اسس علمية.  -رابعا 

وتنظيم اقامة احلواجز املائية والسدود حلصر مياه االمطار يف الوديان  -خامسا 
 االستفادة منها الغراض الرعي. 

تامني ايصال اخلدمات االرشادية والبيطرية والتسويقية وغريها اىل مناطق  -سادسا 
 الرعي. 

منع الرعي يف املراعي الطبيعية املتدهورة واملناطق املسيجة واملناطق الالزمة  -سابعا 
ن وزير الزراعة ينشر يف الجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان يصدر م

اجلريدة الرمسية ويذاع من دار االذاعة حتدد مبوجبه املناطق واملساحات واملدد اليت 
 مينع فيه الرعي. 
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انشاء املسالك املفيدة ووضع الدالالت املؤدية اليها بغية التقليل من املسالك  -ثامنا 
 االعتيادية اليت تؤدي اىل تاثري سىء على الغطاء النباتي.

 املادة السادسة

تشكل جلنة يف كل حمافظة بقرار من وزير الزراعة من ممثل من كل من االدارة احمللية 
واملياه اجلوفية والرتبة ووزارة الزراعة للنظر يف الطلبات اليت تقدم حلفر االبار يف مناطق 

 املراعي الطبيعية وعرضها على الدائرة املختصة الختاذ القرار الالزم بشانها.

 ادة السابعةامل

على مركز حبوث املراعي الطبيعية القيام بالدراسات والتجارب والبحوث اخلاصة باعداد 
اخلارطة النباتية. والطاقة الرعوية والقيمة الغذائية للنباتات والدراسات اخلاصة بكيفية 

 استغالل مياه االمطار ونشرها لتنمية وتطوير املراعي.

 املادة الثامنة

الرعي يف املناطق احلدودية اال باجازة صادرة من اللجنة املختصة يف ال جيوز  -اوال 
الوحدة االدارية وفق النموذج املرفق وتتالف اللجنة من رئيس الوحدة االدارية وممثلني 

 عن اهليئة العامة للكمارك ووزارة الزراعة ومديرية شرطة الكمارك ومديرية االمن. 

طق احلدودية ان يقدم طلبا اىل اللجنة املختصة على من يرغب الرعي يف املنا -ثانيا 
خالل مدة شهر قبل بدء مموسم الرعي يبني فيه امسه وعنوانه وعدد ونوع املواشي 
وحالتها وحتديد احلوامل منها وكذلك عدد احليوانات االخرى واالليات اليت سينفذ منها 

 هلا وتاريخ العودة. للرعي وحمل الرعي والطريق اليت سيسلكها واملدة اليت سريعى خال

يرفق بالطلب املشار اليه يف ثانيا اعاله شهادة صحية صادرة من الدائرة الصحية  -ثالثا 
املختصة. وكذلك تعهدا موثقا بكفالة شخص مالي مصدق من الكاتب العدل او كفالة 

 % من قيمة املواشي تصادر يف حالة ثبوت خمالفة هذه التعليمات. 50تعادل 
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للجنة اعاله دراسة طلبات الرعي وبعد التاكد من توفر الشروط التقانونية على ا -رابعا 
تقوم بوسم املواشي بالعالمة املميزة هلا وتصدر اجازة الرعي باربع نسخ حيتفظ بنسخة 
منها وتسلم نسخة لذوي العالقة وترسل نسخاىل دائرة الكمارك املختصة واخرى لشرطة 

 الكمارك. 

  -اة ما يلي: على الرعاة مراع -خامسا 

كيلو مرتات وعند جتاوز ذلك تعترب االغنام معدة  10االبتعاد عن خط احلدود مبسافة  -1
 للتهريب. 

 عدم اصطحاب املواشي غري املوسومة. وخبالفه تعترب معدة للتهريب.  -2

 عدم جتاوز املناطق احملددة باجازة الرعي اال مبوافقة اللجنة املختصة.  -3

 شي اال مبوافقة اللجنة املختصة باستثناء منتجاتها. عدم بيع املوا -4

 العودة من الرعي حال انتهاء املدة احملددة باالجازة. -5

 املادة التاسعة

على حمطات الرعي االمتناع عن تزويد الرعاة غري احلاصلني على اجازة الرعي بالعلف 
 الالزم واخلدمات االخرى.

