
قانون وزارة البیئة

٢٠٠٨ایلول ١٣السبت 

مجلس الرئاسة/ باسم الشعب 

من ) أوال(بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق علیھ مجلس الرئاسة وأستنادًا الى أحكام البند 
لسنة ) ٣٧(رقم :من الدستور صدر القانون اآلتي ) ٧٣(من المادة ) ثالثا(والبند ) ٦١(المادة 
٢٠٠٨

ون وزارة البیئــةقانـــ

الفصل االول

التعاریف والتأسیس واألھداف: التأسیس واألھداف

:یقصد بالمصطلحات التالیة ألغراض ھذا القانون المعاني المبینة ازاءھا-١- المادة 

المحیط بجمیع عناصره الذي تعیش فیھ الكائنات الحیة والتأثیرات الناجمة عن نشاطات :البیئة
.ادیة واالجتماعیة والثقافیةاالنسان االقتص

المحافظة على مكونات البیئة واالرتقاء بھا ومنع تدھورھا أو تلویثھا أو اإلقالل من :حمایة البیئة
.حدة التلوث

مجموعة التدابیر واإلجراءات المتخذة التي من شأنھا إلغاء اآلثار البیئیة السلبیة أو :تحسین البیئة
.بولة محلیًا وفقًا للتشریعات الوطنیة والمعاییر الدولیة المعتمدةتخفیفھا إلى المستویات المق

وجود أي من الملوثات في البیئة بكمیة أو تركیز أو صفة طبیعیة تؤدي بطریق مباشر أو : التلوث
.غیر مباشر إلى اإلضرار باالنسان أو الكائنات الحیة أو المكونات الالحیاتیة التي توجد فیھ

تباین واختالف الكائنات العضویة الحیة والموارد الجینیة المستمدة من كافة : التنوع االحیائي 
.االنظمة البیئیة على الكرة االرضیة



الحدود المسموح بھا لتركیز كل ملوث من الملوثات التي یسمح بطرحھا الى :المحددات البیئیة
.البیئة بموجب المعاییر الوطنیة

و سائلة أو غازیة أو ضوضاء أو اھتزازات أو إشعاعات أو أي مواد صلبة أ:الملوثات البیئیة
حرارة أو وھج أو ما شابھھا أو عوامل إحیائیة تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى تلوث 

.البیئة

دراسة وتحلیل الجدوى البیئیة للمشروعات المقترحة التي تؤثر اقامتھا أو :تقییم األثر البیئي
.االنسان وسالمة البیئة حاضرًا ومستقبًال بھدف حمایتھاممارستھا النشطتھا على صحة

مساحة من األرض أو الماء تخصص لحمایة المصادر الطبیعیة والحیویة : المحمیات الطبیعیة
.والثقافیة من الزوال

.االشعاع القادر على انتاج أزواج من االیونات في المواد االحیائیة:االشعاع المؤین
أشعة كھرومغناطیسیة التؤدي الى تؤین المادة بطریقة مباشرة أو غیر : االشعاع غیر المؤین

.مباشرة عند أصطدامھا بھا انما تعمل على إثارة ذراتھا كأشعة اللیزر واالشعة المایكرویة
النفایات التي تسبب أو یحتمل أن تسبب نتیجة لمحتویاتھا من المواد : النفایات الضارة والخطرة

.و البیئةضررًا خطیرا لالنسان أ

تتمتع بالشخصیة المعنویة ویمثلھا وزیر ) وزارة البیئة(تؤسس وزارة تسمى -أوال -٢- المادة 
.البیئة أو من یخولھ

تعـد وزارة البیئة الجھة القطاعیة في مجاالت حمایة البیئة وتحسینھا على الصعیدین ثانیا ــ
.الداخلي والدولي

وتحسین البیئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبیعیة تھدف الوزارة الى حمایة-٣-المادة 
والتنوع االحیائي والتراث الثقافي والطبیعي بما یضمن التنمیة المستدامة وتحقیق التعاون الدولي 

.واالقلیمي في ھذا المجال

:تسعى الوزارة لتحقیق أھدافھا من خالل مایأتي -٤- المادة 

امة لحمایة البیئة من التلوث والعمل على تحسین نوعیتھا ورفعھا الى أقتراح السیاسة الع-أوال 
.مجلس الوزراء للمصادقة علیھا



التنسیق مع الجھات ذات العالقة في األقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم لتنفیذ -ثانیا 
.سیاسات الوزارة

.یئة ومراقبة سالمة تنفیذھااعداد االنظمة وأصدار التعلیمات الخاصة بمحددات الب-ثالثا 

دراسة االتفاقیات والمعاھدات والبروتوكوالت العربیة واالقلیمیة والدولیة ذات العالقة -رابعا 
بالبیئة بالتعاون مع الوزارات أو الجھات ذات العالقة ومن ثم رفعھا الى الجھات المعنیة لغرض 

المتخذة بصدد توقیعھا وتطبیقھا بعد التصدیق علیھا أو االنضمام الیھا ومتابعة االجراءات 
.االنضمام الیھا

.النظر في القضایا والمشاكل البیئیة واتخاذ القرارات والتدابیر المناسبة في شأنھا-خامسا 
متابعة االستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبیعیة لترشیدھا بما یحقق التنمیة - سادسا 

.والجھات المعنیةالمستدامة بالتنسیق مع الوزارات

متابعة سالمة البیئة وتحسینھا واجراء المسوحات البیئیة والفحوصات المتعلقة بالملوثات - سابعا 
.البیئیة والعوامل المؤثرة في سالمة البیئة بالتنسیق مع الوزارات والجھات المعنیة

