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 مـةريَـةرؤكايةتى هـس
 21/11/3112لة  717 -ذمارة : د 

 
 

 ىـةريَمـى هـانـةرمـف
 

 3112(ى سالَى 177ارة )ـذم
 

عيَراق ذمارة  -بةثيَى برِطةى )سيَيةم(ى ماددةى )دةيةم(ى ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان 
نى ثةرلةمانى كوردستان ى هةمواركراو و ماددةى )ضل و شةشةم(ى ياساى هةَلبذارد5002(ى ساَلى 1)
ماندا بانطهيَشتى ئةندامانى هةَلبذاردنى خوىل ى هةمواركراو برِيار1995ى ساَلى (1عيَراق ذمارة ) –

كاتذميَر  6/11/5012ضوارةمى ثةرلةمانى كوردستان بكةين بؤ بةستنى يةكةم دانيشتنى ئةم خولة لة 
 ( سةر لة بةيانى لة هةوليَر .10)

 
 
 
 
 
 
 

 مسـعود بـارزانـى                                                                                                  
 سـةرؤكى هةريَمى كوردستان                                                                                                   

 وليَرهة
21/11/3112 
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 ةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاوو
 

  37/11/3112لة  11771ذمارة : 
 

 

لة هةريَمى كوردستان ذمارة  ياساى دارستان (ى52)ثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى ثاَل
  -ئةم ريَنمايية :بة دةركردنى برِيارماندا  5015(ى ساَلى 10)
 

 
 

 3112سالَى  ى(8ريَنمايى ذمارة )
 

 3113( سالَى 11مايى جآ بةجآ كردنى حوكمةكانى ياساى دارستان لةهةريَمى كوردستان ذمارة )ريَن
 

 (1)ماددةى 
 و واتاى ئةم زاراوانةى خوارةوة لة بةرامبةريان دياريكراوة بؤ مةبةستى ئةم ياساية:مةبةست 

 وةزارةت: وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو.

 ايةتى دارستان و ثاوان لة ثاريَزطاكانى هةريَم و ئيدارة سةربةخؤييةكان.بةرِيَوةبةرايةتى: بةريَوةبةر

 بةرِيَوةبةرايةتى ثؤليس: بةرِيَوةبةرايةتى ثؤليسى ثاراستنى دارستان و ذينطةى هةريَمى كوردستان.

 . 5015( ى ساَلى 10عرياق ذمارة )-ياسا: ياساى دارستان لة هةريَمى كوردستان

ةك: هةر رووةكيَك بة هةموو ثيَكهاتةكانيةوة )لةهةر قؤناغيَكى تةمةنى و بنةما بؤماوةييةكانى روو
 طةشةسةندنى( يان تؤ ، ياخود طؤثكةكان، يان تؤى هةآلَلة، يان )كؤرثةلة( يان خانةكانى.

بنةما بؤماوةييةكانى ئاذةلَ: هةر طيانةبةريَك )ئاذةلَ يان باَلندة( ى تةواو بيَت يان بةشيَكى بيَت وةكو 
-DNA)رينةى ئاذةَلى كيوى يان خانةكانى يان )كؤرثةلة( ، كةترشة ناوكى كةم ئؤكسجينى تؤى نيَ

Deoxyribonucleic acid)  بةشيَكة لة ناو كؤمةَلةى بنةما بؤماوةي يةكةى )لة هةر
 قؤناغيَكى طةشةسةندن و تةمةن(.

يَتة مايةى لةدةست دانى ليَكرتازاندن: ثارضة ثارضةكردن و دابةشكردنى دارستان بؤ ضةند بةشيَك كة بب
خةسَلةتةكانى دارستان كة لة ناو ياسا كةدا هاتووة و كاريطةرى نةريَنى دةبيَت لةسةر ئاماجنةكانى 

 دارستان و ذينطةكةى و ذينطةى ناوضةكةى.
 (3)ماددةى 

ى بؤ مةبةستى بةديهيَنانى ئاماجنةكانى ياسا لة ماددةى دووةمى، وةزارةت هةَلدةسيَت بة تيَكةَلكردن 
 ئةم ئاماجنانة لة ثالنةكانى ساآلنة و سرتاتيذيي خؤيدا.

 (2)ماددةى 
وةزارةت نةخشةى دارستانى هةريَم ئامادة دةكات لةطةلَ ئةو زةويانةى كة دارى ىلَ ضاندراون بؤ سوودى  

 طشتى و هةروةها ئةو زةويانةى كة طوجناون بؤ ئةوةى بكريَنة دارستان كة سوودى طشتى بطةيَنيَت.
 



  

 

 ( العدد171ذمارة )                                                                              – 2  –                                                                         3112 / 11/ 7

 (7)ى ماددة
طؤرينى خاوةنداريةتى زةوى دارستانى ئةمريى ياخود ئةو زةوية دارستانانةى كة خاوةنداريةتى بؤ 
وةزارةتى دارايية و مايف بةكارهيَنانى دةطةرِيَتةوة بؤ اليةنى طشتى تر لة كاتى دامةزراندنى ثرؤذةيةكى 

ىلَ دروست نةبيَت و دواى  سرتاتيذى كة موَلكايةتى طشتى بيَت بة مةرجى ليَكرتازاندنى دارستانى
 هةبوونى هةموو ئةم مةرجانةى خوارةوة:

 ليَكرتازان نةكردنى دارستان.

لةو كاتةى كة هيض جيَطايةكى طوجناو ترى نةبوو، و ئةم بابةتة لة اليةن وةزارةت و اليةنى ثةيوةندار 
 دةست نيشان دةكريَت.

رانى حكومةتى هةريَم و وةزارةت لةسةر دةربرِينى رةزامةندى لةاليةن سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزي -1
ثرؤذة و ديزاينة تايبةتةكانى و بة رةضاوكردنى طةياندنى كةمرتين زيان بة دارستان و ذينطةى 

 دةوروبةرى و بة بىَ ليَكرتازاندنى دارستان.

(، لةطةلَ دروست كردنى EIAئامادةكردنى راثؤرتى هةَلسةنطاندنى كاريطةرى ذينطةيي ) -5
تكردى تازة و بة هةمان رووبةرى ثرؤذة و بة هةموو ثيَداويستييةكانى لة دابني دارستانيَكى دةس

كردنى سةرضاوةى ئاو و نةمام و سيستةمى ئاوديَرى و ثةرذين و ثيَداويستيةكانى ترى جيَبة جىَ 
 كردنى ئةم دارستانة.

 (1)ماددةى 
رى تر زياد دةكريَت لةسةر (ى ياسا، مايف )مدني( لة جؤ51جطة لة سزاكانى ديار كراو لة ماددةى ) 

ئةوانةى زيَدةرِؤيى دةكةن لةسة دارستانةكان بة هؤكارى ئةجنام دانى ثرؤذةى ئيسرتاتيجى كة سوودى 
 طشتى يان تايبةتى هةبيَت و بةم شيَوةية قةرةبؤ دةكريَت:

ابني كردن و قةرةبؤكردنى دارةكان بة ثارة بة ثيَى ريَنمايية دارييةكانى تايبةت بةم بابةتة لةطةلَ د -1
( سالَ بةرامبةر هةر داريَك يان 2-5( ثيَنج دار بيَت كة تةمةنيان كةمرت نةبيَت لة )2ضاندنى )

دةوةنيَكى زيان ثيَطةيشتوو )بة ثيَى تةمةن و جؤرى دارة زيان ىلَ كةوتووةكان( و بة ثيَى 
( 000كةمرت بيَت لة ) ريَنماييةكانى بةرِيَوةبةرايةتى، ئةطةر كؤى طشتى دارة زيان ثيَطةيشتووةكان

 ضوار سةد دار و دةوةن، و لةو جيَطاية دةضيَندريَن كة بةرِيَوةبةرايةتى دةست نيشانى دةكات.