 املادة العاشرة

بامر من وزير الزراعة او من خيوله من ممثلني من اهليئة العامة تشكل جلان ميدانية 
للكمارك ومديرية شرطة الكمارك ووزارة الزراعة. تتوىل متابعة الرعاة والتاكد من عدم 
خمالفتهم للتعليمات وتقدم توصياتها اىل اللجنة املختصة اليت حتيلها بدورها اىل اجلهات 

 ة بشانها.املعنية الختاذ االجراءات القانوني
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 املادة احلادية عشرة

على الوحدة االدارية اليت يتواجد الرعاة يف منطقته مسك سجل تدون فيه املعلومات 
 املتعلقة بالرعي.

 تطبق هذه التعليمات من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 2املادة االوىل

 وزير الزراعة  

 28/09/1987( يف 3169نشرت التعليمات يف الوقائع العراقية عدد )
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  1989لسنة  463قرار -6
 منع صيد الغزالن يف مجيع احناء العراق

استنادا اىل احكام الفقرة )ا( من املادة الثانية واالربعني من الدستور قرر جملس قيادة 
 الثورة ما يلي:

 املادة االوىل

 مينع صيد الغزالن يف مجيع احناء العراق.
 املادة الثانية

يعاقب كل من يقوم بقتل غزال بغرامة قدرها مخسة االف دينار، وحيجز ملدة شهر  - 1
 واحد عن كل غزال يقتله، وتضاعف العقوبة عليه يف حالة التكرار. 

تستوفى الغرامة ممن تفرض عليه فورا، ويف حالة عدم دفعها يباع من ممتلكاته ما  - 2
 يكفي لتسديد مبلغ الغرامة املفروضة عليه.

 ملادة الثالثةا

 يكافا الشخص الذي يبلغ عن اية واقعة صيد غزال مببلغ قدره الف دينار.

 املادة الرابعة

يطبق هذا القرار من قبل احملافظني او معاونيهم، ورؤساء الوحدات االدارية ومينحون 
 سلطة قاض لتطبيق العقوبات الواردة فيه وتكون قراراتهم باتة.

 املادة اخلامسة

 لقرار يف اجلريدة الرمسية، يتوىل الوزراء املختصون تنفيذه.ينشر هذا ا

 صدام حسني

 رئيس جملس قيادة الثور

 31/07/1989( يف 3266نشر القرار يف الوقائع العراقية عدد )
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 2011( لسنة 9نظام رقم )-7
 نظام انشاء احملميات الطبيعية يف اقليم كوردستان العراق وإدارتها

املخولة مبوجب املادة الرابعة واالربعون من قانون محاية وحتسني إستنادًا اىل الصالحية 
، وبناء على موافقة جملس الوزراء يف 2008لسنة  8البيئة يف اقليم كوردستان العراق رقم 

 :، قررنا اصدار النظام االتي 5/12/2011( املنعقدة بتاريخ 16جلسته رقم )
 :املادة االوىل

ساحة من االرض او املياه ذات ابعاد جغرافية حمددة يقصد من احملمية الطبيعية اي م
حتتوي على نظم طبيعية فريدة أو كائنات حية تتعايش فيما بينها وفق انظمة بيئية 
معينة قد يكون بعضها معرضا للتهديد أو التدهور أو االنقراض ونظرا لقيمة هذه االنظمة 

ية، تفرض عليها محاية قانونية من الناحية الثقافية أو العلمية أو السياحية او اجلمال
 .لغرض محايتها وأستدامتها

 :املادة الثانية
 :يهدف هذا النظام اىل

. احلفاظ على املوارد البيئية املتمثلة بالتنوع البايولوجي والتنوع اجليولوجي يف 1
 .مناطق الطبيعية احملمية

 .لطبيعية ونظمها البيئية. احلفاظ على االنواع النباتية واحليوانية داخل وخارج موائلها ا2
 .. البحث العلمي يف جمال األحياء والنظم البيئية و تقديم التسهيالت للباحثني3

 .. تشجيع السياحة البيئية والنشاطات البشرية بدون االضرار باملوارد الطبيعية4

. توعية املواطنني بأهمية احلفاظ على احملميات الطبيعية واهمية املصادر الوراثية 5
 .باتية و احليوانية كرتاث وطين لالقليمالن

 .. محاية املناظر الطبيعية اجلذابة و الكهوف من النشاطات البشرية املؤثرة6
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. حتقيق التنمية للموقع من خالل االستخدام املستدام ملوارد املوقع االقتصادية ومبا 7
 .واحليوانيةال يؤثر على املشهد الطبيعي للموقع او على الكائنات النباتية 