الضوابط لھذه المواقع إبداء الرأي بصالحیة مواقع المشاریع من الناحیة البیئیة ووضع -ثامنا 
.بالتنسیق مع الوزارات والجھات المعنیة

إعداد ونشر وتشجیع الدراسات والبحوث الخاصة بحمایة وتحسین البیئة وتحدید -تاسعا 
المواضیع البیئیة التي یمكن دراستھا من الباحثین وطلبة الدراسات العلیا في الجامعات والمعاھد 

ى تنفیذھا والتعاون مع مؤسسات وزارة التعلیم العالي والبحث والمؤسسات العلمیة للتعاقد عل
العلمي والوزارات والجھات االخرى بخصوص الدراسات والبحوث البیئیة واستحداث مراكز 

.بحوث بیئیة في الوزارة

.العمل على نشر الوعي والثقافة البیئیة وتفعیل دور المجتمع المدني في ھذا المجال-عاشرا 

اقامة وتشجیع الندوات والدورات التدریبیة الخاصة بحمایة وتحسین البیئة لتطویر -حادي عشر 
.القدرات البشریة في ھذا المجال



.اعداد تقریر سنوي عن حالة البیئة في العراق یقدم الى مجلس الوزراء-ثاني عشر 

.عالقةالحفاظ على التراث الطبیعي والثقافي بالتعاون مع الجھات ذات ال-ثالث عشر 

دراسة تقاریر تقدیر االثر البیئي التي تقدمھا الجھات المسؤولة عن المشاریع المراد -رابع عشر 
.اقامتھا والقائمة حالیًا واقرارھا أو رفضھا وفق تعلیمات تصدر لھذا الغرض

العمل على حمایة الطبیعة والمواقع الطبیعیة المسجلة وطنیًا بالتنسیق مع - خامس عشر 
.ات والجھات المعنیةالوزار

.اقامة وادارة المحمیات الطبیعیة-سادس عشر 

.بناء قواعد معلومات بیئیة وادامة تحدیثھا- سابع عشر 

اتخاذ الوسائل الالزمة لحمایة االنسان والبیئة من مخاطر االشعاع المؤین وغیر -ثامن عشر
لنشاط االشعاعي والجھات ذات المؤین والتنسیق مع الھیئة العراقیة للسیطرة على مصادر ا

.العالقة

.وضع أسس لإلدارة السلیمة للمواد الكیمیاویة واالحیائیة والنفایات الضارة والخطرة-تاسع عشر

اعداد مشروعات القوانین واالنظمة والتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة وتحسینھا وابداء -عشرون 
.المقترحة من جھة اخرىالرأي في التشریعات ذات العالقة بالبیئة 

التعاون مع المنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حمایة -حادي وعشرون 
.وتحسین البیئة

اعتماد المكاتب والجھات االستشاریة والمختبرات في اعداد تقاریر تقدیر األثر -ثاني وعشرون 
ت حمایة البیئة وفق شروط تحددھا البیئي واجراء الدراسات والتحالیل والقیاسات في مجاال

.الوزارة بتعلیمات



الوزیــر: الفصل الثانــي

الوزیر ھو الرئیس االعلى للوزارة والمسؤول عن تنفیذ سیاستھا ومھامھا -اوال -٥-المادة 
ویمارس الرقابة على أنشطتھا وفعالیاتھا، وتصدر عنھ التعلیمات واالنظمة الداخلیة والقرارات 

ي كل مالھ عالقة بعمل الوزارة وتشكیالتھا وسائر شؤونھا االداریة والفنیة والمالیة واالوامر ف
.والتنظیمیة وفقا الحكام القانون

للوزیر أن یخول بعض صالحیاتھ الى وكیلي الوزارة أو الى أي من المدیرین العامین فیھا -ثانیا 
.أو الى أي من موظفیھا

فني واداري یساعدان الوزیر في أدارة شؤون الوزارة یمارس للوزارة وكیالن-أوال -٦-المادة 
.كل منھما المھام الموكلة لھ من الوزیر

.للوكیل تخویل بعض صالحیاتھ الى أي من موظفي الوزارة المرتبطین بھ-ثانیا 

برئاسة الوزیر وعضویة وكیلي الوزارة ) مجلس الوزارة(یكون للوزارة مجلس یسمى -٧-المادة 
یرین العامین فیھا وعدد من ذوي الخبرة واالختصاص من داخل الوزارة أو خارجھا والمد

یختارھم الوزیر لتقدیم الرأي والمشورة في القضایا التي تعرض على المجلس ویحدد اعضاؤه 
.ومھامھ ومواعید اجتماعاتھ وسیر العمل فیھ بتعلیمات یصدرھا الوزیر

الھیكل التنظیمــي: الفصل الثالث

:تتكون الوزارة من التشكیالت االتیة-٨- ادة الم

:تشكیالت مركز الوزارة-اوال 

الدائرة االداریة / دائرة التخطیط والمتابعة / الدائرة القانونیة / الدائرة الفنیة / مكتب المفتش العام 
/ قات العامة قسم العال/ قسم التدقیق والرقابة الداخلیة / دائرة التوعیة واالعالم البیئي / والمالیة 

.مكتب الوزیر/ قسم شؤون مجلس حمایة وتحسین البیئة / قسم عالقات البیئة الدولیة 

:التشكیالت المرتبطة بالوزارة-ثانیًا 



دائرة حمایة / دائرة حمایة وتحسین البیئة في المنطقة الشمالیة / مركز الوقایة من االشعاع 
دائرة / یة وتحسین البیئة في منطقة الفرات االوسط دائرة حما/ وتحسین البیئة في منطقة الوسط 

.المختبر البیئي المركزي/ حمایة وتحسین البیئة في المنطقة الجنوبیة 

.یمارس المفتش العام مھامھ وفقًا للقانون-٩- المادة 

من ) ثانیا(من البند ) و(یعد المختبر البیئي المركزي المنصوص علیھ في الفقرة -١٠- المادة 