( ضوار سةد ثيَويستة قةرةبؤكردنةكة بة 000لةو كاتةى كة ذمارةى دار و دةوةن زياتر بيَت لة ) -5
( سالَ بةرامبةر هةر 2-5ت لة )( ثيَنج دار بيَت كة تةمةنيان كةمرت نةبي2َدابينكردن و ضاندنى )

داريَك يان دةوةنيَكى زيان ىلَ كةوتوو )بة ثيَى تةمةن و جؤرى دارة زيان ىلَ كةوتووةكان( و بة ثيَى 
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ريَنماييةكانى بةرِيَوةبةرايةتى ئةوش بة دامةزراندنى دارستانيَكى دةستكردى تازة بةرامبةر ئةو 
ويستيةكانى و خزمةت كردني بؤ ماوةيةك كةمرت نةبيَت دارستانة زيان ىلَ كةوتووة و بة هةموو ثيَدا

لة دوو سالَ و بة شيَوةيةكى سةركةوتوانة ثيَش وةرطرتنى لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى، و جيَطاى ئةم 
 دارستانة لة اليةن ئةم بةرِيَوةبةرايةتى ية دةست نيشان دةكريَت.

كةسانةوة ثيَويستة قةرةبؤ بكريَتةوة  بة زيَدةرِؤيى بة هةموو جؤرةكانى لةسةر دارستان لة اليةن  -2
ثارة و بة ثيَى رِيَنماييةكانى دارايى تايبةت بةم بابةتة لةو كاتةى كة ذمارةى دارةكان كةمرت بيَت لة 

(ى ئةم 5( و )1( سةد دار و دةوةن، و ئةطةر ذمارةى دارةكان زياتر بيَت ثيَويستة برِطةكانى )100)
 ت و بة ثيَى ذمارةى دارى زيان ىلَ كةوتوو.ماددةية لةسةرى جىَ بةجىَ بكريَ

لة كاتى زيان طةياندن بة دارستان و بة شيَوةى ئةنقةست و دواى سةملاندنى اليةنى سةرثيَضى كار  -0
ريَطةى ثيَ نادريَت بؤ ئةجنام دانى هةر ثرؤذةيةك لة ناو دارستانة زيان ثيَكةوتووةكان و ثيَويستة 

 يانةى كة لة ياسادا هاتووة.دووبارة بيضيَنيَتةوة جطة لةو سزا
 

 (6)ماددةى 
ئةو زيانانةى كة بةر دارستانةكان دةكةويَت بة هؤى ئةجنام دانى ثرؤذةى رِيَثيَدراو لة اليةن وةزارةت  

 قةرةبؤكردنيان بةم شيَوةيةى خوارةوة دةبيَت:
ى تةنها بة قةربؤكردنى دارى زيان ىلَ كةوتوو بة هؤكارى ئةجنام دانى ثرؤذةى طشتى خزمةت طوزار -1

 ثارة و بة ثيَى رِيَنماييةكانى دارايى تايبةت بةم بابةتة.
لةكاتى ئةجنام دانى ثرؤذةى وةبةرهيَنان يان ثرؤذةيةكى كةرتى تايبةت دارى زيان ىلَ كةوتوو بة ثارة  -5

 (2قةرةبؤ دةكريَن و بة ثيَى رِيَنماييةكانى دارايى تايبةت بةم بابةتة لةطةلَ دابني كردن و ضاندنى )
( سالَ بةرامبةر هةر داريَك يان دةوةنيَكى زيان 2-5ثيَنج دار بيَت كة تةمةنيان كةمرت نةبيَت لة )

ثيَطةيشتوو )بة ثيَى تةمةن و جؤرى دارة زيان ىلَ كةوتووةكان( و بة ثيَى ريَنماييةكانى 
ضوار سةد دار ( 000بةرِيَوةبةرايةتى ، ئةطةر كؤى طشتى دارة زيان ىلَ كةوتووةكان كةمرت بيَت لة )
 و دةوةن، و لةو جيَطاية دةضيَندريَن كة بةرِيَوةبةرايةتى دةست نيشانى دةكات.

( ضوار سةد ثيَويستة قةرةبؤكردنةكة بة 000لةو كاتةى كة ذمارةى دار و دةوةن زياتر بيَت لة ) -2
بةر هةر ( سالَ بةرام2-5( ثيَنج دار بيَت كة تةمةنيان كةمرت نةبيَت لة )2دابينكردن و ضاندنى )

داريَك يان دةوةنيَكى زيان ىلَ كةوتوو )بة ثيَى تةمةن و جؤرى دارة زيان ىلَ كةوتووةكان( و بة ثيَى 
ريَنماييةكانى بةرِيَوةبةرايةتى ئةوش بة دامةزراندنى دارستانيَكى دةستكردى تازة بةرامبةر ئةو 
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دني بؤ ماوةيةك كةمرت نةبيَت دارستانة زيان ىلَ كةوتووة و بة هةموو ثيَداويستيةكانى و خزمةت كر
لة دوو سالَ و بة شيَوةيةكى سةركةوتوانة ثيَش وةرطرتنى لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتى، و جيَطاى ئةم 

 دارستانة لة اليةن ئةم بةرِيَوةبةرايةتى ية دةست نيشان دةكريَت.
 

 (7)ماددةى 
وتنةوةى كة ئةنقةست نةبيَت و لةكاتى زيان طةياندن بة دارستانةكان بة هؤكارى رووداوى ئاطر كة 

سةرضاوةكةى ثرؤذةى طشتى بيَت يان وةبةرهيَنان يان تايبةت بيَت ثيَويستة دارى زيان ىلَ كةوتوو قةرةبؤ 
 ( ماددةى شةشةمى ئةم ريَنمايية.5( و )1بكريَت و بة ثيَى برِطةكانى )

 

 (8)ماددةى 
لَ بةريَوةبةرايةتى هةموو جؤرة زيَدةرؤيي ثيَويستة بةريَوةبةرايةتى ثؤليس و بة هةماهةنطى لةطة -1

يةك رابطرن لةسةر دارستان، وةكو زيَدةرؤيي ضاندن لة ناو دارستانةكان، ثةرذين كردن، دروست 
كردنى دام و دةزطا، بري ليَدان، يان زيَدةرؤيى لةسةر رووثؤشى رووةكى يان بة بةكارهيَنانى وةكو 

ناو دارستان يان ياخود دروست كردنى كانة بةرد لة  لةوةرِطا لةو كاتانةى كة قةدةغة دةكريَت،
 خؤَلى دارستان.طواستنةوةى خاك و

 رةوانةكردنى تؤمةتباران بؤ دادطا لة كاتى دةستطري كردنيان. -5
 

  (9)ماددةى 
ريَكخستنى لةوةرِاندن لة ناو دارستانةكان و ثاوانةكان لة سةرةتاى ضةكةرةكردن هةتا وةكو دواى قؤناغي 

دروست كردنى تؤ، و ئةم ريَكخستنةش بة ثيَى ثةيرِةو كردنى سيستةميَكى لةوةرِاندنى  ثيَطةيشنت و
طوجناو بيَت و بة ثيَى ناوضة جياجياكان دةبيَت، و دةست نيشان كردنى كاتى دةست ثيَكردن و ماوةى 

لةطةلَ يةكة  لةوةرِاندن و ماوةى قةدةغةكردنى لةوةرِاندن لة اليةن بةريَوةبةرايةتى دةبيَت بة هةماهةنطى
 كارطيَريةكان.

 

 (11)ماددةى 
ثيَويستة بةريَوةبةرايةتيةكان و بة هةماهةنطى لةطةلَ يةكة كارطيَريةكان ماوةى قةدةغةكردنى لةوةرِاندن 
ديار بكةن لة ناو ئةو دارستانانةى كة تووشي رووداوى ئاطر كةوتنةوة بوونة بؤ مةبةستى دووبارة 

 ذيانةوةى ئةم دارستانانة.
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 (11)ددةى ما
ناوضةى ثاريَزراو دروست دةكريَت لةسةر ثيَشنيارى بةريَوةبةرايةتى و دواى ثةسةند كردنى وةزارةت  -1

 بؤ مةبةستى جىَ بةجىَ كردنى ماددةى شةشةمى ياسا.
هةَلوةشاندنةوةى برِيارى ناوضةى ثاريَزراو لةدواى نةمانى هؤكارةكانى لةسةر داواى بةريَوةبةرايةتى  -5

 ثةسةند كردنى وةزارةت. دةبيَت و بة

 (13)ماددةى 
هةر كةسيَك يان اليةنيَك كة دةيةويَت ئاذةلَ بيَنيَتة ناو هةريَمى كوردستان بؤ مةبةستى لةوةرِاندن 
ثيَويستة ثيَش هيَنانيان رةزامةندى بةريَوةبةرايةتى وةربطريَت دواى ديار كردنى ذمارةى ئاذةلَ و جؤر و 

 كردنى جيَطاى لةوةرِطا.ماوةى مانةوةيان لةطةلَ ديار 
 (12)ماددةى 

بؤ خاوةن  5009(ى ساَلى 0ثةيرِةو كردنى ماددةكانى تايبةت بة زةوى كشتوكاَلى و ريَنمايي ذمارة )
دارستانة تايبةتيةكان كة دةيانةويَت وةبةرهيَنان بكةن لةناو دارستانةكانيان بة ضاندني دارى ميوة دواى 

 . تى و بةريَوةبةرايةتى باخدارى لة ثاريَزطاكانى هةريَموةرطرتنى رةزامةندى بةريَوةبةراية
 (17)ماددةى 

وةبةرهيَنان يان طواستنةوةى بةروبوومى دارستان و جؤرةكاني و برِةكانى لة اليةن بةريَوةبةرايةتى ديار 
 دةكريَت و بة هةماهةنطى لةطةلَ يةكة كارطيَريةكان و اليةنى ثةيوةندار.