. احلفاظ على املعارف الثقافية والرتاثية والتقليدية للمجتمع احمللي ذات الصلة 8
 .باملوقع

 اجلهة املشرفة على احملميات الطبيعية ومهامها

 :املادة الثالثة

اواًل: تشكل جلنة عليا لالشراف على احملميات الطبيعية يف اقليم كوردستان، حيدد 
لس الوزراء، وبعضوية ممثلي الوزارات واجلهات االتية على ان رئيسها بقرار من رئيس جم

 : ال تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام
 .. وزارة الزراعة واملصادر املائية1
 .. وزارة الداخلية2
 .. وزارة املالية واالقتصاد3

 .. هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان4

ص يف اجملاالت املتعلقة باحملميات الطبيعية . وعدد من اصحاب اخلربة واالختصا5
 وادارتها سواء اكان داخل احلكومة او خارجها

 :ثانيًا: متارس اللجنة املهام والنشاطات االتية

 .. دراسة ترشيحات خبصوص انشاء املناطق احملمية واقرارها1

 .. تصنيف احملميات الطبيعية و وضع اخلطط الالزمة ألدارتها2
للتوعية البيئية بأهمية احملافظة على احملميات الطبيعية لسكان املنطقة  . اعداد برامج3

اجملاورة او احمليطة باحملمية وعموم املواطنني وضرورة املشاركة يف محايتها واداراتها 
 .وتطويرها ومنع التجاوز عليها من خالل وسائل التوعية واالعالم املتاحة
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صوص تأسيس مشاريع بديلة تعوض سكان . التنسيق مع ادارة املوقع الطبيعي خب4
املنطقة اجملاورة او احمليطة باحملمية بديال عن النشاطات اليت كان ميارسونها يف 

 .املاضي واليت قد تكون مؤثرة سلبًا على التنوع البايولوجي

. التنسيق مع ادارة احملمية الطبيعية خبصوص تشجيع وتطوير املعارف التقليدية 5
اورة اواحمليطة باحملمية ذات التأثري االجيابي على مكونات التنوع لسكان املنطقة اجمل

 .البايولوجي

. التنسيق مع املنظمات الدولية املعنية والدول اليت هلا خربة يف جمال احملميات 6
 .الطبيعية بهدف تنمية احملميات الطبيعية

ة تشكيل جلان فرعية ثالثًا: لرئيس اللجنة العليا املشرفة على احملميات الطبيعية صالحي
 .لتنفيذ قراراتها يف ضوء احكام القوانني والتعليمات ذات العالقة

 شروط احملميات الطبيعية

 :املادة الرابعة
يشرتط توفر الشروط االتية يف املوقع عند اختياره كمنطقة حممية مع مراعاة خصوصية 

 :املنطقة
 .. التميز بغنى واضح مبكونات التنوع البايولوجي1
 .توفر عدد هام من االنواع املنفردة املتوطنة. 2
 .. توفر نوع او اكثر من االنواع النادرة او املهددة خبطر االنقراض3

 .. متيز وتفرد املوائل4

. شكل ارضي مؤهل و مميز يكون ذا قيمة تارخيية او مجالية او اجتماعية او ثقافية 5
 .مرتبطة بطبيعة املنطقة

 .أهمية للبحوث العلمية طويلة األمد . غنى املنطقة مبواقع هلا6

 .. تكون املناطق ذات أهمية للسياحة البيئية7
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 التصرفات املمنوعة داخل احملميات الطبيعية

 :املادة اخلامسة

 :اواًل: مينع ممارسة التصرفات التالية داخل احملميات الطبيعية
املوروفولوجية واملظاهر . االضرار او التغيري بالتكوينات الفيزيائية او اجليولوجية او 1

 .الطبيعية كافة
 .. قطع او قلع او اتالف او ازالة النباتات او اجزائها من املنطقة احملمية2
. صيد او نقل او قتل او تهجري او ايذاء او ازعاج او اخراج او تهديد استقرار أي من 3

يور او بيوضها او الكائنات الربية او املائية املتوطنة او املهاجرة مبا فيها انواع الط
 .أفراخها او اعشاشها او اجزاء منها كالريش والقرون والوبر

 .. إدخال او توطني اي انواع نباتية اوحيوانية دخيلة4

. كل نشاط يؤثر سلبًا على املناطق الطبيعية كاالنشطة املتعلقة باستخراج الثروات 5
 .النفطية واملعدنية

