بؤسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم ()12
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا ألحكام البند (أول) من المادة ( )66وأحكام الفقرة (أ) من
البند (خامسا) من المادة ( )631من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ  1002/61/63إصـدار القانون اآلتي :

قانون حماية وتحسين البيئة رقم  12لسنة 1002
الفصل األول
األهداف والتعاريف
المادة – – 6
يهدددف القددانون إلددى حمايددة وتحسددين البيئددة مددن خدد ل إزالددة ومعالجددة الضددرر الموجددود فيهددا أو
الدددد يطددددرأ عليهددددا والحفددددا علددددى الصددددحة العامددددة والمددددوارد الطبيعيددددة والتنددددو اإلحيددددائي
والتددددرا الثقددددافي والطبيعددددي بالتعدددداون مدددد الجهددددا المختصددددة بمددددا يضددددمن التنميددددة المسددددتدامة
وتحقيق التعاون الدولي واإلقليمي في ه ا المجال .
المادة – – 1
يقصد بالمصطلحا

التالية ألغراض ه ا القانون المعاني المبينة إزاءها:

أول -الوزارة  :وزارة البيئة .
ثانيا -الوزير  :وزير البيئة .
ثالثا -المجلس  :مجلس حماية وتحسين البيئة .
رابعا -مجلس المحاف ة  :مجلس حماية وتحسين البيئة في المحاف ة .
خامسدددا -البيئدددة  :المحددديط بجميددد عناصدددره الددد تعدددي
عن نشاطا اإلنسان القتصادية والجتماعية والثقافية .

فيددده الكائندددا الحيدددة والتدددؤثيرا الناجمدددة

سادسا -عناصر البيئة  :الماء والهواء والتربة والكائنا الحية .

سددددابعا -ملوثددددا البيئددددة  :أيددددة مددددواد صددددلبة أو سددددائلة أو غازيددددة أو ضوضدددداء أو اهتددددزازا أو
إشدددعاعا أو حدددرارة أو وهددد أو مدددا شدددابهها أو عوامدددل إحيائيدددة تدددإد بطريدددق مباشدددر أو غيدددر
مباشر إلى تلو البيئة .
ثامندددا -تلدددو البيئدددة  :وجدددود أ مدددن الملوثدددا المدددإثرة فدددي البيئدددة بكميدددة أو تركيدددز أو صدددفة
غيدددر طبيعيدددة تدددإد بطريدددق مباشدددر أو غيدددر مباشدددر إلدددى اإلضدددرار باإلنسدددان أو الكائندددا الحيدددة
األخرى أو المكونا ال حياتية التي توجد فيها .
تاسددعا -المحددددا البيئيددة  :الحدددود المسددمو بهددا لتركيددز كددل ملددو مددن الملوثددا التددي يسددم
بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية .
عاشددددرا -النفايددددا  :المددددواد الصددددلبة أو السددددائلة أو الغازيددددة غيددددر القابلددددة ل سددددتخدام أو التدددددوير
الناجمة عن مختلف أنوا النشاطا .
حددداد عشدددر -النفايدددا الخطدددرة  :النفايدددا التدددي تسدددبب أو يحتمدددل أن تسدددبب نتيجدددة لمحتوياتهدددا
من المواد ضررا خطيرا لإلنسان أو البيئة .
ثدددداني عشددددر -المحميددددة  :مسدددداحة مددددن األرض أو المدددداء تخصدددد
والحيوية والثقافية من الزوال .

لحمايددددة المصددددادر الطبيعيددددة

ثالددد عشدددر -المدددواد الخطدددرة  :المدددواد التدددي تضدددر بصدددحة اإلنسدددان عندددد إسددداءة اسدددتخدامها أو
تدددإثر تدددؤثيرا ضدددارا فدددي البيئدددة مثدددل العوامدددل الممرضدددة أو المدددواد السدددامة أو القابلدددة ل نفجدددار أو
الشتعال أو ا اإلشعاعا المإينة أو الممغنطة .
رابدددد عشددددر -الكارثددددة البيئيددددة  :الضددددرر الجسدددديم الدددد
العتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه .

يلحددددق بالبيئددددة الدددد

لتكفددددي القدددددرا

خدددددامس عشدددددر -تددددددهور التربدددددة  :فقددددددانها لدددددبعض خصائصدددددها الكيمياويدددددة أو الفيزياويدددددة أو
المورفولوجية أو الخصوبية أو األحياء الدقيقة فيها .
سددددادس عشددددر -التنميددددة المسددددتدامة  :التنميددددة القتصددددادية والجتماعيددددة التددددي تلبددددي احتياجددددا
الجيدددل الحاضدددر دون التدددؤثير علدددى احتياجدددا األجيدددال القادمدددة بالمحاف دددة علدددى األن مدددة البيئيدددة
وبالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية .
سدددداب عشددددر -تقدددددير األثددددر البيئددددي  :دراسددددة وتحليددددل الجدددددوى البيئيددددة للمشددددروعا المقترحددددة
التدددي قدددد تدددإثر إقامتهدددا أو ممارسدددتها ألنشدددطتها علدددى صدددحة اإلنسدددان وسددد مة البيئدددة حاضدددرا
ومستقب بهدف حمايتها .
ثامن عشر -مياه الموازنة  :المياه الموجودة داخل صهاري ناق

النفط .