.من ھذا القانون المختبر الرئیس للفحوصات المختبریة البیئیة) ٨(مادة ال

یدیــر مركز الوقایة من االشعاع وكل من الدوائر المنصوص علیھا في المادة -اوال -١١-المادة 
من ھــذا القانون موظف بعنوان مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في االقل ولــھ ) ٨(

خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة واالختصاص في عمل الدائرة ویعیــن ) ١٥(خدمة التقل عن 
.وفقا للقانون

یدیــر مكتب الوزیر والمختبر البیئي المركزي واالقسام المنصوص علیھا فــي البنــد -ثانیا 
من ھــذا القانون موظف بعنوان مدیــر حاصل على شھادة جامعیة اولیة ) ٨(مــن المادة ) أوال(
.عشر سنوات ومــن ذوي الخبرة واالختصاص) ١٠(ي االقل ولــھ خدمة التقل عـــن ف

أحكـــام عامــة وختامیـــة: الفصـل الرابــع

من ھذا القانون ) ٨(تحدد مھام تشكیالت الوزارة المنصوص علیھا في المادة :أوًال - ١٢-المادة 
.الوزیروتقسیماتھا ومھام ھذه التقسیمات بنظام داخلي یصدره

.لمجلس الوزارة استحداث االقسام ودمجھا وتغییر ارتباطھا بنظام داخلي:ثانیًا 

وزارة٢٠٠٣لسنة ) ٤٤(رقــم ) المنحلة(یلغى أمر سلطة االئتالف المؤقتة -١٣-المادة 
.البیئة

.للوزیر اصدار تعلیمات وأنظمة داخلیة لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانون-١٤- المادة 

.ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة-١٥- المادة 



نظرًا ألھمیة حمایة البیئة وتحسینھا ولكون وزارة البیئة ھي المسؤولة عن : االسباب الموجبة
.ذلك، ولغرض تحدید أھدافھا ووسائل تحقیقھا واعداد ھیكلھا التنظیمي شرع ھـذا القانون

التعاون مع المنظمات الدولیةوزارة البیئة و

تسعى وزارة البیئة إلى خلق مجاالت التعاون اإلقلیمي والدولي، وقد حققت بالفعل نجاحات 
:متمیزة في ھذا المجال ویمكن تلخیصھا بالنقاط التالیة

:التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبیئة-١

:ة عن المشاریع اآلتیةأثمر تعاون الوزارة مع برنامج األمم المتحدة للبیئ

Strengthening Environmental Governanceدعم اإلدارة البیئیة في العراق
in Iraq through Environmental Assessment and capacity building:

یھدف ھذا المشروع إلى إجراء التقییم البیئي للمواقع الملوثة بشدة في العراق بسبب 
راق وما صاحبھا من تخریب ونھب للمنشآت الصناعیة الحرب األخیرة في الع

موقع من قبل المنظمة وقد تم اختیار خمسة مواقع ٣٠٠والمخازن، وقد تم تشخیص 
:لتدریب كوادرنا علیھا وبناء قدراتھم وھي

موقع المشراق•

موقع خان ضاري•



موقع مخازن الصویرة•

موقع منشأة القادسیة•

یریجموقع عو•

حیث قام برنامج األمم المتحدة بتدریب فریق متخصص من الوزارة على أجھزة متطورة 
خالل العام المنصرم فأصبحوا مؤھلین لتدریب كوادر أخرى لمباشرة العمل في عموم 

.المحافظات حیث تنتشر المواقع الملوثة

:ة مشروع إدارة وإحیاء االھوار باستخدام التقنیات المالئمة للبیئ-ب 
یھدف ھذا المشروع إلى استعمال التقنیات المالئمة للبیئة مثل توفیر میاه الشرب 
وتصریف الفضالت واإلدارة البیئیة السلیمة لألراضي الرطبة، وبناء القدرات لصانعي 

.القرار في ھذا المجال

:تقییم التلوث بالیورانیوم المنضب وبناء القدرات-ج 

Depleted Uranium Assessment and capacity building

یھدف ھذا المشروع إلى أجراء تقییم لآلثار البیئیة المترتبة على التلوث بالیورانیوم 
المنضب، والعمل على بناء القدرات في مجال تقییم األثر البیئي لھ وفي سبل الرقابة 

.للمواد المشعة في البیئة

:التعاون مع منظمة الصحة العالمیة-٢

التعاون مع ھذه المنظمة في عدد من المجاالت بعضھا بصورة مشتركة مع وزارة یدور
:الصحة من بینھا ما یلي

:مشروع مراقبة وفحص نوعیة میاه الشرب في العراق-أ

Strengthening Water Quality Monitoring System



.لشربیھدف ھذا المشروع إلى التدریب على أسالیب الفحوصات النوعیة لمیاه ا
یھدف ھذا المشروع إلى : Chemical Safetyمشروع السالمة الكیمیاویة -ب 

مناقشة السالمة الكیمیاویة في العراق وصوًال إلى اقتراح إطار عمل وإستراتیجیات 
.حدیثة لإلقالل من مخاطر التلوث الكیمیاوي

الدعم التقني لنوعیة المیاه -ج 

Water Quality Technical Support Enhancement

لھذا المشروع جزأین أولھما یخص عمل جھات خارج الوزارة فیما یختص الثاني 
بالخدمات التي یمكن تقدیمھا لغرض تحسین نوعیة المیاه ال سیما في مجال تقییم عمل 
.المجتمعات المائیة أو توفیر الحلول التقنیة للمشاكل القائمة