 .الطبيعية باملنطقة ويفضي اىل تدهور البيئة . كل ما ميكن ان يضر بالنظم البيئية6

 .. كل نشاط او جتارب تفضي اىل تلوث تربة اوهواء اومياه املنطقة احملمية7

. استخدام املوارد الطبيعية بطريقة تؤدي اىل تردي الرتبة وفقدان خصوبتها اوتردي 8
 .االنواع االحيائية واملناظر الطبيعية

او الرتبة او املياه السطحية اواجلوفية اىل خارج املنطقة  . قلع و نقل الصخور او احلصو9
 .احملمية

 .. دخول املركبات بانواعها اال العربات اخلاصة بادارة املوقع10

. اقامة املخيمات بدون ترخيص، ويف حالة حصول الرتخيص يتم اقامة املخيمات يف 11
 .اماكن حمددة يف احملميات الطبيعية

 .زراعية او اقتصادية او جتارية. ممارسة اي انشطة 12
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 .. اقامة املنشاءات او الطرق او سكك احلديد او املطارات13

 .. اقامة املناورات والنشاطات العسكرية املختلفة14

. تغيري صفة استعمال األرض مبا يتعارض مع احكام هذا النظام واالنظمة والتعليمات 15
 .االخرى ذات العالقة

رفة على احملميات الطبيعية اجازة ممارسة بعض النشاطات ثانيًا: حيق للجنة املش
 .الضرورية داخل احملميات الطبيعية وبالشكل الذي ال يتعارض مع طبيعة احملميات

 :السادسةاملادة 

على الوزارات واجلهات االخرى ذات العالقة تنفيذ احكام هذا النظام من تاريخ نشره يف 
 اجلريدة الرمسية.

 د.برهم امحد صاحل                                                                                   
 رئيس جملس الوزراء                                                                                     

  29/12/2011( بتاريخ: 140يف العدد )  منشور يف جريدة وقائع كوردستان
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 2012(لسنة 10قانون رقم)-8

 العراق–قانون غابات اقليم كوردستان 
 الباب االول

 التعاريف واالهداف و السريان
 الفصل االول
 "التعاريف"

 املادة االوىل:
 يقصد بالتعابري واملصطلحات اآلتية املعاني املبينة إزاءها ألغراض هذا القانون:

 املوارد املائية يف اقليم كوردستانــ العراق.أوالً : الوزارة : وزارة الزراعة و 
 ثانيًا : املديرية العامة : املديرية العامة للبستنة والغابات واملراعي.

ثالثًا : مديرية شرطة محاية الغابات والبيئة يف اإلقليم : مديرية الشرطة املكلفة حبماية 
 الغابات ومنتجاتها و مكوناتها. 

حلياتية املتكاملة واليت تتكون من األشجار و الشجريات رابعًا : الغابة : الوحدة ا
واألعشاب و النباتات سواًء  أكانت نابتة بصورة طبيعية أو غري طبيعية واحليوانات 

 والطيور واألحياء الدقيقة.
خامسًا : الغابات األمريية : هي الغايات الطبيعية أو املشاجر وأراضي الغابات العائدة 

 ًء عليها حق انتفاع للغري أم مل يكن .ملكيتها لإلقليم سوا
سادسًا : الغابات اخلاصة : هي الغابات املنشأة من قبل أشخاص طبيعيني أو معنويني 

 واليت تعود ملكيتها أو حق التصرف فيها هلؤالء األشخاص.
سابعًا : إنتاج الغابة : كل مادة يف الغابة ثابتة أو  املنقولة كاخلشب الصناعي وخشب 

الفحم والراتنج والعفص واألصماغ  واملواد الدباغية والثمار والبذور واجلذور الوقود و
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واأللياف واللحاء والعسل ومَن السماِ والدبال والرتاب والصخور واألعشاب والفطر وحلوم 
 وفراء احليوانات الربية والطيور واالمساك والبيض واألزهار وأبصال الزينة وغريها. 

 نبتة ذي ساق خشيب يف مجيع أدوار منوه.ثامنًا : الشجرية : كل 
تاسعًا : املشتل : االراضي املخصصة إلنتاج و تربية شتالت أشجار و شجريات الغابات 

 و املشاجر.
 عاشرًا : املواشي : كل احليوانات الرعوية الداجنة.

 الفصل الثاني

 االهداف
 املادة الثانية :

 يهدف هذا القانون إىل:
 االستقرار و التوازن الطبيعي وادارة وتنظيم الغابات وزيادة مساحتها.اواًل :  احلفاظ على 

 ثانيًا : حتسني البيئة وتقليل تأثريات التغريات املناخية واحلفاظ على التنوع البيئي. 
 ثالثّا : توفري بعض املواد األولية واليت تتطلبها الصناعة.