تاسددد عشدددر -الطاقدددة المتجدددددة  :الطاقدددة المسدددتمدة مدددن المدددوارد الطبيعيدددة التدددي تتجددددد وليمكدددن
أن تنفددد وتشدددمل الطاقدددة المتحدددررة عدددن الشدددمس والميددداه والريدددا واألمدددوا وعدددن حركدددة المدددد

والجددددزر وتختلددددف عددددن الطاقددددة المتحددددررة عددددن الوقددددود الحفددددور لكددددون مخلفاتهددددا ل تحتددددو
على ملوثا للبيئة .
عشددددرون -المراقددددب البيئددددي  :المو ددددف المسددددمى بموجددددب أحكددددام هدددد ا القددددانون لمراقبددددة تنفيدددد
التشريعا المتعلقة بالبيئة .
الفصل الثاني
مجلس حماية وتحسين البيئة
المادة – – 3
يإسدددس بموجدددب هددد ا القدددانون مجلدددس يسدددمى (مجلدددس حمايدددة وتحسدددين البيئدددة) يدددرتبط بدددالوزارة
ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله .
المادة – – 4
أول :يتؤلف المجلس من :
أ -وزير البيئة رئيسا
ب -الوكيل الفني للوزارة نائبا للرئيس
 مدير عام من الوزارة عضوا ومقرراد -ممثل عن كل الجها التالية على
أن يكون بعنوان مدير عام في األقل
ومن دائرة أو جهة ا ع قة بحماية
البيئة ومن و الخبرة في ه ا المجال  .عضوا
 -6وزارة البلديا واألشغال العامة .
 -1وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي .
 -3وزارة التعليم العالي والبح
 -4وزارة الداخلية .
 -5وزارة الزراعة .
 -6وزارة الصحة .
 -7وزارة الصناعة والمعادن .

العلمي .

 -1وزارة العلوم والتكنولوجيا .
 -2وزارة الكهرباء .
 -60وزارة الموارد المائية .
 -66وزارة النفط .
 -61وزارة النقل .
 -63وزارة الدولة لشإون السياحة واآلثار .
 -64وزارة الخارجية .
 -65وزارة التربية .
 -66وزارة التجارة .
 -67وزارة العمل والشإون الجتماعية .
 -61وزارة الثقافة .
 -62وزارة األعمار واإلسكان .
 -10أمانة بغداد .
 -16الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط اإلشعاعي .
 -11وزارة الدفا .
هـ  -أحد الخبراء في حماية البيئة يسميه الوزير عضوا
و  -مو ف من الوزارة يسميه الوزير سكرتيرا للمجلس
ثانيددددا  :للمجلددددس استضددددافة أ مددددن المختصددددين أو ممثلددددين عددددن أ مددددن القطاعددددا (العددددام أو
المخدددتلط أو الخدددا أو التعددداوني) ل سدددتئناس برأيددده والستفسدددار عدددن األمدددور البيئيدددة المتعلقدددة
بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصوي .
المادة – – 5
أول  :يجتمددد المجلدددس مدددرة واحددددة فدددي األقدددل كدددل شدددهرين بددددعوة مدددن رئيسددده أو مدددن يخولددده أو
في الحال الطارئة .
ثانيا  :يكتمل نصاب النعقاد بحضور األغلبية البسيطة لعدد أعضائه .
ثالثددددا ُ :تتخدددد القددددرارا فددددي المجلددددس بؤكثريددددة عدددددد أصددددوا األعضدددداء الحاضددددرين وعنددددد
تساو األصوا يرج الجانب ال صو معه الرئيس .
رابعددددا  :يرفدددد المجلددددس مددددا يددددراه ضددددروريا مددددن التوصدددديا إلددددى مجلددددس الددددوزراء وعنددددد
مصادقته عليها تصب ملزمة وواجبة التنفي .

المادة – – 6
أول  :يمارس المجلس تحقيقا ألهدافه ما يؤتي :
أ – تقديم المشورة في األمور البيئية المعروضة عليه .
ب – إبددددداء الددددرأ فددددي الجوانددددب البيئيددددة للخطددددط والمشدددداري والبددددرام الوطنيددددة المُعدددددة مددددن
الوزارا والجها المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفي ها .
جدددـ _ التنسددديق مددد الدددوزارا والجهدددا المعنيدددة فدددي إعدددداد البدددرام المحليدددة الخاصدددة بحمايدددة
الطبيعة ومتابعة تنفي ها .
د – أبداء الرأ في الع قا العربية والدولية المتعلقة بشإون البيئة .
هـ _ إبداء الرأ في الخطة الوطنية وخطط الوزارا للطوارئ والكوار
و – التنسيق بين نشاطا

البيئية .

الوزارا والجها المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها .

ز – إبداء الرأ في التشريعا

ا الع قة بالبيئة أو مشاريعها .

– تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحاف ا .
ط – التعددداون مددد الدددوزارا والجهدددا المعنيدددة فدددي إعدددداد قائمدددة بدددالمواق التراثيدددة الطبيعيدددة
والثقافية والترشي لقائمة الترا العالمي .
– إبدددداء الدددرأ فدددي التقريدددر السدددنو لحالدددة البيئدددة فدددي جمهوريدددة العدددراق قبدددل رفعددده إلدددى
مجلس الوزراء .
ثانيددددا  :للمجلددددس تشددددكيل لجددددان مددددن بددددين أعضددددائه للن ددددر فددددي قضددددايا معينددددة لدراسددددتها ورفدددد
التوصيا في شؤنها إليه .
ثالثا  :للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رإساء المجالس في المحاف ا .

الفصل الثالث
مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات
المادة – – 7
أول  :يإسدددس فدددي كدددل محاف دددة مجلدددس يسدددمى (مجلدددس حمايدددة وتحسدددين البيئدددة فدددي المحاف دددة)
يرأسددده المحددداف ويدددرتبط بدددالمجلس تحددددد مهامددده وسدددير العمدددل فيددده وتسدددمية أعضدددائه بتعليمدددا
يصدرها رئيس المجلس .

ثانيدددا  :لمجلدددس حمايدددة وتحسدددين البيئدددة فدددي المحاف دددة استضدددافة أ مدددن المختصدددين أو الممثلدددين
عددددن القطاعددددا العددددام والمخددددتلط والخددددا والتعدددداوني ل سددددتئناس بددددرأيهم أو الستفسددددار عددددن
األمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصوي .

الفصل الرابع
أحكام حماية البيئة
الفرع األول
أحكام عامة
المادة – – 1
تتدددولى الجهدددا التخطيطيدددة فدددي الدولدددة بالعمدددل علدددى إدخدددال اعتبدددارا حمايدددة البيئدددة ومكافحدددة
التلددددو والسددددته الرشدددديد للمددددوارد الطبيعيددددة والتنميددددة المسددددتدامة فددددي خطددددط المشددددروعا
التنموية .
المادة – – 2
تلتزم الجها التي ينت عن نشاطها تلو بيئي بما يؤتي :
أول  :تدددوفير وسدددائل ومن ومدددا معالجدددة التلدددو باسدددتخدام التقنيدددا األن دددف بيئيدددا وتشدددغيلها
والتؤكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإع م الوزارة ب ل .
ثانيدددا  :تدددوفير أجهدددزة قيددداس ومراقبدددة الملوثدددا وحسدددب طبيعتهدددا وتددددوين نتدددائ القياسدددا فدددي
سددجل له د ا الغددرض ليتسددنى للددوزارة الحصددول عليهددا وفددي حالددة عدددم تددوفر تل د األجهددزة تقددوم
الددددددوزارة بددددددؤجراء القياسددددددا بؤجهزتهددددددا الخاصددددددة لدددددددى المكاتددددددب والجهددددددا الستشددددددارية
والمختبرا التي تعتمدها ويخض ل إلى الرقابة وتدقيق الوزارة .
ثالثددددا  :بندددداء قاعدددددة معلومددددا خاصددددة بحمايددددة البيئددددة وإدامتهددددا تتضددددمن تراكيددددز ومسددددتويا
الملوثا الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها .
رابعا  :العمل على استخدام تقنيا

الطاقة المتجددة للتقليل من التلو .

المادة – – 60
أول  :يلتددددزم صدددداحب أ مشددددرو قبددددل البدددددء بإنشددددائه بتقددددديم تقريددددر لتقدددددير األثددددر البيئددددي
يتضمن مايؤتي :
أ – تقدير التؤثيرا

اليجابية والسلبية للمشرو على البيئة وتؤثير البيئة المحيطة عليه .

ب – الوسددددائل المقترحددددة لت فددددي ومعالجددددة مسددددببا التلددددو بمددددا يحقددددق المتثددددال للضددددوابط
والتعليما البيئية .
جـ -حال

التلو الطارئة والمحتملة والتحوطا

الواجب اتخا ها لمن حدوثها .

د – البدائل الممكنة لستخدام تكنولوجيا أقل إضرارا بالبيئة وترشيد استخدام الموارد .
هـ -تقلي

المُخلفا وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ل ممكنا .

و – تقدير الجدوى البيئية للمشرو وتقدير كلفة التلو نسبة إلى اإلنتا .
ثانيدددا  :تتضدددمن دراسدددة الجددددوى الفنيدددة والقتصدددادية أل مشدددرو التقريدددر المنصدددو
في البند (أول) من ه ه المادة .

عليددده

المادة – – 66
تمندددد الجهدددددا
موافقة الوزارة .