یھدف المشروع إلى استعراض حالة البیئة : Healthy Villagesالقرى الصحیة - د 
في بعض القرى المحلیة بمشاركة المنظمات غیر الحكومیة والعمل على إعداد قرى 

.صحیة نموذجیة باالستفادة من الخبرات المقدمة من خالل المشروع

:ـ التعاون مع البنك الدولي٣

:ئیسیة وكما یليتتعاون الوزارة مع البنك الدولي في أربعة مشاریع ر

:Development Environmental Awarenessمشروع تطویر الوعي البیئي -أ 
یھدف المشروع إلى تعزیز التعاون الذي یبدیھ المواطن تجاه حمایة البیئة ومجاالت 

.فعالیاتھ فیھا

ویتضمن برامج : Capacity Buildingتطویر القدرات في المجال البیئي -ب 
ل البدء فیھا وتھدف إلى تعزیز القدرات لدى كوادرنا العاملة في مختلف تدریبیة یؤم

.المجاالت البیئیة

یھدف إلى : Conduct Environmental Assessmentإعداد وتقییم البیئة -ج 
تعزیز قدرات كوادر وزارة البیئة إلى أجراء تقییم األثر البیئي للمشاریع واألنشطة 

.الملوثة للبیئة

:ع اإلدارة البیئیة الطارئة مشرو- د 

Iraq Emergency Environmental Management Project (IEEMP(
.ویدور حول سبل التعامل مع الحالة البیئیة التي تفاقمت بعد الحرب األخیرة



وھناك فقرات بضمن ھذا التعاون تدور حول دعم مشاریع لمعالجة التلوث الصناعي -ھـ 
األھلیة، معامل الطابوق، التلوث النفطي في المیاه الداخلیة في الناتج عن معامل الدباغة 

.المنطقة الجنوبیة

قانـون حمایة الحیوانات البریة

٢٠١٠كانون الثاني ٥

) خامسا(بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق علیھ مجلس الرئاسة واستنادا الى أحكام البند 
.دستورمن ال) ١٣٨(من المادة ) أ(الفقرة 

:صدر القانون االتي 

قانـون حمایة الحیوانات البریة

یھدف ھذا القانون إلى حمایة الحیوانات البریة باعتبارھا ثروة وطنیة وتنظیم مناطق ـ١المادة ـ
صیدھا واإلجراءات الخاصة بمنح إجازة الصید وتحدید أنواع الحیوانات المسموح بصیدھا 

.والمحرم صیدھا ومواسم الصید

تعد الحیوانات البریة ثروة وطنیة وعلى المواطنین والجھات الرسمیة حمایتھا اوالــ٢مادة ـال
وتجنب إیذائھا أو االعتداء علیھا وال یجوز صیدھا اّال ألغراض التجارب العلمیة بعد الحصول 

.على الموافقات األصولیة وفق أحكام ھذا القانون



وص علیھا في ھذا القانون اللبائن والطیور البریة غیر یقصد بالحیوانات البریة المنصثانیا ـ
.األلیفة وفقًا للقائمة المرافقة بھذا القانون

لوزارة الزراعة في سبیل حمایة الحیوانات البریة والمحافظة علیھــا اتخــاذ ـ٣المادة ـ 
:اإلجراءات االتیة

جات أو أراض محمیة لغرض حمایتھا تربیة الحیوانات البریة المحلیة والمھاجرة داخل مسیاوال ـ
وتكاثرھا بما یؤمن إعادة التوازن الطبیعي في ھذا المجال بدون إلحاق إضرار مباشرة أو غیر 

.مباشرة بالبیئة

.حصر وتنظیم مناطق الصید المحمیة مع تحدید أنواع الحیواناتثانیا ـ

.قانونمنع الصید بصورة دائمة أو مؤقتة وفقا الحكام ھذا الثالثا ـ

:یمنع استعمال الوسائل التالیة في صید الحیوانات البریةاوال ــ٤المادة ـ 

وسائل االبادة الجماعیة في صید الحیوانات البریة مثـل الشباك والفخاخ والمصائد -أ
.الحدیدیة والسموم

.ىمطاردة الحیوانات والطیور البریة بالطائرات والسیارات ووسائط النقل األخر-ب

التي یقل طول إطالقھا ) الكسریة(البنادق االوتوماتیكیة والرشاشات وبنادق الصید -جـ 
.ملیمترًا) ٤٠٠(عن ) السبطانة(

.إیذاء الحیوانات البریة أو إلحاق الضرر بھا بأي شكل من األشكال-د

.جمع بیض الطیور البریة أو تخریب أعشاشھا-ھـ 

.طیور البریة المحرم صیدھایمنع صید الحیوانات والثانیا ـ

لوزیر الزراعة منح إجازة لألفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتربیة ـ٥المادة ـ 
الحیوانات البریة وإكثارھا للبیع أو للتصدیر بالتنسیق مع الھیئة العامة للكمارك وبعد الوقوف 

.على آراء المتخصصین في المحاجر الزراعیة



لإلفراد والشركات المتخصصة استیراد وتوفیر وبیع عدد الصید ولوازمھ حسب والـ اـ٦المادة ـ 
.المواصفات التي تقررھا وزارة الزراعة بموجب موافقات استیرادھا لھذا الغرض

:یتم منح إجازة صید الحیوانات البریة وفقًا لما یأتيثانیا ـ

:ب إلى الشركة العامة لخدمات الثروة الحیوانیة مرافقًا بھ الوثائق االتیةتقدیم طل-أ

.ھویة األحوال المدنیة-١

.البطاقة التموینیة-٢

.شھادة الجنسیة العراقیة-٣

.بطاقة السكن-٤

.تقدیم ھویة انتسابھ إلى جمعیة الصیادین العراقیة-ب

وخمسون ألف دینار عن كل إجازة ویكون مئتان ) ٢٥٠٠٠٠(دفع رسم إجازة صید مقداره -ج 
.مئة الف دینار) ١٠٠٠٠٠(رسم تجدیدھا 

