
 1الصفحة 
 

  )402ي(بیئیة  وتشریعات مقرر قوانین تاسعةالمحاضرة ال

  :حمایة الرونق والجمال العام ، منع أي نشاط من شأنه - 3       

 . التأثیر على النواحي الجمالیة إال وفقًا للتشریعات النافذة  - أ

 عدم االلتزام بالتصامیم األساسیة للمناطق الحضریة وحمایة األراضي من الزحف العمراني  -ب

 . هدم أو اإلضرار باألماكن التراثیة الطبیعیة والثقافیة المذكورة في سجل تعده الوزارة  -ت

 .رمي المخلفات الصلبة عشوائیًا إال في األماكن المخصصة لها  -ث

  : یائي ، ویتم بالطرق التالیةححمایة التنوع األ:  رابعاً 

 . منع اإلضرار بالمجموعات اإلحیائیة في موائلها  -1

منع صید األسماك والطیور والحیوانات البریة والمائیة المهددة وشبه المهددة باالنقراض  -2
 . أو االتجار بها 

المحددة من  صید أو قتل أو مسك أو حیازة أو نقل الطیور والحیوانات البریة والمائیةمنع  -3
الجهة المعنیة بما فیها الطیور المهاجرة التي تتخذ من األراضي العراقیة محطة للراحة أو 

 .التفریغ وكذلك موائلها وأماكن تكاثرها 

 .منع اإلبادة أو اإلضرار بالنباتات النادرة والطبیة والعطریة والبریة  -4 

  :في القانون العراقي التعامل مع المواد والنفایات الخطرة* 

كوزارة الصناعة والزراعة (لزم القانون وزارة البیئة وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة أ     
عداد سجًال وطنیًا بالمواد الكیمیاویة إ) والتكنلوجیا والتعلیم العالي  والنفط والصحة والعلوم

سترشاد بهذا السجل في ویتم اإل، ق وآخر للنفایات الخطرةالخطرة المتداولة في جمهوریة العرا
  : ما یأتي) 20(كیفیة التعامل مع هذه المواد حیث منعت المادة 



 2الصفحة 
 

ستخدام مبیدات أآلفات أو أیة مركبات كیمیاویة أخرى ألغراض الزراعة أو إرش أو : أوًال 
 الصحة العامة أو غیر ذلك من األغراض إال بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بیئیًا وبما

آنیًا ومستقبًال یكفل عدم تعرض اإلنسان وعناصر البیئة األخرى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 
  .ألثارها الضارة

ستیراد أو تخزین المواد الخطرة إال بعد اتخاذ إإنتاج أو نقل أو تداول أو منع : یًا ثان
ضمن عدم حدوث االحتیاطات المنصوص علیها في القوانین واألنظمة والتعلیمات النافذة بما ی

یحدث بسبب  سربو نشاط إخطار الوزارة عن أي توعلى صاحب أي منشأة أ، أي إضرار بیئیة 
قاهر إلى البیئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابیر الالزمة لتفادي ما ینتج عن ذلك من 

  . أضرار 

من النفایات  نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزین أو التخلصمنع : ثالثًا 
  .ستحصال الموافقات الرسمیةإ باستخدام الطرق السلیمة بیئیًا و إال  الخطرة أو اإلشعاعیة

خرى إلى األراضي أو األیات الخطرة واإلشعاعیة من الدول إدخال ومرور النفامنع : رابعًا 
  .سمیة ستحصال الموافقات الر إ ة العراقیة إال بعد إشعار مسبق و األجواء أو المجاالت البحری

إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفایات الخطرة إال بترخیص من الجهات المختصة : خامسًا  
بعد اخذ رأي الوزارة ویكون التخلص منها طبقا للشروط والمعاییر التي تحددها تعلیمات تصدر 

  .لهذا الغرض بما یضمن عدم حدوث أضرار بالبیئة 

  

  

  

  

  