 (11)ماددةى 
 نةما بؤماويةكانى رووةكى و ئاذةَلى قةدةغةية لة ناوضةى دارستانةكان و دةور و بةرى،دةركردنى ب -1

بةآلم دةكريَت سووديان ىلَ وةربطرييَت بؤ مةبةستى ثةرةثيَدانى رِةضةَلكى و )تهجني(   دواى 
 وةرطرتنى رةزامةندى وةزارةت.

يارى كراو لة برِطةى يةكةمى ئةم ريَطة دةدريَت بة دةركردن و بةكار هيَنانى بنةما بؤماوةيةكانى د -5
ماددةية لةكاتى زؤر ثيَويست يان لة كاتى بةكارهيَنانيان بؤ مةبةستى تؤذينةوةى زانستى و دواى 

 ثةسةند كردنى وةزارةت.

  (16)ماددةى 
ة ثابةند بن بةم خاآلنةى نةمامطةكانى مؤَلةت ثيَدراو بؤ بةرهةم هيَنانى نةمامى دارى دارستان ثيَويست

 وة:خوارة
 ريَنماييةكانى تايبةت بة ثاراستنى رووةك و ريَطة طرتن لة بآلو بوونةوةى نةخؤشى و مةطةز. -1
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 (.وسط االكثاروةرطرتنى رةزامةندى بةريَوةبةرايةتى لةسةر بةكارهيَنانى جؤرى ناوةندى زؤر كردن ) -5

بةشيَكى ترى وةرطرتنى رةزامةندى بةريَوةبةرايةتى لةسةر بةكار هيَنانى ثةل و ثياز و يان هةر  -2
 رووةك كة بةكار ديَت بؤ زؤر كردنى رووةكى كة بؤ يةكةم جارة هاوردةدةكريَت بة شيَوةيةكى فةرمى.

وةرطرتنى رةزامةندى بةريَوةبةرايةتى لةسةر جؤر و تةرزى ئةو نةمامانةى كة نةمامطة دةيةويَت  -0
 بةرهةمى بيَنيَت.

 (17)ماددةى 
( 150خانويَك بؤ نيشتةجىَ بوون دروست بكةن رووبةرةكةى لة )خاوةن دارستانة تايبةتةكان بؤيان هةية 

 سةد و بيست مةتر دوو جا زياتر نةبيَت دواى ثيَشكةش كردنى بةَلطةنامةى خاوةنداريةتى ئةم دارستانة.
 (18)ماددةى 

 .ى لة رؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان( جىَ بةجىَ دةكريَتةوةئةم ريَنمايية لة ريَكةوتى بآلوكردن 
 
 
 
 
 
 

 ثرؤفيسؤر سريوان بابان                                                                                                      
 رضاوةكانى ئاووةزيرى كشتوكالَ و سة                                                                                                        
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 وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
 

لة هةريَمى كوردستان ذمارة  ياساى دارستان (ى52)ثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى ثاَل
دةركردنى بة بريارماندا  (ى ياساى دارستان12بؤ جى بةجآ كردنى ماددةى ) و 5015(ى ساَلى 10)

 -خوارةوة :اييةى مئةم ريَن

 3112( سالَى  9ريَنمايى ذمارة ) 
 ريَنمايى ثيَدانى مؤلَةتى كاتى بؤ دروست كردنى رِةذوو

 

 (1) ماددةى
بؤ مةبةستى ريَكخستنى ثيَداني مؤَلةتى كاتى بة دروست كردنى رِةذوو لة هةريَمى كوردستان ثيَويستة 

 ئةم خاآلنةى خوارةوة ثةيرِةو بكريََت:
ارى ثسثؤر ثيَك بهيَنريَت بؤ سةرثةرشتى دروست كردنى رةِذوو لة هةريَم بة ليذنةيةكى سةرثةرشتي -1

سةرؤكايةتى نويَنةرى بةرِيَوةبةرايةتى طشتى باخدارى و دارستان و ثاوان و ئةنداميَتى )نويَنةرى 
ذينطةى ثاراسنت و ضاككردنى ثؤليسى ثاراستنى دارستان و ذينطةى هةريَم، ونويَنةرى دةستةى 

 ةركةكانى بريتية لة:هةريَم( و ئ

 ديار كردنى ميكانيزمى كاركردن بةم ريَنماييانة. - أ
 ضاوديََرى و بةدواداضوونى جىَ بةجىَ كردنى ئةم ريَنماييانة. - ب
ليذنةى ثيَدانى مؤَلةت ثيَك ديَت بة سةرؤكايةتى نويَنةرى بةرِيَوةبةرايةتيةكانى دارستان و ثاوانى   -5

اسنت و ضاككردنى ذينطةى ، و ثؤليسى ثاراستنى دارستان و ثاريَزطاكان و نويَنةرى )فةرمانطةى ثار
ذينطة، يةكةى كارطيَرى( لةو قةزايانةى كة جيَطاى دروست كردنى رِةذووى بؤ دادةمةزريَت، و 

 ئةركةكانى ئةم ليذنةية ثيَك ديَت لةم خاآلنةى خوارةوة:
 ثشكنينى جيَطاى دروست كردنى رةذوو. - أ

 دةكريَن بكريَنة رةذوو. ثشكنينى ئةو دارانةى كة ثيَشنيار - ب

 داواكردنى هةموو بةراييةكانى ثيَويست بؤ ئةم مةبةستة. - ت

 .هةر سةرثيَضييةكضاوديَرى كردنى دروست كردنى رةذوو و وةرطرتنى ريَكارى ياسايى ثيَويست بةرامبةر  - ث
 ةبيَت.ثةسند كردنى مؤَلةتى ثيَدانى رةذوو لة اليةن بةرِيَوةبةرى  دارستان وثاوانى ثاريَزطاكان د  -2

            مؤَلةتى دروست كردنى رِةذوو كاتيية لةبةر ئةوة ثيَويستة رؤذى دةست كار ثيَكردن و  -0
كؤتايى ئةم مؤَلةتة ديار بكريَت و بة مةرجيَك لة ساَليَك زياتر نةبيَت و دةكريَت ئةم مؤَلةتة نوىَ 

 بكريَتةوة.
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 (3)ماددةى 
لة ناوضةى جياجيا كة وةكو كارطةى دروست كردنى رِةذوو  ديار كردنى ضةند جيَطايةك و بة ثيَى ثيَويست

بيََت بؤ مةبةستى دامةزراندنى كورةى رِةذوو لة اليةن ئةو كةسانةى كة مؤَلةتى دروست كردنى رةذوويان 
ثىَ دةدريَت، و بريتى دةبيَت لة ثارضة زةويةك بة رووبةرى ثيَويست ، و ثيَويستة كؤنرتؤلَ بكريَت لة 

ثاراستنى دارستان و ذينطة( و لة ذيَر ضاوديَرى ليذنةى ريَكخستنى مؤَلةت بيَت، و اليةن )ثؤليسى 
ثيَويستة يةكةى ئيدارى و فةرمانطةى ثاراسنت و ضاككردنى ذينطةى ثاريَزطاكان رةزامةنديان لةسةر 

 هةبيَت و ئةم جيَطاية لة دةرةوةى سنوورى شارةوانى بيَت.