 رابعًا : تشجيع االستثمار الزراعي يف جمال الغايات. 
خامسًا : احلفاظ على االصناف الطبيعية من النباتات و اإلبقاء على اصوهلا الوراثية يف 

 كوردستان.
 سادسًا : توفري املناطق السياحية.
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 الفصل الثالث

 السريان
 املادة الثالثة

 اوال: تسري احكام هذا القانون على:
االراضي اخلالية من  غابات االقليم واالراضي التى مت تشجريها للنفع العام اضافة اىل .1

 الغابات فى املناطق الغابية او التى ميكن ان تنشأ عليها الغابات.
 الغابات اخلاصة من النواحي الفنية واالدارية. .2
 احملميات الطبيعية. .3

 ثانيا : ختصص االراضى الواردة فى الفقرة )اوال( من هذة املادة بقرار من الوزارة.

 الباب الثانى

 ات وتنظيم اوجه االنتفاع فيهااجراءات محاية الغاب

 الفصل االول
 اجراءات محاية الغابات

 املادة الرابعة:

اوال: مينع التصرف بالغابات .سواءأ أكانت مسجلة باسم الوزارة أم غري مسجلة اال وفق 
 القانون.

ثانيأ: ال جيوز نقل ملكية اراضي الغابات االمريية الَي شخص او جهة مامل يكن املشروع 
جيا" يتعذر اجياد موقع اكثر مالئمة لتنفيذه وذلك بقرار مسبق من جملس اسرتاتي
 الوزراء.

 ثالثأ: ال جيوز القيام بأي من التصرفات و النشاطات االتية اال مبوافقة الوزراة.
انشاء او تبديل او نقل اي حق عيين آخر . غري حق امللكية . على اراضي الغابات  .1

 لنباتي(.)مشروطة بعدم االضرار بالغطاء ا
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 تأجري اراضي الغابات. .2
 اقامة منشآت عامة او خاصة داخل أراضي الغابات بشكل مؤقت او دائمي. .3
 زرع أراضي الغابات واستغالهلا. .4

تشذيب أو تقليم االشجار و الشجريات الغاباتية او القطع مبا يؤدي اىل االضرار بها او  .5
 تشويهها.

 قطع اي من االشجار الغاباتية. .6

 والوسائل اخلاصة بالقطع ونقلها داخل الغابة. اصطحاب االالت .7

الرعي داخل املناطق التى شب فيها حريق او مقطوعة اشجارها كلياَ لفرتة حمددة أو  .8
 داخل مناطق االخالف اجلديدة الناشئة.

اقامة سد او حاجز على نهر او جدول مير بالغابة او تبديل جريانه او مد خطوط  .9
 الكهرباء ذات الضغط العاىل.

نشاء املقالع او استخراج ونقل الصخور واالحجار واالتربة من داخل مناطق الغابات ا .10
 او القيام باحلفريات فيها.

 تفتيت اراضي الغابات. .11

 رابعًا : مينع رعي احليوانات يف :

الغابات اليت شب فيها حريق ، ْاو املقطوعة ْاشجارها كليًا ، إال بعد مضي فرتة  .1
 حمددة و حسب نوع االشجار.

الغابات احملمية واملناطق الوقائية الواردة يف املادتني )اخلامسة(و )السادسة(،  .2
 وكذلك الغابات اليت تقل اعمار اشجارها عن عشر سنوات.

خامسًا : عند حصول املوافقات االصولية والقانونية إلنشاء مشروع يف مناطق الغابات 
من االشجار و الشجريات كحد  %(30جيب على اجلهة املختصة ذات العالقة اإلبقاء على )

 ادنى. 
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 املادة اخلامسة :

الغابات احملمية: وهي مساحة الغابات او االراضي الواقعة داخل الغابات و تكون 
خمصصة الغراض خاصة كاحملافظة على بعض االشجار واحليوانات والطيور  او املواقع 

حملميات بقرار  وزاري حيدد االثرية او املناظر الطبيعية ،  ويكون انشاء وحتديد  هذه ا
 فيه:

 اواًل : اسم الغابة احملمية واهلدف من انشائها.
 ثانيًا : موقعها وحدودها ومساحتها. 