لوزیر الزراعة بالتنسیق مع وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ووزیر البیئة إصدار -٧-المادة 
:تعلیمات تتضمن ما یأتي

.أنواع الحیوانات والطیور البریة المحرم صیدھااوال ـ

.وانات والطیور البریة المسموح بصیدھاأنواع الحیثانیا ـ

.المناطق المحرم الصید فیھا بصورة دائمة أو مؤقتةثالثا ـ

.المواسم المحرم الصید خاللھارابعا ـ

.الحد األعلى لحجم الصیدخامسا ـ

.أدوات وعدد الصید وقیاساتھا وأنواعھاسادسا ـ

.لحیوانات البریة على سبیل الھوایةالشروط واإلجراءات الخاصة بمنح إجازة صید اسابعا ـ

لوزیر الزراعة أن یستثنى الجھات العملیة والبحثیة من حكم التعلیمات التي یصدرھا ـ٨المادة ـ 
والسماح لھا بصید أنواع من الحیوانات المحرم صیدھا ضمن المواسم والمناطق المحرم صیدھا 

.فیھا وبأعداد وأوقات ومدد تحدد في كتاب االستثناء



یعاقب المخالف ألحكام ھذا القانون والتعلیمات الصادرة بموجبھ بالحبس مـدة ال اوال ــ٩المادة ـ 
ثالثة مالیین دینار أو بإحدى ھاتین ) ٣(ثالث سنوات وبغرامة ال تزید على ) ٣(تزید على 

.العقوبتین ومصادرة الصید وعدتھ وأدواتھ ووسائط النقل المستخدمة

موال المصادرة بعد اكتساب الحكم درجة البتات إلى وزارة الزراعة ویتم بیعھا تؤول األثانیا ـ
، وللوزیر إصدار األمر ١٩٨٦لسنة ) ٣٢(وفقا الحكام قانون بیع وإیجار أموال الدولة رقم 

.باتالف العدد واألدوات غیر المشروعة وفقا للتشریعات النافذة وبموجب محاضر أصولیة

الناریة المستخدمة في الصید وتؤول األسلحة المشمولة بأحكام ھذا القانون تصادر األسلحة-ثالثا 
.إلى وزارة الداخلیة للتصرف بھا وفقًا للقانون

لوزیر الزراعة أو من یخولھ الموافقة على بیع الحیوانات التي یتم صیدھا خالفًا ألحكام رابعا ـ
.ھذا القانون والتعلیمات الصادرة بموجبھ

یمنح القائم مقام ومدیر الناحیة سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص علیھا ـ١٠المادة ـ 
.في ھذا القانون

.لوزیر الزراعة إصدار تعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانونـ١١المادة ـ

.١٩٧٩لسنة ) ٢١(یلغى قانون حمایة الحیوانات والطیور البریة رقم ـ١٢المادة ـ 

.ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیةینفذـ١٣المادة ـ 

:األسباب الموجبة 

لغرض حمایة الحیوانات البریة وتنظیم أحكام صیدھا باعتبارھا ثروة وطنیة وكیفیة الحفاظ علیھا 
.وتنمیتھا ودرء خطر انقراضھا، شرع ھذا القانون



المناخاتفاقیة االمم المتحدة االطاریة بشأن تغیر 

تعریف االتفاقیة

وقد ١١/١٢/١٩٩٧وتم تحریر بروتوكول كیوتو في ٩/٥/١٩٩٢أتفاقیة دولیة تم تحریرھا في 
أنضمت الیھا معظم دول العالم بما فیھا جمیع الدول العربیة، ویشكل انضمام العراق الیھا مساھمة 

ة في الغالف الجوي من منھ مع المجتمع الدولي في تثبیت تركیزات غازات الدفیئة بدرجة كبیر
:جراء أنشطة بشریة وھذه الغازات ھي 

، المركبات الكاربونیة الفلوریة N2O، أوكسید النتروز CO2ثاني أوكسید الكاربون 
، سادس فلورید )PFCS(المركبات الكاربونیة الفلوریة المشبعة ) HFCS(الھیدروجینیة 

ات الى أستفحال ظاھرة الدفیئة الطبیعیة مما اذ تؤدي زیادة تركیزات ھذه الغاز)SF6(الكبریت
یسفر عنھ أحترار اضافي لسطح االرض والغالف الجوي یمكن أن یؤثر سلبیًا على االنظمة 

.االیكولوجیة الطبیعیة وعلى البشریة

ان الطابع العالمي لتغیر المناخ یتطلب أقصى ما یمكن من التعاون من جانب جمیع البلدان 
ابة دولیة فعالة ومالئمة وفقًا لمسؤولیاتھا المشتركة وان كانت متباینة وفقًا ومشاركتھا في استج

.لقدرات كل منھا وظروفھا االجتماعیة واالقتصادیة

ویشیر میثاق االمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الى الحق السیادي في أستغالل الدول لمواردھا 



یة بحیث ال تسبب االنشطة التي تقع داخل والیتھا أو الخاصة بھا بمقتضى سیاساتھا البیئیة واالنمائ
ویشكل . تحت سیطرتھا ضررًا لبیئة دول أو مناطق أخرى تقع خارج حدود والیتھا الوطنیة

االنضمام الیھا مساھمة من العراق مع المجتمع الدولي فیما ورد أعاله والتنسیق المتكامل بین 
یة واالقتصادیة بغیة تفادي أن تلحق آثار ضارة االستجابات لتغیر المناخ والتنمیة االجتماع

.بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وحمایة النظام المناخي لصالح أجیال الحاضر والمستقبل

ھدف االتفاقیة

الوصول الى تثبیت تركیزات غازات الدفیئة في الغالف الجوي عند مستوى یحول دون تدخل 
ناخي وینبغي بلوغ ھذا المستوى في أطار فترة زمنیة خطیر من جانب االنسان في النظام الم

كافیة تتیح للنظم االیكولوجیة أن تتكیف بصورة طبیعیة مع تغیر المناخ وتضمن عدم تعرض 
.أنتاج االغذیة للخطر وتسمح للمضي قدمًا للتنمیة االقتصادیة على نحو مستدام

الطرافااللتزامات العامة بما فیھا التزامات البلدان النامیة ا

 وضع قوائم وطنیة لحصر االنبعاثات البشریة المصدر من مصادر جمیع غازات الدفیئة
وابالغ مؤتمر االطراف بھذه القوائم وإزالة ھذه الغازات بواسطة المصارف بقدر ما 

.تسمح بھ طاقاتھ وذلك بأستخدام منھجیات متماثلة یروجھا ویتفق علیھا مؤتمر االطراف


تتضمن تدابیر للتخفیف من تغیر المناخ عن طریق معالجة أعداد برامج وطنیة 

االنبعاثات البشریة المصدر من غازات الدفیئة وأزالة ھذه االنبعاثات وأتخاذ تدابیر 
لتیسیر التكیف بشكل مالئم مع تغیر المناخ وتنفیذ تلك البرامج ونشرھا واستكمالھا بصفة 

عرض عام للتدابیر التي أتخذھا دوریة وإبالغ مؤتمر االطراف عن طریق االمانة ب
الطرف أو یتوخى أتخاذھا لتنفیذ االتفاقیة وأي معلومات أخرى یرى الطرف أنھا ذات 
صلة بتحقیق ھدف االتفاقیة وأن من المناسب أدراجھا في بالغھ بما في ذلك أن أمكن 

.مواد ذات صلة بحسابات االتجاھات العالمیة لألنبعاثات


یر وتطبیق ونشر ونقل التكنولوجیا والممارسات والعملیات العمل والتعاون على تطو

التي تكبح أو تخفض أو تمنع االنبعاثات البشریة المصدر من غازات الدفیئة من جمیع 
.القطاعات بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة وأدارة النفایات


تعزیز مصارف خزانات جمیع تعزیز االدارة المستدامة والعمل والتعاون على حفظ و

.غازات الدفیئة




التعاون على االعداد للتكیف مع آثار تغیر المناخ وتطویر واعداد خطط مالئمة ومتكاملة 
ألدارة الموارد المائیة والزراعة وحمایة وانعاش المناطق المتضررة بالجفاف والتصحر 

.والفیضانات


لتكنولوجیة والفنیة واالجتماعیة العمل والتعاون على اجراء البحوث العلمیة وا

.االقتصادیة والرصد المنتظم وتطویر محفوظات البیانات المتصلة للنظام المناخي

 العمل والتعاون على التعلیم والتدریب والتوعیة العامة فیما یتصل بتغیر المناخ بما في
.ذلك مشاركة المنظمات غیر الحكومیة


ل بما في ذلك التكنولوجیات أو المواد أو إقتراح على أساس طوعي مشاریع للتموی

المعدات أو التقنیات أو الممارسات المحددة الالزمة لتنفیذ ھذه المشاریع مع أعطاء تقدیر 
أن أمكن لجمیع التكالیف االضافیة وللتخفیضات في انبعاثات غازات الدفیئة وأزالة 

.المزید من ھذه الغازات وكذلك تقدیر المنافع الناتجة عن ذلك


تقدم البلدان المتقدمة بالغھا االولي في غضون ستة أشھر من بدء نفاذ االتفاقیة بالنسبة 
الى ذلك الطرف وتقدم االطراف األخرى بالغھا االولي في غضون ثالث سنوات من 
بدء نفاذ االتفاقیة بالنسبة الى ذلك الطرف أو من تاریخ توفر الموارد المالیة ویجوز 

أقل البلدان نموًا أن یقدموا بالغھم االولي في الوقت الذي یرونھ لالطراف الذین ھم من 
.مناسبًا

التزامات البلدان المتقدمة االطراف أتجاه البلدان النامیة االطراف

توفیر موارد مالیة جدیدة وأضافیة لتغطیة التكالیف الكاملة التي تتكبدھا البلدان النامیة -أ
ما في ذلك موارد نقل التكنولوجیا الالزمة للبلدان االطراف في االمتثال اللتزاماتھا ب

.النامیة االطراف وبناء على أتفاق بین البلد النامي الطرف والكیان الدولي

-ب
مساعدة البلدان النامیة المعرضة بصفة خاصة آلثار تغیر المناخ الضارة في تغطیة -ب

.تكالیف التكیف مع تلك اآلثار الضارة



-ت
نقل التكنولوجیات السلیمة بیئیًا والدرایة الفنیة الى البلدان النامیة تعزیز وتیسیر وتمویل

.أو إتاحة الوصول الیھا لتمكینھا من تنفیذ أحكام االتفاقیة

-ث
االھتمام التام ألتخاذ ما یلزم من االجراءات المتعلقة بالتمویل والتأمین ونقل التكنولوجیا 

دان النامیة الناشئة عن اآلثار الضارة لتغیر لتلبیة االحتیاجات واالھتمامات المحددة للبل
المناخ وأثر تنفیذ تدابیر االستجابة لتغیر المناخ وخصوصًا البلدان التي یعتمد أقتصادھا 
أعتمادًا كبیرًا على الدخل الناشئ عن أنتاج وتجھیز وتصدیر وأستھالك أنواع من الوقود 