 نانى ئةم جؤرة دارانةى خوارةوة دةدريَت:تةنيا مؤَلةت بؤ بةكارهيَ  (2)ماددةى 

 ثامشاوةى دارى كارطةكانى دار تاشى. -1

 دارى كؤن وةكو دارى كاريتة و هتد... -5

دارى وشك لة ناو دارستانةكان دواى ثشكينيان لة اليةن ليذنةى ريَكخستنى مؤَلةت و لة ذيَر  -2
 ريَت.ضاوديَرى بةريَوةبةرايةتى دارستان وثاوانى ثاريَزطاكان ئةجنام بد

 ئةو دارانةى كة دةبرِدريَنةوة لةبةر جىَ بةجىَ كردنى ثرؤذةيةكى طشتى طرنط. -0

دارى دةست بةسةرداطرياو لةاليةن دادطاوة )مصادر(ة كراون و كة لة ريَطاى زيادكردنى ئاشكرا  -2
 دةفرؤشريَت بة ثيَى ريَنماييةكانى دارايى تايبةت بةم بابةتة.

بة ثيَى رةزامةندى بةريَوةبةرِايةتيةكانى دارستان و ثاوانى  ثامشاوةى دارى دارستانى هةَلثاضراو -6
 ثاريَزطاكان و لة ذيَر ضاوديَريان.

 ثامشاوةى باخةكانى باخدارى كةرتى تايبةت بة ثيَى ئةم خاآلنةى خوارةوة: -7

 دارى وشكبوو. - أ

 دارى تةمةن طةورة يان بةرهةمى كةم بيَت. - ب

 ةستةم بيَت.دارى تووشبوو بة نةخؤشى و مةطةز كة ضارةسةرى ئ - ت

دارى ئةو باخضانةى كة دةكةونة ناو ثرؤذةيةكى ئاوةدانكردنةوة يان ماستةر ثالنى سنوورى  - ث
 شارةوانييةكان ثاش ثيَدانى رةزامةندى اليةنة ثةيوةندارةكان. 

دارى سووتاوى دارستانةكان بة مةرجى دواى تةواو بوونى ريَكارة ياساييةكان، و لة اليةن  -8
دارستان وثاوانى ثاريَزطاكان برِيارى ىلَ دةدريَت بؤ بةكارهيَنانى بؤ دروست بةريَوةبةرايةتيةكانى 

 كردنى رةذوو.
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بوونى بة ريَنماييةكانى ليذنةى ثيَدانى مؤَلةتى  ثابةندمؤَلةت ثيَدراو ثيَويستة بةَليَن بدات بة  (7)ماددةى 
 دروست كردنى رِةذوو.

 . ؤماَلى بؤ دةرةوةى هةريَمى كوردستان بة هيض شيَوةيةكرِيَطة نادريَت بة ناردنى رِةذووى خ  (1)ماددةى 
 .  كردنى رِةذوو بؤ ناو هةريَمى كوردستان هاوردةريَطة ثيَدان بة  (6)ددةى ما

 (7)ماددةى 
طواستنةوةى رةذوو لة نيَوان ثاريَزطاكان تةنها بة ثيَى رِةزامةندى بةريَوةبةرايةتى طشتى باخدارى و  -1

 . تدارستان و ثاوان دةبيَ
طواستنةوةى رِةذوو لة نيَوان شار و شارؤضكةكانى يةك ثاريَزطا بة ثيَى رةزامةندى بةرِيَوةبةرايةتى  -5

 دارستان و ثاوانى ثاريَزطاكان دةبيَت.
ثيَويستة خاوةن مؤَلةت رةذووةكانى بكاتة ناو كارتوَن يان طونية )طووش(  و زانياريى  (8)ماددةى  

 وةكو: ثيَويستى لةسةر تؤمار بكات
 . ناوى خاوةن مؤَلةت -1
 . ذمارة و رؤذى ثةسند كردنى مؤَلةت -5

 . ذمارةى تةلةفؤن -2

 تةنها بؤ خاوةن مؤَلةت هةية ئةو رةذووةى كة خؤى بةرهةمى هيَناوة بيكاتة ناو ئةم كارتؤن و كيسانة. 

 ثيَويستة خاوةن مؤَلةت ثابةند بيََت بة ريَنمايةكانى بةرطرى شارستانى. (9)ماددةى 
 .5007 ساَلى( 2) كارنةكردن بة ريَنمايى ذمارة  (11)ةى مادد

 رؤذنامةى فةرمى)وةقايعى كوردستان(ى لةةوةرؤذى بآلوكردندةكريَت لة بةجآجآئةم ريَنمايية  (11)ماددةى 
 
 

 فيسؤر سريوان بابانثرؤ                                                                                                      
 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                                        

 

 دةرضوونىهؤكارى 
ارةيةك لة دروست كردنى رِةذوو لة هةريَمى كوردستان ثيشةيةكى كؤنة و ثةيوةنديي هةية بة بذيَوى ذم

هاووآلتيانى هةريَم هةروةها رِةذوو طرنطيى خؤى هةية بؤ ئامادةكردنى خواردن و سةرضاوةيةكى وزةية، 
لةبةر ئةوة و بؤ مةبةستى ريَكخستنى دروست كردنى رِةذوو و بؤ كةم كردنى زيَدةرِؤيى لةسةر دارى 

دنى رةذوو لة هةريَمى كوردستان دارستانةكان و ثاراستنيان و بؤ كؤنرتِؤلَ كردنى ثيشةسازى دروست كر
 .دةرضوينرا ئةم ريَنمايية 
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 وةزارةتى شارةوانى و طةشت و طوزار 
 21/11/3112لة  16871ذمارة 

 3112ريَنمايى سالَى 
 ريَنمايى تايبةت بةبريارى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران

( وة بة  5012/  8/  55لة  8081ثاَلثشت بة فةرمانى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة )
( بؤ  5011/  8/  17لة  9025مةبةستى جىَ بةجىَ برِيارى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة ) 

رى شارةوانى سليَمانى دةكةون وريَِكخستنى موَلكدارى لة سنورى ئةو طوندانةى بةر فراوان كردنى سنو
سنورى رِاستيَنراوى ئةو طوندانةى دةوروبةرى بؤ ضارةسةر كردنى كيَشةى ئةو خانوانةى بة زيادةرِةوى لة 

شارى سليَمانى بيناكراون يان ئةو زةويانةى دةستيان بةسةر داطرياوة لة اليةن هاوآلتيانةوة ئةم ريَنمايةى 
 -خوارةوةمان دةركرد :

بةشى ماستةر ثالن لة سةرؤكايةتى شارةوانى سليَمانى ثيَويستة بة سوود وةرطرتن لة تازةترين   -1
( كة لةبةردةستداية . واقع حاَلى ئةو خانوانة كة 5011( )كؤتايى ساَلى Sat.Emageنةى ) ويَ

دروست كراون ديارى بكات لةسةر كؤثى ويَنةى سةتةاليةتى تايبةت بة هةموو ئةو طوندانةى 
( 2طوندة ( وة هةر طونديَك بة ) 72دةكةونة سنورى ماستةر ثالنى شارى سليَمانى كة ذمارةيان ) 

 ئامادة بكريَت و مؤر و ئيمزا بكريَت و ويَنةكان بةم شيَوةية دابةش بكريَت .كؤثى 

 (5. كؤثى لة بةشى ماستةر ثالنى بثاريَزريَت ) 

 (1كؤثى بة ) . نووسراوى فةرمى دةنيَردريَت بؤ ثاريَزطاى سليَمانى 

 (1. كؤثى بؤ شارةوانى ثةيوةندى دار ) 

 (1. كؤثى بؤ بةشى زيادةرةوى ) 

 (1كؤثى ب  ). ؤ بةرِيَوةبةرايةتى نةخشة دانانى ئاوةدانى سليَمانى 

ثيَويستة خاوةنداريةتى ئةو خانوانة كة لة ويَنةى سةتةاليتدا بة ثىَ ى واقع حال دةردةكةويَت ديارى  -5
بكريَت لة اليةن ليَذنةيةكى تايبةت كة ثيَكدةهيَنريَت لة اليةن ثاريَزطاى سليَمانيةوة بة  ثىَ ى ئةو 