 ثالثًا : تنظيم كيفية الدخول واخلروج وادارتها.
 املادة السادسة:

 اوال: لوزير الزراعة واملوارد املائية انشاء مناطق وقائية فى االراضي االمريية واراضي
امللكيات اخلاصة والتى تكون جرداء معرضة للتعرية بسبب اجلريان السطحي للماء او 

 فى االراضي الغاباتية االخرى وذلك من اجل:
 %(.40تثبيت الرتبة على اجلبال والتالل واملنحدرات التى تزيد نسبة ميلها على) .1
 محاية االراضي من اجتياح االنهار و السيول. .2
 وجماري املياه.حفظ الينابيع و مصادر  .3
 حفظ املناظر الطبيعية الماكن االصطياف او الطرق العامة. .4

ثانيأ: مينع اصحاب امللكيات اخلاصة من االستثمار غري املالئم لالهداف الوقائية داخل 
 الغابة.

ثالثأ: لوزير الزراعة واملوارد املائية الغاء قرار انشاء مناطق الوقائية عند زوال االسباب 
 شائها.الداعية الن
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 الفصل الثاني

 االنتفاع من الغابات
 املادة السابعة : 

أواًل : لاْلشخاص الساكنني داخل اراضي الغابات او جبوارها واستثناءًا من احكام املادة 
الرابعة من هذا القانون االنتفاع مبا ال يتجاوز احتياجاتهم الشخصية من الغابات شريطة 

 خالل:عدم اإلضرار بها وذلك من 
االنتفاع من مجيع االخشاب اليابسة واملكسورة واليت تستخدم لصنع االالت واالدوات -1

 الزراعية بعد االذن.
 رعي املواشي وتقليل ْاعداد املاعز يف الغابات احملمية. -2
 منع دخول املواشي الوافدة خارج االقليم إال بامر صادر من الوزارة. -3

ستنة و الغابات و املراعي ان يصدر اجازات بدون مقابل يؤذن ثانيًا : للمديرية العامة للب
مبوجبها االشخاص املشمولون بالفقرة ) ْاواًل (  من هذه املادة وافراد القبائل برعي 

 مواشيهم يف الغابات اجملاورة هلم بشرط التقيد بالتعليمات تصدر هلذا الغرض.
 املادة الثامنة : 

ًء على طلب من وزارة الزراعة و املوارد املائية املساحات اواًل : ختصص وزارة املالية بنا
املطلوبة من االراضي االمريية الغراض التشجري وإنشاء الغابات وتوسيعها يف املناطق 

 اليت ال تنمو فيها االشجار بصورة طبيعية.
لري ثانيًا :للوزارة القيام بتشجري املناطق املعرضة للتعرية و املساحات اجلانبية جلداول ا

النهر والسدود وجوانب الطرق العامة خارج حدود البلديات وغريها بالتنسيق اواحواض 
 مع اجلهات ذات العالقة.
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 املادة التاسعة : 

على الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العالقة القيام بنشر وعي وثقافة اهمية الغابات و 
ا يف مناهج الدراسة مبراحلها احلفاظ عليها وصيانتها ومحايتها من احلرائق وادخاهل

 املختلفة واشراكهم يف محالت التشجري.
 املادة العاشرة :

اْلصحاب الغابات اخلاصة وفق الشروط واملعايري الفنية اليت حتددها الوزارة استثمار 
غاباتهم بالتخفيف واستبدال االشجار الغاباتية باشجار مثمرة مالئمة للمنطقة شريطة 

 الوزارة. حصوهلم على رخصة من
 املادة احلادية عشرة :

تعمل الوزارة على دعم و تشجيع وامناء و تطوير مشاتل الغابات اخلاصة و ذلك من 
 خالل:

 اواًل : ختصيص  اراضي غري مكسوة بالغابات وفق تعليمات تصدرها الوزارة.
 ثانيًا : تقديم اخلربة الفنية والشتالت والبذور واملعونات االخرى.

 يم القروض امليسرة هلذا الغرض.ثالثًا : تقد
 املادة الثانية عشرة:

حيق ملالكي االراضي الزراعية او املغروسة باشجار مثمرة والنابتة عليها بعض االشجار 
% ( قطع ونقل وتفحيم االشجار املثمرة وتقليم االشجار  10الغاباتية بكثافة تقل عن ) 

ائرة الغابات يف املنطقة بعد اجراء الغاباتية مبوجب اجازة حيصل عليها اصحابها من د
 الكشف على املوقع.