ا النشددددداطا المدددددإثرة علدددددى البيئدددددة مدددددن ممارسدددددة عملهدددددا دون استحصدددددال

المادة – – 61
تسددددر األحكددددام المنصددددو عليهددددا فددددي المددددواد ( )2و( )60و( )66مددددن هدددد ا القددددانون علددددى
المنشآ القائمة أو التوسعا أو التجديدا التي تحد فيها .
المادة – – 63
أول  :تتدددولى الجهدددا المسدددإولة عدددن التربيدددة والتعلددديم بمراحلددده المختلفدددة العمدددل علدددى إدخدددال
المدددواد والعلدددوم البيئيدددة فدددي جميددد المراحدددل الدراسدددية والعمدددل علدددى إنشددداء وتطدددوير المعاهدددد
المتخصصدددة فدددي علدددوم البيئدددة لتخدددري الم كدددا المإهلدددة للعمدددل البيئدددي بالتنسددديق مددد وزارة
البيئة .
ثانيدددا  :تتدددولى الجهدددا المسدددإولة عدددن اإلعددد م والتوجيددده واإلرشددداد العمدددل علدددى تعزيدددز بدددرام
التوعيدددة البيئيدددة فدددي مختلدددف وسدددائل اإلعددد م وتوجيددده برامجهدددا العامدددة والخاصدددة بشدددكل يخددددم
حماية البيئة .
ثالثدددددا  :تتدددددولى الجهدددددا المعنيدددددة بالثقافدددددة إعدددددداد البدددددرام وإصددددددار الكتدددددب والمطبوعدددددا
والنشرا التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية .

الفرع الثاني
حماية المياه من التلوث
المادة – – 64
يمن ما يؤتي :
أول  :تصددددريف أيددددة مخلفددددا سددددائلة منزليددددة أو صددددناعية أو خدميددددة أو زراعيددددة إلددددى المددددوارد
المائيدددة الداخليدددة السدددطحية والجوفيدددة أو المجدددال البحريدددة العراقيدددة إل بعدددد إجدددراء المعالجدددا
ال زمددددة عليهددددا بمددددا يضددددمن مطابقتهددددا للمواصددددفا المحددددددة فددددي التشددددريعا البيئيددددة الوطنيددددة
والتفاقيا الدولية .
ا الع قدددة الملزمدددة لجمهوريدددة العدددراق ويشدددمل لددد التصددداريف كافدددة سدددواء أكانددد مسدددتمرة
أم متقطعدددة أم مإقتددددة واتخددددا التدددددابير ال زمددددة لمندددد وصدددول التلددددو مددددن البددددر إلددددى المنطقددددة
البحريددددة سددددواء أكددددان عددددن طريددددق المدددداء أم الهددددواء أم مددددن السدددداحل مباشددددرة أم مددددن السددددفن
والطائرا .
ثانيددددا  :ربددددط أو تصددددريف مجددددار الدددددور والمصددددان وغيرهددددا مددددن النشدددداطا إلددددى شددددبكا
تصريف مياه األمطار .
ثالثددددا  :رمددددي النفايددددا الصددددلبة أو فضدددد
المائية .

الحيوانددددا أو أشدددد ئها أو مخلفاتهددددا إلددددى المددددوارد

رابعدددددا  :اسدددددتخدام المدددددواد السدددددامة والمتفجدددددرا فدددددي صددددديد األسدددددما والطيدددددور والحيواندددددا
المائية.
النفطيدددة إلدددى
خامسدددا  :تصدددريف المخلفدددا النفطيدددة أو بقايدددا الوقدددود أو ميددداه الموازندددة للنددداق
الميددداه السدددطحية الداخليدددة أو المجدددال البحريدددة العراقيدددة سدددواء أكدددان التصدددريف مدددن محطدددا
ثابتة أم من مصادر متحركة أم من التسربا الناتجة عن عمليا التحميل .
سادسدددا  :أيدددة أعمدددال تدددإد إلدددى تلدددو المدددوارد المائيدددة السدددطحية نتيجدددة اسدددتغ ل ضدددفافها إل
بعد موافقة الجها المعنية .
سددددابعا  :أيددددة أعمددددال تددددإد إلددددى تلددددو المنطقددددة البحريددددة نتيجددددة استكشدددداف أو اسددددتغ ل قددددا
البحدددر اإلقليمدددي وتربتددده التحتيدددة والجدددرف القدددار بمدددا فيهدددا مواجهدددة حدددال التلدددو الطارئدددة
التددددي يترتددددب عليهددددا األضددددرار بالبيئددددة البحريددددة بمددددا يضددددمن اللتددددزام بالتشددددريعا الوطنيددددة
ومبادئ وأحكام القانون الدولي .

الفرع الثالث
حماية الهواء من التلوث والحد من الضوضاء
المادة – – 65
يمن ما يؤتي :
أول  :انبعددددا األدخنددددة أو الغددددازا أو األبخددددرة أو الدددددقائق الناجمددددة عددددن عمليددددا إنتاجيددددة أو
حدددرق وقدددود إلدددى الهدددواء إل بعدددد إجدددراء المعالجدددا ال زمدددة بمدددا يضدددمن مطابقتهدددا للتشدددريعا
البيئية الوطنية .
ثانيدددا  :اسدددتخدام محركدددا أو مركبدددا يندددت عنهدددا عدددادم أعلدددى مدددن الحددددود المسدددمو بهدددا فدددي
التشريعا البيئية الوطنية .
ثالثدددا  :حدددرق المخلفدددا الصدددلبة إل فدددي األمددداكن المخصصدددة مدددن الجهدددا
أسلوب آمن بيئيا .