ترقيم ( كردنةى بةشى ماستةر ثالن لةسةر ويَنةى سةتةاليةت ديارى دةكات و بة ليستيَكى  ذمارانةى )
ليَذنةى ئاماذة ثيَدراوى رِاستيَنراو لة اليةن ليَذنةكةوة بنيَردريَت بؤ سةرؤكايةتى شارةوانى سليَمانى 

وةزيفى لة بةرِيَوةبةر  ثيَويستة بة سةرؤكايةتى فةرمانبةريَكى ثاريَزطاى سليَمانى بيَت كة ثلةىسةرةوة 
كةمرت نةبيَت و ئةنداميَتى نويَنةرى شارةوانى سليَمانى و بةريَِوةبةرايةتى نةخشةدانانى ئاوةدانى 

 سليَمانى و قائيمقاميةتى قةزاى مةَلبةند يان ) ناحيةى تايبةمتةند ( ثشتطريى ئةجنومةنى طوند .
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 (1لة نويَرتين ويَنةى سةتةاليت كة لة برِطةى )ثيَويستة لةسةر بةشى ماستةر ثالن بةسوود وةرطرتن  -2
ثةلةبكةن بؤ ئامادة كردنى نةخشةى ( كارى بةArial Photoئاماذةى ثيَدراوة و ويَنةى هةواى )

وةك طةرةكى  نويَ و بةستنةوةى بة  ةكان و مامةَلةكردنى ئةو طوندانةجياكراوةى زةوى طوند
واقع حاَلى ئةو خانوانة بكريَت كة دروستكراون و  رِةضاوى  سيَكتةرةكانى دةوروبةرى بة شيَوةيةك

وانة و استكردنةوةى بؤ بكريَت و ئةو خانبطوجنيَندريَن لةطةلَ نةخشةكةدا وة ئةطةر ثيَويستى كرد رِ
زةويانة دةستنيشان بكريَت كة ناطوجنيَت لةطةلَ ثيَداويستيةكانى نةخشةسازى ناو طوندةكان و 

نةى ثيَويسنت و طوجناو دةستنيشان بكريَت بؤ ئةو خزمةتطوزاريا لةهةمان كاتدا شويَن و رِووبةرى
ذمارةى خزمةتطوزارى ثيَويست   ماستةرثالن بكريَت لة رِيَذةى سةوزايى ورِةضاوى ستاندةرةكانى 

 هةموو جؤرةكانيةوة.بة
اوةى ئةو زةويانةى دةميَننةوة لة نيَوان ئةو خانوانةى كة دروست كراون , ثيَويستة نةخشةى جياكر -0

بؤ ئامادةبكريَت و لةسةر هةمان ويَنةى سةتةاليتى طوندةكة دابةزيَنريَت و ترقيم بكريَت بة مةبةستى 
( ى 5ى )دةستدارى ( لةاليةن هةمان ليَذنةى ئاماذة ثيَدراوةى خاَلى )تيةكاليكردنةوةى خاوةندارية

 سةرةوة.
ةى تايبةت لة ثاريَزطاى سليَمانى سنوورى رِاستيَنراوةى ) مصدق ( ئةو طوندانةى لة اليةن ليَذن  -2

بةكاردةهيَنريَت تةنها بؤ ) حصر ( طةمارؤى زيادةرِةوى و يةكاليكردنةوةى ) دةستدارى ( وة بة 
رة لة اليةن ليَذنةكةوة بة ماناى رِيَطةثيَدان نايةت بؤ وهيض شيَوةيةك دياريكردنى ئةو سنو

 ةنيَكةوة بؤ هةر مةبةستيَك بيَتض كةس و اليمامةَلكردن بةو زةويانةوة و تةرخانكردنى لة اليةن هي

ثيَويستة لةسةر شارةوانى ثةيوةنديدار بة هةماهةنطى بةشى زيادةرِةوى بنكةى ثؤليسى شارةوانى  -6
ضاوديَرى بةردةوامى ئةو طوندانة بكات و دروستكردنى هةر بينايةك بة بىَ مؤلةتى شارةوانى 

ؤكايةتى شارةوانى و ثيَويستة ئةم اجرائاتانة لة سةرةتاى رِابطرييَت و البةريَت بةبىَ طةرانةوة بؤ سةر
سةرثيَضى هاوآلتيةوة ئةجنام بدريَت لة قؤناغةكانى رِةنط رِشنت و بناغة دروستكردن و ضينةكانى 

 سةرةتاى ديوار بة ثيَضةوانةوة فةرمانبةرى كةم تةرخةم ليَثرسينةوةى ياسايى لةطةَلدا دةكريَت .

طوند وةرناطرييَت و كارى ثيَناكريَت  رى  و اجرائاتى فراوانكردنى سنورىكابة هيض شيَوةيةك داوا  -7
بةَلكو طشت طوندةكانى سنوورى ماستةرثالنى سليَمانى مامةَلةى طةرِةكيَكى شارى سليَمانى 

 لةطةَلدا دةكريَت.
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بةشى ماستةر ثالن بة هةماهةنطى لةطةلَ بةشى ياسا , طشت ئةو زةويانةى كة دةكةويَتة سنوورى  -8
وندةكان )ناو طوندةكان و دةوروبةرى ( بةثيَ ى ثيَويست ديارى دةكات بة نووسراوى فةرمى ط

يان دةست ليَهةَلطرتن تؤماركردنيان بة  كشتوكالَ( بة مةبةستى كوذاندنةوةدةنيَردريَت بؤ )ب.طشتى 
 ناوى شارةوانى سليَمانييةوة.

ت بؤ ئةجنامدانى        لويت( دابنيَسةر بةشى ماستةر ثالن رِيَزبةندى طرنطى ) او ثيَويستة لة -9
      ى طرنطى و طةورةى و نزيكى طوندةكان لة شارى سليَمانييةوة يان ذمارةىكارةكان بةثيَ
 دانيشتوان .

و ناحيةكان ئةو طوندانة ديارى ميةتى قةزاى مةركةزاهةنطى قائيمقثاريَزطاى سليَمانى بة هةما -10
و دوورن لة سةنتةرى ئاوةدانى و رِيَطة نةدريَت بة دةكةن كة تا ئيستا ئاوةدان نةكراونةتةوة 

ئاوةدانكردنةوةيان بةَلكو قةرةبوو كردنةوةيان بة زةوى نيشتةجىَ لةو سيَكتةرانةوة كة زةوى ئيفراز 
 كراوى شارةوانى تيَداية ) لة نزيكرتين سيَكتةرةوة ( .

ةوة ئاماذةى ثيَدراوة دوا نةخشةى ئامادةكراو بة ثىَ ى ئةم مةرجانةى كة لة خاَلةكانى سةر -11
 دةخريَتة بةر دةست ئةجنومةنى شارةوانى سليَمانى بؤ ثةسةند كردنى .

( دةيطريَتةوة بة  5011/  8/  17لة  9025أ. ئةو كةسةى ئةحكامةكانى برِيارى ذمارة )   -15
سوودمةند هةذمار دةكريَت وة نابيَت ثيَشرت نة خؤى نة خيَزانى و نة منداَلة ناكامةكانى 

 د بووبيَت لة وةرطرتنى زةوى يان يةكةى نيشتةجىَ ى سةر بةخؤ .سوودمةن
تةمليك كردنى خانووةكةى  (ى شةرعى مافى ئةوةى هةية داواى وارثب . زيادةرِؤى يان ثاشةنشينى ) 

دةبيَت لةبةر رِؤشنايى ( دروست كرابيَت و5011/ 1/ 1ش )مةرجيَك خانووةكةى لة ثيَبكات بة
ى ساَلى 501ةتى ئةجنومةنى وةزيران/ ئيدارةى سليَمانى ثيَشوو ذمارة )برِطةكانى برِيارى سةرؤكاي

لة  9025)يارى ذمارة( دريَذكردنةوةى كاركردن بة ئةو برِيارة بؤ مةبةستةكانى بر1999ِ
17/8/5011) 

   لة ماوةى رِؤكار داواكاريةك ئارِاستةى شارةوانى سليَمانى بكات  ج . ثيَويستة خاوةن داوا يان زيادة
وونى ئةم رِيَنمايية بة مةبةستى ئةجنامدانى كاررِايى ئسوىل و ئةطةر لةو مانط لة رِؤذى دةرضسىَ 