.االحفوري والمنتجات كثیفة الطاقة المرتبطة بھا

-ج
راعي البلدان المتقدمة عند تنفیذ االلتزامات وضع البلدان النامیة التي تعتمد أقتصاداتھا ی

أعتمادًا شدیدًا على ایرادات مستمرة من أنتاج وتجھیز وتصدیر واستھالك الوقود 
االحفوري والمنتجات كثیفة الطاقة المرتبطة بھ وأستخدام الوقود االحفوري والصعوبات 

.تحول الى بدائل لھاالتي تواجھھا في ال

-ح
تعزیز الرصد المنتظم والطاقات والقدرات الوطنیة في مجال البحث العلمي والفني في 

.البلدان النامیة

-خ
وضع وتنفیذ برامج للتعلیم والتوعیة العامة بشأن تغیر المناخ وآثاره وأتاحة امكانیة 

علمیین والفنیین الحصول على المعلومات المتعلقة بھذا الشأن وتدریب الموظفین ال
واالداریین اضافة الى تطویر وتنفیذ برامج تعلیمیة وتدریبیة بما في ذلك تعزیز 
المؤسسات الوطنیة وتبادل أو إنتداب الموظفین لتدریب خبراء في ھذا المیدان للبلدان 

.النامیة

-د
توفرالدعم الفني والمالي للبلدان النامیة االطراف حسب الطلب في مجال تجمیع 

لومات وابالغھا وفي تعیین االحتیاجات الفنیة والمالیة المرتبطة بالمشاریع المقترحة المع
.والتدابیر االستجابة

اآللیة المالیة

یقدم الكیان أوالكیانات تقاریر منتظمة الى مؤتمر االطراف بشان عملیات التمویل -أ
.التي تقوم بھا



لیھا بتشغیل االلیة المالیة وعلى یقوم مؤتمراالطراف والكیان أوالكیانات التي یعھد ا-ب
نحو قابل للتنبؤ والتعیین بتحدید مبالغ التمویل الالزمة والمتوفرة لتنفیذ ھذه االتفاقیة 

.وتحدید الشروط التي بموجبھا یعاد النظر في ذلك المبلغ دوریًا

االتفاقیة للبلدان النامیة أن تستفید من الموارد التي تقدمھا البلدان المتقدمة النمو لتنفیذ-ت
من خالل قنوات ثنائیة واقلیمیة وقنوات أخرى 

قواعد استغالل میاه األنھار الدولیة

المعاھــــدات
فیما یتعلق بتنظیم استخدام األنھار الدولیة، ھنالك بعض المعاھدات واالتفاقیات العامة التي لم تكن 

لدولیة، إّال أنھا أرست قواعد دولیة من الشمول بحیث تحكم كل ما یتعلق باستخدامات األنھار ا
.تطوّرت بمرور الزمن وكانت أساسًا لألعمال الالحقـة

التي جائت لتنظم استخدامات األنھار الدولیة فـي ١٨١٥وفي ھذا الصدد فإن اتفاقیة فیینا لعام 
ل أو النھر الصالح للمالحة الذي یفص(األغراض المالحیة إّال أن تعریفھا للنھر الدولي بأنـھ 

قد رّسخ قاعدة قانونیة مفادھا أن المعیار األساس لكون نھٍر ما نھرًا دولیًا، ) یخترق عّدة دول
وقد جرى القیاس على ھذا التعریف في النظر . یعتمد على وقوع أجزاء منھ في دولتین أو أكثر

.إلى استخدامات النھر الدولي لألغراض غیر المالحیة

إتفاقیة ٣٠٠ول التي تشترك في استغالل أنھار دولیة أكثر من وعلى صعید آخر، فقد عقدت الد
وطبقًا ألحكام ھذه المعاھدات تم تنظیم استغالل األنھار المشتركة بین ھذه الدول . فیما بیـنھا

وقد ركزت ھذه المعاھدات على المبادئ واألحكام العامة مع أحكام . تنظیمًا منصفًا ومعقوًال
.تفصیلیة خاصة بظروف كل نھر

وتكمن أھمیة ھذه المعاھدات في األحكام والعوامل األساسیة المشتركة بینھا، وبخاصة في كونھا 



تكرر القواعد نفسھا على مدى عقود من الزمن وفي ظل أحوال وظروف تأریخیة وجغرافیة 
مختلفة مما یعني قبول ھذه الدول على إختالفھا بأحكام محّددة لتنظیم استغالل األنھار الدولیة 

حّریة الدول في استخدام المیـاه : ومن القواعد التي تكررت في معظم ھذه المعاھدات. المشتركة
التي تمّر عبر أراضیھا ضمن قواعد القانون الدولي، وضرورة التشاور قبل إقامة المشاریع التي 

ة تؤّثر على مجرى النھر، وإجراء التفاوض إذا كان من المحتمل أن یسبب المشروع ضررًا لدول
.أخرى

اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة إتفاقیة قانون استخدام المجاري ١٩٩٧مایس ٢١وفي 
وھي أول إتفاقیة تعقد في إطار األمم المتحدة لتنظیم . المائیة الدولیة فـي األغـراض غیـر المالحیة

ة أھمیة خاصة وتكتسب ھذه االتفاقی. استخدامات األنھار الدولیة في األغراض غیر المالحیة
كونھا قد كّرست في مواّدھا معظم القواعد القانونیة الدولیة والعرفیة فـي مجال تنظیم استخدام 

.المجاري المائیة الدولیة في األغراض غیر المالحیة

وقد عرفت االتفاقیة النھر الدولي بأنھ النھر الذي تقع أجزاء منھ في دول مختلفة، ونّصت على 
المائي في عدم التسبب بضرر لدولة أو دول المجرى المائي األخرى في واجب دولة المجرى 