ا الع قدددة وفدددق

رابعدددا  :التنقيدددب أو الحفدددر أو البنددداء أو الهددددم التدددي يندددت عنهدددا مدددواد أوليدددة ومخلفدددا وأتربدددة إل
بعد اتخا الحتياطا ال زمة للتخزين والنقل اآلمن لها لمن تطايرها .
خامسدددا  :ممارسدددة النشددداطا الباعثدددة لألشدددعة الكهرومغناطيسدددية غيدددر المإيندددة والمنبعثدددة مدددن
محطددددا البدددد الرئيسددددية واألبددددرا والهوائيددددا الخاصددددة بددددالهواتف النقالددددة وغيرهددددا إل فددددي
نطاق التعليما والضوابط التي تصدرها الوزارة له ا الغرض .
المادة – – 66
يمندددد تجدددداوز الحدددددود المسددددمو بهددددا للضوضدددداء عنددددد تشددددغيل اآلل والمعدددددا واآل التنبيدددده
ومكبدددرا الصدددو للنشددداطا كافدددة وعلدددى الجهدددا مانحدددة اإلجدددازة مراعددداة أن تكدددون نسدددبة
شدددددة الضوضدددداء المنبعثددددة فددددي منطقددددة واحدددددة ضددددمن الحدددددود المسددددمو بهددددا فددددي تعليمددددا
يصدرها الوزير .
الفرع الرابع
حماية األرض
المادة – – 67
يمن ما يؤتي :
أول  :أ نشددداط يدددإد بطريدددق مباشدددر أو غيدددر مباشدددر إلدددى اإلضدددرار بالتربدددة أو تددددهورها أو
تلوثهدددا علدددى نحدددو يدددإثر فدددي قددددراتها اإلنتاجيدددة وعلدددى السلسدددلة الغ ائيدددة والندددواحي الجماليدددة إل
وفقا للتشريعا الناف ة .

ثانيدددا  :عددددم اللتدددزام بالتصددداميم األساسدددية للمنددداطق الحضدددرية وحمايدددة األراضدددي مدددن الزحدددف
العمراني .
ثالثدددا  :أ نشددداط مدددن شدددؤنه األضدددرار بمسددداحة أو نوعيدددة الغطددداء النبددداتي فدددي أ منطقدددة يدددإد
إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إل بعد استحصال موافقة الجها ا الع قة .
رابعددددا  :هدددددم أو اإلضددددرار باألمدددداكن التراثيددددة الطبيعيددددة والثقافيددددة المدددد كورة فددددي سددددجل تعددددده
الوزارة له ا الغرض بالتعاون م الجها المعنية األخرى .
خامسا  :رمي المخلفا الصلبة عشوائيا إل في األماكن المخصصة لها .
الفرع الخامس
حماية التنوع اإلحيائي
المادة – – 61
يمن ما يؤتي :
أول  :اإلضرار بالمجموعا

اإلحيائية في موائلها .

ثانيدددددا  :صددددديد األسدددددما والطيددددددور والحيواندددددا البريدددددة والمائيددددددة المهدددددددة وشدددددبه المهددددددددة
بالنقراض أو التجار بها .
ثالثدددا  :صددديد أو قتدددل أو مسددد أو حيدددازة أو نقدددل الطيدددور والحيواندددا البريدددة والمائيدددة المحدددددة
مدددن الجهددددة المعنيدددة بمددددا فيهددددا الطيدددور المهدددداجرة التدددي تتخدددد مددددن األراضدددي العراقيددددة محطددددة
للراحة أو التفريغ وك ل موائلها وأماكن تكاثرها .
رابعدددددا  :اإلبدددددادة أو اإلضدددددرار بالنباتدددددا الندددددادرة والطبيدددددة والعطريدددددة والبريدددددة وتدددددتم عمليدددددة
اسدددتخدامها لألغدددراض العلميدددة والطبيدددة والصدددناعية والتجدددار بهدددا أو ببددد ورها وفدددق تعليمدددا
تصدرها الجها المعنية .
خامسددا  :قطدد األشددجار المعمددرة فددي المندداطق العامددة داخددل المدددن إل بددؤ ن مددن رئدديس مجلددس
حمايدددة وتحسدددين البيئدددة فدددي المحاف دددة ويقصدددد باألشدددجار المعمدددرة لهددد ا الغدددرض التدددي يصدددل
عمرها ( )30ث ثين سنة فؤكثر .
سادسدددا  :قطددد أشدددجار الغابدددا إل بعدددد استحصدددال موافقدددة الجهدددا المعنيدددة بمدددن التدددراخي
وفق معرفة اإلنتا السنو للدونم الواحد .
سددددابعا  :إدخددددال أحيدددداء نباتيددددة أو حيوانيددددة بؤنواعهددددا كافددددة إلددددى البيئددددة إل بددددؤ ن مددددن الجهددددا
المعنية.
ثامنا  :إجراء بحو

الهندسة الوراثية بما يضر بالبيئة واألحياء .