ماردةكريَت بة تؤ يان زةويةكةىماوةيةدا داواكارى ثيَشكةش نةكات مافى دةفةوتيَت و خانووةكةى 
 ناوى شارةوانى سليَمانى .
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ئةو كةسانةى كة برِيارى سةرةوة  د . بة مةبةستى تؤماركردنى زةويةكان و خانووةكانى بة ناوى
( حةوت هةزار و ثيَنض سةد دينار بؤ هةر مةتر دووجايةك لة  7,  200دةيانطريَتةوة ئةوا برِى ) 

( سةد و ثةجنا مةتر دووجا ئةوةى كة  120خاوةن داوا يان زيادةرِؤكار وةردةطرييَت تا رِووبةرى ) 
 ت .دةميَنيَتةوة بة نرخى بازرطانى ثىَ ى دةفرؤشريَ

( زيادةرِةوى 5011/  8/  17لة  9025أ . هةر كةسيَك لة دواى دةرضوونى برِيارى ذمارة ) -12
 بكات سةر زةويةكانى دةوَلةت ئةوا سزا دةدريَت بة ثىَ ى ياسا .

ب . ئةو كةسانةى مامةَلة دةكةن بة زةوية كشتوكاليةكانةوة سزا دةدريَن و ئيجرائاتى ياسايى لة دذيان 
 رِةوانةى داواكارى ليَكؤلينةوة دةكريَن .دةطرييَتة بةر و 

هةمان ئيجرائاتى برِطةى )ب( يان لةطةلَ دةكريَت  نطةى كرِين و فرؤشتنى زةوى و زارنووسي ج .
 سةرةرِاى داخستنى نووسينطةكانيان و وةرطرتنةوةى مؤَلةتةكانيان .

تةوة كة هيض كيَشةيةكى ( تةنها ئةو طوندانة دةطريَ 5011/  8/  17لة  9025رِيارى ذمارة ) ب -10
نية لة رِووى ياسايى يان فةنى نابيَت فراوانكردنةكة بة رِيَطةى ناشةرعى و بة سوود وةرطرتنى 

 تايبةتى لة سةر بةرذةوةندى طشتى ئةجنام درابيَت .
 كار بة هيض رِيَنماييةك ناكريَت هاودذ بيَت لةطةلَ ئةحكامةكانى ئةم رِيَنمايية . -12
 يية جىَ بةجىَ دةكريَت لة رِؤذى باَلوكردنةوةى لة وةقائعى كوردستان .ئةم رِيَنما -16
 
 
 

 ئةندازيار                                                                                                      
 دلشاد شهاب حاجى                                                                                                         

 وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار                                                                                                           
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 وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
 

  39/11/3112لة  11619ذمارة : 
 برِيار

 

)دووةم( لة ياسايى وةزارةتى كشتوكالَ و برِطةى  (ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى )ثيَنجةمبة ثيَى 
 -( برِيارماندا بة :5010(ى ساَلى )6ذمارة ) شةرضاوةكانى ئاو

 

ؤذى لَ لة رسا( 5( تايبةت بةراست كردنةوةى هةَلةكانى تسوية بؤ ماوةى )611دريَذكردنةوةى برِيارى ) -
 . (وةقايعى كوردستان)يارة لة رؤذنامةى بآلو بوونةوةى ئةم بر

 
 ثرؤفيسؤر سريوان بابان                                                                                                      

 وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------- 

 وةزارةتى داد 
 

 

 3112ى سالَى (18) بةيانى ذمارة
 

ة ياسةايى وةزارةتةى داد      ) دووةم ( لة  ( برِطةة  نؤيةةم  تةى ثيَمان دراوة لةماددةى )آلبة ثيَى ئةو دةسة
 -( برِيارماندا بة :5007ساَلى )(ى 12ذمارة )

 

 .كردنةوةى فةرمانطةى دادنوسى لة ناحيةى هريان  -

 
 

 3112ى سالَى (19) بةيانى ذمارة
 

ة ياسةايى وةزارةتةى داد      ) دووةم ( لة  ( برِطةة  نؤيةةم  تةى ثيَمان دراوة لةماددةى )آلبة ثيَى ئةو دةسة
 -( برِيارماندا بة :5007اَلى )س(ى 12ذمارة )

 

 . نووسينطةى سةرثةرشتيارى دادى لة دهؤككردنةوةى  -

 
 

 دةرى شيَروان حةي                                                                                                                                     
 رى دادـوةزي                                                                                                                                   

-  
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 وةزارةتى ناوخؤ 
 
 

 3112(ى سالَى 11بةيانى ذمارة )
 

 ندا بة:بةرذةوةندى طشتى برِيارما و لةبةر 52/8/5012لة  6067ئاماذة بةنووسراوى ثاريَزطاى دهؤك ذمارة 
فراوانكردنى حةرةمى طوندى )بوتيا( لة سنوورى ناحيةى سةرسةنط / قةزاى ئاميَدى لة ثاريَزطاى دهؤك بة 

( دؤمن لةسةر ثارضة 9( دؤمن و ثارضة زةوى ب )22ضة زةوى أ )دوو دؤمن بة شيَوةى )ثار( ضل و 05رووبةرى )
 .بكريَتت هةَلطرتن / همزيك بةثآ ى كارى كوذانةوةو دةس12تى ر( كة2زةوى ذمارة )

 . 50/9/5012ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونييةوة  -
 
 

 كريم سنجارى                                                                                                                                       
 وةزيرى ناوخؤ                                                                                                                                       

 
-------------------------------------------------------------------- 

 

 وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
 

 

 3112(ى سالَى 6بةيانى ذمارة )
 

بارى ولة ياساى وةزارةتى ئةوقاف و كار ( طة دووةمشةشةم بر ماندراوة لة ماددةى )ئةو دةسةآلتةى ثيَ ثيَىبة 
  -:بة ( برِيارماندا 5007ساَلى ) (ى11ذمارة ) ئايينى

 

بارى ئايينى هةَلةجبةى شةهيد لة سنورى بةريَوةبةرايةتى طشتى وقاف و كاركردنةوةى بةريَوةبةرايةتى ئةو -1
 و كاروبارى ئايينى سليَمانى . ئةوقاف

 قاف و كاروبارى ئايينى هةَلةجبةى شةهيد .َلوةشاندنةوةى تيَبينةرايةتى ئةوهة -5

 .52/9/5012ئةم بةيانة كارى ثآ دةكرآ لة بةروارى دةرضونيةوة  -2

 
 
 

 كامل حاجى على                                                                                                             
  وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى                                                                                                            
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 وةزارةتى تةندروستى

 3112ى سالَى (112بةيانى ذمارة )
لة )ماددةى شةشةم/ برِطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة  بةثيَى ئةو دةسةالتةى ثيَماندراوة

  -، بريارماندا بة :  5007( ى ساَلى 12)
( لة نةخؤشخانةى هيوا سةر بة  كردنةوةى ) كلينيكى نةخؤشيةكان كة لة خوارةوة ئاماذةى ثيَكراوة -

 . بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى
         شيَرثةجنةى تر وةك  -2شيَرثةجنةى كؤئةندامى هةرس -5شيَرثةجنةى مةمك  -1ى كلينكى نةخؤشيةكان
خويَن  -2 ( ليؤكيميا خويَن ) -0 سنط كؤئةندامةكانى تر ( ،ئيسك ميز و ميزةرِؤ  ،) كؤئةندامى دةمار 

 شيَرثةجنةى ليمفة طريَكان -6بةربوون و خويَن مةين و نةخؤشية ئاسايةكان 

 .17/9/5012ونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتىلة رؤذى دةرضو -
 

 3112ى سالَى (117بةيانى ذمارة )
كارطيَرى ، خؤيةتى ، يةكةى رؤيشنت ، ثةسةندكردنى بةلطةنامة مردن و لةدايك بوون )هؤبةكانى كردنةوةى  -

شكنني و ، ذميَريارى ، وردبني ، كؤنرتؤىل ئةنبارةكان ، دةرمان وثيَداويستى ثزيشكى ، كؤطاى كةلَ وثةل ، ث
( لة بةرِيَوةبةرايةتى تةندروستى  خانقني سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى  ، ئامار ، ددان سازى سكاآل

 تةندروستى طةرميان .
 . 52/9/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 

 3112ى سالَى (111بةيانى ذمارة )
 بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى. ( لة  كردنةوةى ) نوسينطةى لة دايك بوون و مردن -
 .50/9/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 

 3112ى سالَى (116بةيانى ذمارة )
ةخؤشخانةى ن لة (  EMERGENCYMEDICINE DEPARTMENTكردنةوةى )  بةشى فرياكةوتن  -

 روستى هةوليَر.سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندفرياكةوتنى رِؤذهةالت 
 .50/9/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 
 

 د. رِيَكةوت محة رشيد                                                                                                                            
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                              
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 وةزارةتى تةندروستى
 

 3112ى سالَى (117بةيانى ذمارة )
 

( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى  ةمبةثيَى ئةو دةسةالتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برِطةى دوو
  -وة ، بريارماندا بة :  5007( ى ساَلى 12ذمارة )

 

ئةم هؤبانةى لة نةخؤشخانةى منداآلن و منداَلبوون سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كردنةوةى  -
 تةندروستى رِاثةرين .