حالة قیامھا بتنفیذ أیة أنشطة علیھ، وواجب التفاوض لعقد اتفاقات بشأن المشاریع المزمع إقامتھا 
ونّصت أیضًا على حق كل دولة متشاطئة على نھر دولي بنصیب عادل ومعقول من . على النھر

ل المتشاطئة إتخاذ كل اإلجراءات والتدابیر لمكافحة ومنع تلوث میاه وأوجبت على الدو. میاھھ
.وأوجبت حل المنازعات بالطرق السلمیة. النھر

االتفاقات الدولیة

ومن أھم القواعد العرفیة التي ترسّخت في مجال استخدام المجاري المائیة الدولیة، القاعدة التي 
راء أیة تغییرات على المجرى المائي من شأنھا أن تحّرم على دولة المجرى المائي الدولي إج

تؤّثر على حقوق الدول األخرى المتشاطئة معھا إّال بعد إبرام إتفاق فیما بینھا، وكذلك القاعّدة التي 
تنص على أن الدول المتشاطئة تتمتع بحق استخدام المجرى المائي على أساس المساواة التاّمة في 

.الحقوق

األحكام القضائیة



في قضیـة ٢٥/٩/١٩٩٧تجدر اإلشارة ھنا إلى الحكم الذي أصدرتھ محكمة العدل الدولیة بتأریخ 
)GABCIKOVO-NAGYMAROS PROJECT( بین ھنغاریا وسلوفاكیا والتي تتعلق

بأقامة مشروع مشترك على نھر الدانوب الذي یمّر فـي أراضي البلدین وھي أحدث وأول قضیة 
.االستخدامات غیر المالحیـة بشكل خاصتنظرھا المحكمة في سیاق 

وقد أوضحت المحكمة في ھذا الحكم القواعد القانونیة التي تنطبق على استخدامات المجاري 
قّد فشلت في إحترام متطلبات القانون ) سلوفاكیا(وطبقًا لذلك اعتبرت المحكمة أن . المائیة الدولیة

لى مصدر طبیعي مشترك مما أّدى بالتالى الدولي عندما شرعت من جانب واحد بتنفیذ أعمال ع
. إلى اإلضرار بممارسة ھنغاریا لحّقھا في االستخدام المنصف والمعقول لمیاه نھر الدانوب

وأكّدت المحكمة في قرارھا على أھمیة إحترام اإلتفاقیات المعقودة بین البلدین ومنھا إتفاقیة عام 
.ذات الصلة المباشرة بموضوع النزاع١٩٧٧

انون الدوليالق

وقد حظي موضوع استغالل األنھار الدولیة في األغراض غیر المالحیة بمكانة متّمیزة في 
الدراسات التي اضطلعت بھا لجان القانون الدولي الحكومیة وغیر الحكومیة وفي الدراسات التي 

.أجراھا أرباب القانون الدولي

الذي اعتمد سبع قواعد في دورة مدرید وقد انعكس ذلك في مقررات مؤتمر معھد القانون الدولي
، وفي القواعد التي اعتمدتھا رابطة القانون الدولي في مؤتمرھا الثاني والخمسین ١٩١١عام 

قواعد ھلسنكي المتعلقة باستخدام میاه األنھار (والتي سّمیت بـ ١٩٦٦المنعقد في ھلسنكي عام 
سھموا من خالل دراساتھم في توضیح القواعد أما بالنسبة ألرباب القانون الدولي فقد أ). الدولیة

وقد أكّدت ھذه الدراسات، أن المجرى المائي للنھر الدولي ال . التي تنظم استغالل األنھار الدولیة
یقع تحت السیادة التحكمیة لدولة من الدول المشاركة في ذلك النھر، وأنھ ال یحّق لدولة أن تحّول 

إلى دولة أخرى وأنھا ممنوعة أیضًا من استخدام میاه النھر مجرى النھر الذي یمّر عبر أراضیھا 
المذكور بشكل یؤدي إلى اإلضرار بدولة أخرى أو یھّددھا بخطر أو یمنعھا من اإلستفادة منھ في 

.إقلیمھا

:مما تقدم یمكن القول أن أھم ھذه القواعد ھي ما یلي

.دول مختلفةالمجرى المائي الدولي ھو أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في-١
.لكل دولة متشاطئة الحّق في حصة عادلة ومعقولة من میاه المجرى المائي الدولي-٢
ائمة لمیاه المجرى المائي وجوب احترام الحقـوق المكتسبة الناجمة عن االستخدامات الق-٣
عدم جواز قیام أیة دولة متشاطئة بإجراءات أو إنشاءات على المجرى المائي الدولي أو -٤

.فروعھ إّال بعد إخطار الدول المتشاطئة معھا والتوصل إلى إتفاق معھا بشأن ذلك
.عدم جواز إلحاق الضرر بالدول المتشاطئة األخرى سواء من حیث كمیة المیاه أو نوعیتھا-٥



وجوب التبادل المستمر للمعلومات والبیانات بین الدول المتشاطئة في كل ما لھ عالقة بمیاه -٦
.مائي المشتركالمجرى ال

ھذه الوثیقة تحتوي على معاھدات وقوانین دستوریة تم تجمیعھا من المواقع الرسمیة للمؤسسات 
الحكومیة والدولیة من قبل شبكة جامعة بابل االلكترونیة لصالح مركز بحوث البیئة في جامعة 

ذا یرجى بابل وھي ذات حقوق ملكیة فردیة تخص مصمم شبكة جامعة بابل االلكترونیة ل
اعادة طباعة ھذا المستند على العنوان البریدي ، اقتباس ، توزیع ، االتصال بنا قبل البدء بنشر 

uob.it.oprerations@uobabylon.edu.iq