 املادة الثالثة عشرة:

ال جيوز للمستثمر ان ينقل منتجات غابات االقليم املرخص له واستثمارها من موقع 
التجميع او مستودع اخلزن اال باجازة نقل تصدر من مديرية الغابات فى احملافظة او 
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املنقولة وانواعها واوصافها والطرق الواجب سلوكها  املنطقة حيدد فيها كمية املنتجات
 عند النقل.

 املادة الرابعة عشرة:

لشرطة الغابات حجز منتجات الغابة واالدوات ووسائل النقل واالحتفاظ بها حلني صدور 
حكم احملكمة بشان التصرف بها اذا ثبت بانها تستعمل فى احداث االضرار بالغابة او 

 ع بها خالفا الحكام هذا القانون.استغالهلا او االنتفا
 املادة اخلامسة عشر:

مينع صنع الفحم فى الغابات اال مبوجب ترخيص خاص يصدر من الوزارة او ممن ختوله. 
 الحتياجات االقليم فقط.

 املادة السادسة عشرة:

مينع اخراج االصول الوراثية النباتية واحليوانية من مناطق الغابات وتصدر التعليمات 
 زمة باالصول واالنواع املسموحة من الوزارة.الال

 املادة السابعة عشرة:

اوال: تصدر الوزارة تعليمات حول انتاج شتالت الغابات ومصادرة الشتالت املنتجة 
 الغراض جتارية دون ترخيص.

ثانيأ: ال يسمح بادخال شتالت الغابات غري املستوفية لشروط وضوابط وقاية النباتات 
 املرعية اىل داخل االقليم.والقوانني 

 املادة الثامنة عشرة:

مينع التجاوز على اراضي الغابات بطرح االنقاض والنفايات واملخلفات الصلبة او السائلة 
 او املشعة او اية مواد ملوثة للبيئة او ضارة بها.
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 املادة التاسعة عشرة:

املخلتفة بالتنسيق مع حتدد مدة الرعي فى الغابات واملراعي حسب املواسم واملناطق 
 االدارات احمللية.

 الباب الثالث

 الوقاية من احلرائق ومكافحتها
 الفصل االول

 الوقاية من احلرائق
 املادة العشرون:

اوال: حيظر محل النار او اضرامها خارج املساكن واالبنية ضمن حدود غابات االقليم وفى 
 ( مرت من حدودها.200خارجها ضمن مسافة )

مينع استعمال النار فى اخليم والورش واملصانع واالنشاءات املؤقتة الواقعة داخل ثانيا: 
( مرت من حدودها اال الجل الطهي والتدفئة وفى هذه 200غابات االقليم او على مسافة )

 احلالة تؤخذ التدابري الالزمة.
ستودع ثالثأ: ال جيوز انشاء اي مؤسسة صناعية او منشأة تستعمل النار . او انشاء م

( داخل غابات االقليم او على 2م120ملواد مشعة . او بناء دار تزيد مساحتها على )
( مرت من كل حد مناحلدود ضمن الغابات بدون احلصول على اجازة  500مسافة اقل من ) 

 من الوزارة، وتصدر توضيحات ضمن تعليمات الوزارة بذلك.
 300ات االقليم او على مقربة تقل عن رابعًا : ال جيوز الي شخص اشعال النار داخل غاب

 مرت اال بإجازة من اجلهة املسؤولة عن محاية الغابات.
خامسا: على الوزارة وبالتنسيق مع اجلهات الفنية توفري ادوات ومستلزمات مكافحة 
احلرائق امليكانيكية واليدوية وانشاء ابراج مراقبة ومكافحة احلرائق يف مناطق ذات الكثافة 

 املتوسطة. العالية و
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سادسًا : لوزير الزراعة و املوارد املائية، او من خيوله، االستعانة بالسلطات االدارية يف 
 املنطقة باستخدام االليات و املكائن لغرض اختاذ التدابري االزمة للوقاية من احلرائق.

 الفصل الثاني

 العقوبات
 املادة احلادية و العشرون :

تزيد على سنة واحدة ، و بغرامة ال تقل عن ثالثة ماليني  اواًل : يعاقب باحلبس مدة  ال
( 10،  8،  7،  6،  5،  1دينار و ال تزيد على مخسة ماليني دينار كل من خالف احكام )

 من الفقرة ثالثًا من املادة الرابعة من هذا القانون.
،  2ام ) ثانيًا :يعاقب باحلبس و بغرامة ال تقل عن مخس ماليني دينار كل من خالف احك

 ( من الفقرة ثالثًا من املادة الرابعة من هذا القانون.11،  4،  3
 املادة الثانية و العشرون :