. 6كةل و ثةل . طةجنينةى 2. كارطوزار 0. كؤمثيوتةر 2.خؤيةتى 5. كارطيَرى 1هؤبةكانى ) -
بةَلطةنامةى   .9  ضاثكراو و بليت برِةكان   .8  ئامارى  .7  ىل ثزيشكىكةل و ثة طةجنينةى ئاميَرو

.يةكةى 12ذميَريارى  . 15ثرسطة   .11. كارةبا و خزمةتطوزارى 10 لةدايك بوون ومردن
. تاقيطة 17. بانكى خويَن 16. دةرزى ليَدان و تةداوى 12. تيشك  10تةندروستى ذينطة 

.دةرماخنانةى دواى نيوةرؤ و شةوان 51دةرماخنانةى بةيانيان .50.مندااَلن 19.كؤطاى دةرمان 18
. منداَلى 56. هؤبةى لةدايك بوون N.R.C 52. 50. عمليات / ختدير 52. عمليات / استانت 55

 نةشتةرطةرى ذنان (  .57ناكام 

 . 50/9/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 

 
 3112ى سالَى (118بةيانى ذمارة )

ردنةوةى ) هؤبةى سريؤلؤجى ( لة بةرِيَوةبةرايةتى تاقيطةى تةندروستى طشتى ناو شارى سليَمانى ك -
 سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .

 .50/9/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 

 

 3112ى سالَى (119بةيانى ذمارة )
( لة طوندى كوردةمريى ئةحةمد سةر بة ناحيةى شيَخ  E رى كردنةوةى ) بنكةى تةندروستى لة جؤ -

 تةويل سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى طةرميان .
 .50/9/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 

 د. رِيَكةوت محة رشيد                                                                                                                            
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                              
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 وةزارةتى تةندروستى
 

 3112ى سالَى (111بةيانى ذمارة )
 

( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى  ةمدةسةالتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برِطةى دوو بةثيَى ئةو
  -وة ، بريارماندا بة :  5007( ى ساَلى 12ذمارة )

لة ديوانى  تنى تةندروستى و ) هؤبةى سوتةمةنى () هؤبةى كوتان ( لة بةشى خؤثاراس كردنةوةى -
 تى طشتى تةندروستى رِاثةرين  .بةرِيَوةبةرايةتى سةر بة بةرِيَوةبةراية

 .50/9/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 

 3112ى سالَى (111بةيانى ذمارة )
ئةم هؤبانةى لة نةخؤشخانةى فرياكةوتنى رِؤذئاوا سةر بةبةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى  كردنةوةى -

 هةوليَر .
 

 ى دةروونى و توَيذورى كؤمةاَليةتىهؤبة 61 ناوى هؤبةكان ذ ناوى بةشةكان ذ
 هؤبةى ضارةسةرى سروشتى شكان ورَيككارى 61 هؤبةى خزمةتطوزارى 8 بةشى تاقيطة 6
 هؤبةى هؤَلى نةشتةرطةريية طشتيةكان 68 هؤبةى شوفَيران 9 بةشى ثَيشوازى وبرينكارييةكان 2
 هؤبةى نةشتةرطةرى ثياوان 69 هؤبةى كؤطاى كةل و ثةل 61 بةشى  سوتان و جوانكارى ِرَيككارى 3
 هؤبةى نةشتةرطةرى ئافرةتان 21 هؤبةى ئةندازة 66 بةشى شكان 4
 هؤبةى نةشتةرطةرى مَيشك دةمار 26 هؤبةىضاككردنةوةو ئيشثَيكردن 62 بةشى نةشتةرطةى مَيشك ودةمار 5
 نةشتةرطةرى نهؤمى يةكةمهؤبةى سِركرنى هؤَلى  22 هؤبةى كؤطاى دةرمان 63 بةشى نةشتةركةرى مَيشك ودةمار 1
 هؤبةى سِركرنى هؤَلى نةشتةرطةرى نهؤمى دووةم 23 هؤبةى طؤكاى كةل و ثةىل ثزيشكى 64 بةشى سِركردن 1
 هؤبةى سِركرنى هؤَلى نةشتةرطةرى نهؤمى سَييةم 24 هؤبةى ديسثؤزةبَل 65  

 

 . 20/9/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى -

 
 3112ى سالَى (113بةيانى ذمارة )

كردنةوةى )بنكةى تةندروستى( لة طوندى ماشانى لة قةزاى ماوةت سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى  -
 تةندروستى سليَمانى .

 . 5/10/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -

 
 د. رِيَكةوت محة رشيد                                                                                                                            

 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                              
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 وةزارةتى تةندروستى 
 

 3112ى ى سالَ(112بةيانى ذمارة )
ى وةزارةتى تةندروستى بةثيَى ئةو دةسةالتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برِطةى دووةم ( لة ياسا

  -بريارماندا بة :  5007ى ساَلى (12ذمارة )
كردنةوةى )بنكةى تةندروستى (لةناو طوندى باناَلىَ لة قةزاى ماوةت سةر بةريَوةبةرايةتى طشتى  -

 تةندروستى سليَمانى  . 

 . 5/10/5012رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 3112ى سالَى (117بةيانى ذمارة )

 

طشت بةريَوةبةراتيةكانى سةر (لة هؤبةى دؤسيةى كةسيةتى و بةرزكردنةوةكردنةوةى ) -
 بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر   . بة

 ةتى بنكة تةندروستيةكانى ناو شار.بةريَوةبةراي -1

 . بارزان -6ضؤمان  -2 سؤران -0شةقآلوة  -2دةوروبةرى شار   بةرايةتى تةندروستىبةريَوة -5
  . 5/10/5012رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى - 

 
 3112ى سالَى (111بةيانى ذمارة )

 

كردنةوةى )بةشى نةشتةرطةرى جوانكارى (لةنةخؤشخانةى رزطارى فيَركارى سةر بة بةريَوةبةرايةتى -
 ندروستى هةوليَر   . طشتى تة

 .5/10/5012رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
                                           

 3112ى سالَى (116بةيانى ذمارة )
 

لة بةريَوةبةرايةتى تةندروستى دةورويةرى شار سةر بة بةريَوةبةرايةتى   ( T.Bكردنةوةى )بةشى  -
 ر   . طشتى تةندروستى هةوليَ

 . 5/10/5012رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى  -
 

 د. رِيَكةوت محة رشيد                                                                                                                            
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                              
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 وةزارةتى تةندروستى 
 
 

 3112ى سالَى (117بةيانى ذمارة )
بةثيَى ئةو دةسةالتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برِطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 

  -بريارماندا بة :  5007ى ( ى ساَل12)
( لة ناحيةى هةَلشؤ لة قةزاى ثيَشدةر سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى بنكةى تةندروستى دؤبآ  كردنةوةى ) -

  . تةندروستى راثةرِين
 .7/10/5012لة رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى -
 
 

 3112ى سالَى (118بةيانى ذمارة )
 

لة كةرتى تةندروستى خممور لة طشت بةريَوةبةرايةتيةكانى  اندن و ثةيوةنديةكان (هؤبةى رِاطةي كردنةوةى ) -2
 سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر كة لة خوارةوة ئاماذةى ثيَكراوة.