الفرع السادس
إدارة المواد والنفايات الخطرة
المادة – – 62
تدددن م الدددوزارة بالتعددداون مددد الجهدددا ا الع قدددة سدددج وطنيدددا بدددالمواد الكيمياويدددة الخطدددرة
المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايا الخطرة .
المادة – – 10
يمن ما يؤتي :
أول  :ر أو اسدددتخدام مبيددددا أآلفدددا أو أيدددة مركبدددا كيمياويدددة أخدددرى ألغدددراض الزراعدددة
أو الصدددحة العامدددة أو غيدددر لددد مدددن األغدددراض إل بعدددد مراعددداة الشدددروط والضدددوابط المعتمددددة
بيئيدددا وبمددددا يكفدددل عدددددم تعدددرض اإلنسددددان وعناصددددر البيئدددة األخددددرى بصدددورة مباشددددرة أو غيددددر
مباشرة آنيا ومستقب ألثارها الضارة .
ثانيدددددا  :نقدددددل أو تدددددداول أو إدخدددددال أو دفدددددن أو إغدددددراق أو تخدددددزين أو الدددددتخل مدددددن النفايدددددا
الخطددددرة أو اإلشددددعاعية إل باسددددتخدام الطددددرق السددددليمة بيئيددددا واستحصددددال الموافقددددا الرسددددمية
وفق تعليما يصدرها الوزير بالتنسيق م الجهة المعنية .
ثالثددددددا  :إنتددددددا أو نقددددددل أو تددددددداول أو اسددددددتيراد أو تخددددددزين المددددددواد الخطددددددرة إل بعددددددد اتخددددددا
الحتياطدددا المنصدددو عليهدددا فدددي القدددوانين واألن مدددة والتعليمدددا النافددد ة بمدددا يضدددمن عددددم
حدددددو أ إضددددرار بيئيددددة  ,وعلددددى صدددداحب أ منشددددؤة أو نشدددداط إخطددددار الددددوزارة عددددن أ
تصدددريف يحدددد بسدددبب قددداهر إلدددى البيئدددة لمدددواد أو منتجدددا خطدددرة واتخدددا التددددابير ال زمدددة
لتفاد ما ينت عن ل من أضرار .
رابعدددا  :إدخدددال ومدددرور النفايدددا الخطدددرة واإلشدددعاعية مدددن الددددول األخدددرى إلدددى األراضدددي أو
األجدددددواء أو المجدددددال البحريدددددة العراقيدددددة إل بعدددددد إشدددددعار مسدددددبق واستحصدددددال الموافقدددددا
الرسمية .
خامسدددددا  :إقامدددددة أ نشددددداط لغدددددرض معالجدددددة النفايدددددا الخطدددددرة إل بتدددددرخي مدددددن الجهدددددا
المختصددددة بعددددد اخدددد رأ الددددوزارة ويكددددون الددددتخل منهددددا طبقددددا للشددددروط والمعددددايير التددددي
تحددها تعليما تصدر له ا الغرض بما يضمن عدم حدو أضرار بالبيئة .

الفرع السابع
حماية البيئة من التلوث الناجم عن استكشاف
واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي
المادة – – 16
على الجها المعنية باستكشاف واستخرا الثروة النفطية والغاز الطبيعي القيام بما يؤتي:
أول  :اتخددددا اإلجددددراءا الكفيلددددة للحددددد مددددن األضددددرار والمخدددداطر التددددي تترتددددب عددددن عمليددددا
الستكشددددداف والتنقيدددددب عدددددن الدددددنفط والغددددداز واتخدددددا الحتياطدددددا والتددددددابير ال زمدددددة لحمايدددددة
األرض والهواء والمياه واألحواض الجوفية من التلو والتدمير .
ثانيدددا  :اتخدددا التددددابير ال زمدددة للدددتخل
بطرق مؤمونة بيئيا .

مدددن الميددداه الملحيدددة المصددداحبة لسدددتخرا الدددنفط الخدددام

ثالثدددا  :منددد سدددكب الدددنفط علدددى سدددط األرض أو حقنددده فدددي الطبقدددا التدددي تسدددتخدم لألغدددراض
البشرية والزراعية .
رابعددددا  :تزويددددد الددددوزارة بمعلومددددا عددددن أسددددباب حددددواد الحرائددددق والنفجددددارا والكسددددور
وتسدددددرب الدددددنفط الخدددددام والغددددداز مدددددن فوهدددددا اآلبدددددار وأنابيدددددب النقدددددل واإلجدددددراءا المتخددددد ة
للمعالجة.
الفصل الخامس
الرقابة البيئية
المادة – – 11
تخضدددد النشدددداطا المددددإثرة علددددى البيئددددة للرقابددددة البيئيددددة  ,وعلددددى الجهددددة المسددددإولة عددددن هدددد ه
ال زمدددة لفدددرق الرقابدددة البيئيدددة بواجباتهدددا بمدددا فدددي
النشددداطا إبدددداء التعددداون الكامدددل والتسدددهي
ل دخول مواق العمل .
المادة – – 13
علدددى صددداحب النشددداط أو المسدددإول عدددن المنشدددؤة الخاضدددعة للرقابدددة البيئيدددة مسددد سدددجل يددددون
فيدددده تددددؤثير النشدددداط علددددى البيئددددة وفددددق تعليمددددا يصدددددرها الددددوزير يبددددين فيهددددا نمددددو السددددجل
والبيانا الواجب تدوينها وتخت فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانا السجل .