 مع عدم االخالل باية عقوبة اشد ينص عليها القانون :
اواًل: يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة اشهر و بغرامة ال تقل عن مخس ماليني دينار 

 كل من:
غاباتية  املعمرة او النادرة او جتريدها من قشورها او قطع او حرق االشجار ال .1

 تشويهها باية صورة.
تسبب عن قصد بنشوب حريق او اضرام النار يف الغابات و االراضي الغاباتية  .2

 واحملميات و املناطق الوقائية و املراعي.
 قام بزراعة او استغالل اراضي الغابات و احملميات احملروقة. .3

باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على سنة واحدة و بغرامة ال ثانيًا : يعاقب 
 تقل عن مخسة ماليني كل من قام بصناعة الفحم بدون موافقة الوزارة.



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  183 
 

ثالثُا: يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر وبغرامة ال تقل عن مخسمائة الف 
 دينار كل من:

القانون او التعليمات الصادرة يف احداث حريق تسبب خبطئة او خمالفتة الحكام هذا  .1
 يف غابة عامة او خاصة.

( من هذا القانون ، كما ويلزم بازالة ورفع املواد اليت قام  18خالف احكام املادة )  .2
 بالقائها و على نفقته اخلاصة.

اقام سدًا او حاجزا على نهر او جدول مير بالغابة او مد خطوط الكهرباء ذات الضغط  .3
 ي.العال

امتنع عن تقديم املساعدة الطفاء حريق نشب يف الغابة او احملمية او رفض املساعدة  .4
 بدون عذر.

رابعًا : يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وبغرامة مضاعفة لقيمة املادة ) الفحم ( 
كل من قام بنقلها و اخراجها اىل خارج االقليم بدون موافقة الوزارة خمالفًة الحكام هذا 

 القانون. 

 املادة الثالثة و العشرون :

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على على سبع سنوات كل من حاز او اشرتى بسوء نية نتاج 
الغابة و هو على علم بان ما حيمله متحصلة خالفًا الحكام هذا القانون و يعاقب احلائز 

 املنتوجات.باحلبس بشرط عدم مساهمته يف ارتكاب اجلرمية اليت حتصلت منها تلك 

 املادة الرابعة و العشرون :

اواًل : يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة واحدة و بغرامة ال تقل عن ثالثة ماليني دينار 
 ( من هذا القانون. 16مع مصادرة ما يضبط معه كل من خيالف احكام املادة ) 
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صادر الشتلة، كل ثانيًا : يعاقب باحلبس او بغرامة قدرها الف دينار للشتلة الواحدة وت
من انتج او ادخل شتالت الغراض جتارية او غري مستوفاة للضوابط وفق اجكام هذا 

 القانون.
ثالثًا : تطبق احكام القانونني العقابية النافذة يف االقليم على اجلرائم املرتكبة بشان 

 الغابات و اليت مل يرد هلا ذكر يف هذا القانون.
 االحكام اخلتامية

 مسة و العشرون :املادة اخلا

على وزير الزراعة و املوارد املائية اصدار التعليمات االزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا  
 القانون.

 املادة السادسة و العشرون :
 –يف اقليم كوردستان  1955( لسنة  75يوقف العمل بقانون الغابات العراقي رقم ) 

 العراق.
 املادة السابعة و العشرون :

 انون اعتبارًا من تاريخ نشره يف جريدة رمسية )وقائع كوردستان(.ينفذ هذا الق
 مسعود بارزاني

 العراق-رئيس اقليم كوردستان
 

 األسباب املوجبة
نظرًا الن القوانني النافذة يف اقليم كوردستان بشأن الغابات أصبحت ال تتالئم ومتطلبات 
محايتها ، ولغرض تنظيم ادارة ومحاية وصيانة وحتسني الغابات ، وزيادة املساحات 
اخلضراء واملساهمة يف حتسني البيئة، وتوفري مناطق سياحية وترفيهية واليت أصبحت 

ريات احلياة ، وملواكبة الظروف الراهنة والسياسة الغاباتية يف الوقت احلاضر من ضرو



 العراق-كوردستان إقليم يف ةيالبيئ التشريعات دليل

    

  185 
 

اليت جيب ان تتبع يف محاية الغابات باعتبارها ثروة قومية ووطنية واحلفاظ على األصناف 
 الطبيعية املالئمة واإلبقاء على أصوهلا الوراثية يف كوردستان، فقد شرع هذا القانون.

 .2012( لسنة 151)نشر القانون يف الوقائع العراقية عدد 