المادة – – 14
أول  :يسدددمي الددددوزير المراقددددب البيئددددي مددددن بددددين مدددو في الددددوزارة لتنفيدددد أحكددددام هدددد ا القددددانون
للرقابددددة علددددى النشدددداطا المددددإثرة علددددى البيئددددة الخاضددددعة ألحكامدددده وتن دددديم محاضددددر الكشددددف
ورفعها إلى الوزارة لتخا اإلجراءا ال زمة في شؤنها .
ثانيدددا  :يمدددن المراقدددب البيئدددي صدددفة احدددد أعضددداء الضدددبط القضدددائي يعاونددده أثنددداء تؤديدددة عملددده
عناصدددر مدددن الشدددرطة البيئيدددة ولددده فدددي سدددبيل القيدددام بمهامددده حدددق دخدددول المنشدددآ والنشددداطا
الخاضعة للرقابة البيئية أثناء الدوام الرسمي وبعده .
ثالثددا  :يددإد المراقددب البيئددي قبددل مباشددرته لمهامدده اليمددين القددانوني التاليددة أمددام رئدديس الدددائرة
المخت :
(اقسدددم بددداه الع ددديم أن أقدددوم بمهمتدددي بؤماندددة وصددددق وأتعهدددد بالمحاف دددة علدددى سدددرية المعلومدددا
التي اطل عليها بحكم عملي الرسمي ) .
المادة – – 15
يإسددددس بموجددددب هدددد ا القددددانون قسددددم للشددددرطة البيئيددددة يددددرتبط إداريددددا بددددوزارة الداخليددددة تحدددددد
هيكليته ومهامه وارتباطه بن ام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق م وزير البيئة .

الفصل السادس
صندوق حماية البيئة
المادة – – 16
يإسددددس صددددندوق يسددددمى (صددددندوق حمايددددة البيئددددة ) يتمتدددد بالشخصددددية المعنويددددة يمثلدددده رئدددديس
مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.
المادة – – 17
يددددير الصدددندوق مجلدددس إدارة يشدددكل بقدددرار مدددن الدددوزير يتدددولى إدارة الصدددندوق والصدددرف منددده
وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها .
المادة – – 11
تتكون إيرادا الصندوق من الموارد اآلتية :
أول  :المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة .

ثانيا  :التبرعا التي تقدم للصندوق وفقا للقانون .
ثالثا  :التعويضا

التي يتفق عليها أو يحكم بها عن األضرار التي تصيب البيئة.

رابعددددا  :مسدددداعدا الدددددول والمن مددددا العربيددددة واإلقليميددددة والدوليددددة ألغددددراض حمايددددة البيئددددة
والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون .
خامسددددا  :األجددددور التددددي يسددددتوفيها الصددددندوق عددددن الخدددددما
بتعليما تصدرها له ا الغرض .

التددددي تقدددددمها الددددوزارة وتحدددددد

المادة – – 12
يكون اإلنفاق من الصندوق في المجال

المحددة في ه ا القانون .

المادة – – 30
أول  :تحددددد أوجددده الصدددرف مدددن الصدددندوق بتعليمدددا يصددددرها الدددوزير بالتنسددديق مددد وزيدددر
المالية.
ثانيا  :تخض حسابا الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

الفصل السابع
المكافآت
المادة – – 36
للدددوزير مدددن األشدددخا الطبيعيدددة والمعنويدددة مدددن الددد ين يقومدددون بؤعمدددال أو مشدددروعا مدددن
شددددؤنها حمايددددة البيئددددة وتحسددددينها مكافددددآ يحدددددد مقدددددارها وكيفيددددة صددددرفها بتعليمددددا يصدددددرها
وفقا للقانون .

الفصل الثامن
التعويض عن األضرار
المادة – – 31
أول  :يُعدددد مسدددإول كدددل مدددن سدددبب بفعلددده الشخصدددي أو إهمالددده أو تقصددديره أو بفعدددل مدددن هدددم
تحددد رعايتددده أو رقابتددده أو سددديطرته مدددن األشدددخا أو األتبدددا أو مخالفتددده القدددوانين واألن مدددة
والتعليمدددا ضدددررا بالبيئدددة ويلدددزم بدددالتعويض وإزالدددة الضدددرر خددد ل مددددة مناسدددبة وإعدددادة الحدددال

إلدددى مدددا كانددد عليددده قبدددل حددددو الضدددرر و لددد بوسدددائله الخاصدددة وضدددمن المددددة المحدددددة مدددن
الوزارة وبالشروط الموضوعة منها .
ثانيدددا  :فدددي حالدددة إهمالددده أو تقصددديره أو امتناعددده عدددن القيدددام بمدددا هدددو منصدددو عليددده فدددي البندددد
(أول) مددددن هدددد ه المددددادة فللددددوزارة بعددددد إخطدددداره اتخددددا التدددددابير واإلجددددراءا الكفيلددددة بإزالددددة
الضرر والعودة على المسبب بجمي
مدددا تكبدتددده لهددد ا الغدددرض مضدددافا إليددده النفقدددا اإلداريدددة مددد األخددد بن دددر العتبدددار المعدددايير
اآلتية :
أ – درجة خطورة المواد الملوثة بؤنواعها .
ب – تؤثير التلو على البيئة آنيا ومستقبليا .
ثالثدددا ُ :تعدددد مسدددإولية مسدددبب األضدددرار الناجمدددة عدددن مخالفدددة أحكدددام البنددددين (أول) و(ثانيدددا) مدددن
ه ه المادة مفترضة .
رابعدددا  :يدددود مبلدددغ التعدددويض عدددن األضدددرار الحاصدددلة نتيجدددة المخالفدددة فدددي الصدددندوق لحدددين
استخدامها في إزالة التلو وفقا ألحكام المادة ( )12من ه ا القانون .

الفصل التاسع
األحكام العقابية
المادة – – 33
أول  :للدددوزير أو مدددن يخولددده إنددد ار أيدددة منشدددؤة أو معمدددل أو أ جهدددة أو مصددددر ملدددو للبيئدددة
إلزالدددة العامدددل المدددإثر خددد ل ( )60عشدددرة أيدددام مدددن تددداريخ التبليدددغ باإلنددد ار وفدددي حالدددة عددددم
المتثدددال فللدددوزير إيقددداف العمدددل أو الغلدددق المإقددد مددددة ل تزيدددد علدددى ( )30ث ثدددين يومدددا قابلدددة
للتمديد حتى إزالة المخالفة .
ثانيدددا  :مددد مراعددداة األحكدددام المنصدددو عليهدددا فدددي البندددد (أول) مدددن هددد ه المدددادة للدددوزير أو مدددن
يخولددده ممدددن ل تقدددل و يفتددده عدددن مددددير عدددام فدددرض غرامدددة ل تقدددل عدددن ( )6000000مليدددون
ديندددار ول تزيدددد علدددى ( )60000000عشدددرة مليدددون ديندددار تكدددرر شدددهريا حتدددى إزالدددة المخالفدددة
على كل من خالف أحكام ه ا القانون واألن مة والتعليما والبيانا الصادرة بموجبه .
المادة – – 34
أول  :مددد عددددم اإلخددد ل بؤيدددة عقوبدددة اشدددد يدددن عليهدددا القدددانون يعاقدددب المخدددالف ألحكدددام هددد ا
القددددانون واألن مددددة والتعليمددددا والبيانددددا الصددددادرة بموجبدددده بددددالحبس لمدددددة ل تقددددل عددددن ()3

ث ثدددددددة أشدددددددهر أو بغرامدددددددة ل تقدددددددل عدددددددن ( )6000000مليدددددددون ديندددددددار ول تزيدددددددد علدددددددى
( )10000000عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين .
ثانيا  :تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة .
المادة – – 35
يعاقدددب المخدددالف ألحكدددام البندددود (ثانيدددا) و (ثالثدددا) و (رابعدددا) مدددن المدددادة ( )10مدددن هددد ا القدددانون
بالسددددجن ويلددددزم بإعددددادة المددددواد أو النفايددددا الخطددددرة أو اإلشددددعاعية إلددددى منشددددئها أو الددددتخل
منها بطريقة آمنة م التعويض .
الفصل العاشر
أحكام ختامية
المادة – – 36
ُتمددن المنشددآ القائمددة قبددل نفددا هدد ا القددانون مهلدده ( )3ث ثددة سددنوا مددن تدداريخ نفددا ه لترتيددب
أوضددداعها وفقدددا ألحكامددده  ,ويجدددوز للدددوزير تمديددددها سدددنة أخدددرى عندددد الضدددرورة بعدددد م ح دددة
جدية اإلجراءا المتخ ة لتنفي ه ا القانون .
المادة – – 37
يُلغدددددى قدددددانون حمايدددددة وتحسدددددين البيئدددددة رقدددددم ( )3لسدددددنة  6227وتبقدددددى األن مدددددة والتعليمدددددا
الصدددادرة بموجبددده نافددد ة بمدددا ل يتعدددارض وأحكدددام هددد ا القدددانون حتدددى صددددور مدددا يحدددل محلهدددا أو
يلغيها .
المادة – – 31
أول  :يجوز إصدار أن مة لتسهيل تنفي أحكام ه ا القانون .
ثانيا  :للوزير إصدار تعليما وأن مة داخلية لتسهيل تنفي أحكام ه ا القانون .
المادة – – 32
يُنف ه ا القانون بعد مضي ( )60ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
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