 

 ةتى بنكة تةندروستيةكانى ناو شار.بةريَوةبةراي -1

 . بارزان -6ضؤمان  -2 ؤرانس -0شةقآلوة  -2دةوروبةرى شار   بةريَوةبةرايةتى تةندروستى -5
  . 7/10/5012رؤذى دةرضوونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتى - 

                                           

 3112ى سالَى (119بةيانى ذمارة )

 هؤبةى  كؤنرتؤَلى نةخؤشى شيَرثةجنةى ( سةر بة بةريَوةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر .  كردنةوةى ) -

 . 5012 /7/10وونى ئةم بةيانة لة ريَكةوتىرؤذى دةرض -
 
 

 د. رِيَكةوت محة رشيد                                                                                                                                
 وةزيرى تةندروستى                                                                                                                                 
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 وزارة الزراعة و املوارد املائية
 72/41/7142( يف 44111رقم )

 5105( لسنة 01العراق رقم ) –( من قانون الغابات يف اقليم كوردستان 52استنادًا اىل احكام املادة )
 -:اصدار التعلمات االتي 

 7142( لسنة 8تعليمات رقم )
.يف اقليم كوردستان 7147( لسنة 41حكام قانون الغابات رقم )تعليمات لتسهيل تنفيذ أ  

 (4)املادة 
 يقصد بالتعابري و املصطلحات االتية املعاني املبينة ازاءها الغراض هذه التعليمات:

 الوزارة: وزارة الزراعة و املوارد املائية.
 الغابات و املراعي يف حمافظات االقليم و االدارات املستقلة. املديرية: مديرية

 مديرية الشرطة: مديرية شرطة محاية الغابات و البيئة القليم كوردستان.
 .5105( لسنة  01العراق رقم ) –القانون: قانون غابات اقليم كوردستان 

تكون بذور او براعم او حبوب اللقاح  االصول الوراثية النباتية: اي نبات كامل )و يف اية مراحل عمره( او 
 او االجنة او اخلاليا.

االصول الوراثية احليوانية: كل كائن حي )حيوان او طري( سواء كان جزءا منها مثل احليامن املنوية 
للحيوانات الربية ام اخلاليا و االجنة او ذكر حيوان او طري و يدخل جزء احلمض النووي الريبوزي منقوص 

( ضمن جمموعة االصول الوراثية DNA-Deoxyribonucleic acidاملعروف ب ) االوكسجني و
 )يف اية مراحل منوها و عمرها(.

تفتيت الغابة: جتزئة و تقسيم الغابة اىل قطع تفقد معها صفة الغابة املنصوص يف القانون مما يؤثر سلبا 
 على اهداف الغابة و بيئتها او بيئة املنطقة.

 

قي  اهداف القانون املنصوص عليها يف املادة الثانية من  تقوم الوزارة بدم  االهداف من اجل حت (7)ملادة ا
 يف خططها السنوية و االسرتاتيجية.

 

تعد الوزارة خارطة غابات االقليم و االراضي اليت مت تشجريها للنفع العام و االراضي املالئمة  (2)املادة 
 الختاذها غابات ذات نفع عام.

 

قل ملكية اراضي الغابات االمريية او االراضي اليت تعود ملكيتها اىل وزارة املالية و عليها ن (1)املادة 
حقوق تصرفية الشخاص معنوية عامة عند انشاء مشروع اسرتاتيجي ذي ملكية عامة شرط عدم 

 تفتيت الغابة و عند توفر كل الشروط التالية:
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 الغابة.عدم تفتيت  -0

 مالئمة لتنفيذه، و ان الوزارة و اجلهة املعنية تقرران حالة التعذر.يف حالة تعذر اجياد موقع اكثر  -5
جيب ان يكون مقرتنا مبوافقة رئاسة جملس الوزراء و الوزارة على املشروع و التصاميم اخلاصة ب  حيث   -3

جيب االخذ بنظر االعتبار ان يكون االضرار بالغابات و البيئة املصاحبة بأقل حد ممكن و شرط عدم 
 لغابة.تفتيت ا

( مع أنشاء غابة اصطناعية جديدة و مبساحة املشروع نفس  و EIAاعداد تقييم االثر البيئي ) -4
بكامل مستلزماتها مثل توفري مصدر للماء و شتالت و شبكة ارواء و سياج و كل ما يتطلب  

 لتنفيذ هذه الغابة.
تضاف حقوق مدنية اخرى على  ( من القانون،50اضافة اىل العقوبات املنصوصة يف املادة ) (1)املادة 

املتجاوزين على الغابات نتيجة اقامة املشاريع االسرتاتيجية ذات املنفعة العامة او اخلاصة شرط عدم 
 تفتيت الغابة حيث جيب تعويض االشجار و كما يأتي:

( اشجار ال 2تعويض االشجار ماديا و مبوجب التعليمات املالية اخلاصة بذلك، مع جتهيز و زراعة ) -0
( سنة مقابل كل شجرة و شجرية مقطوعة او متضررة )حبسب اعمارها و 3-5تقل اعمارها عن )

انواع االشجار املقطوعة( مبوجب تعليمات املديرية و ذلك عندما يكون عدد االشجار املقطوعة  اقل 
 ( اربعمائة شجرة و شجرية، و يتم زراعتها يف املكان الذي حيدده املديرية.411من )

( اربعمائة شجرة و شجرية جيب ان تعوض االشجار 411ن عدد االشجار املتضررة اكثر من )عندما يكو -5
( سنة مقابل كل شجرة و شجرية مقطوعة او 3-5( اشجار ال تقل اعمارها عن )2بتجهيز و زراعة )

متضررة )حبسب اعمارها و انواع االشجار املقطوعة( و ذلك بانشاء غابة اصطناعية بديلة عن املتضررة 
و بكامل مستلزماتها و مبوجب تعليمات املديرية و ادامتها ملدة ال تقل عن سنتني و بصورة ناجحة قبل 

 التسليم و يتم حتديد موقعها من قبل املديرية.

ان التجاوز على اشجار الغابات و بأية اشكال  من قبل االشخاص جيب ان تعوض االشجار ماديا و  -3
( مائة شجرة 011املوضوع عندما تكون عدد االشجار اقل من )حبسب تعليمات املالية اخلاصة بهذا 

( من 5( و )0كانت ام شجرية، اما عندما تكون عددها اكثر من ذلك فيطب  عليها احكام الفقرة )
 هذه املادة و حبسب اعداد االشجار املتضررة.

اي مشروع توسيع  بأنشاء اول عمدي و ثبوت اجلهة املتعمدة اليسمح هلاعند االضرار بالغابات و بشك -4
 جيب اعادة تشجري الغابات املتضررة اضافة اىل العقوبات املنصوصة يف القانونعلى الغابات املتضررة و 
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 تعويض االشجار املقطوعة او املتضررة نتيجة اقامة املشاريع اجملازة من قبل الوزارة تكون كما يلي: (6)املادة 

قامة املشاريع العامة اخلدمية و مبوجب التعليمات تعويض االشجار املتضررة ماديا فقط نتيجة ا -0
 املالية اخلاصة بذلك.

يف املشاريع االستثمارية او اخلاصة تعوض االشجار ماديا و مبوجب التعليمات املالية اخلاصة بذلك،  -5
( سنة مقابل كل شجرة و شجرية مقطوعة 3-5( اشجار ال تقل اعمارها عن )2مع جتهيز و زراعة )

سب اعمارها و انواع االشجار املقطوعة( و مبوجب تعليمات املديرية و ذلك عندما او متضررة )حب
( اربعمائة شجرة و شجرية ، و يتم زراعتها يف املكان 411يكون عدد االشجار املقطوعة اقل من )

 الذي حيدده املديرية.

ن تعوض ( اربعمائة شجرة و شجرية جيب ا411عندما يكون عدد االشجار املتضررة اكثر من ) -3
( سنة مقابل كل شجرة و شجرية 3-5( اشجار ال تقل اعمارها عن )2االشجار بتجهيز و زراعة )

مقطوعة او متضررة )حبسب اعمارها و انواع االشجار املقطوعة( و ذلك بانشاء غابة اصطناعية 
ل عن سنتني بديلة عن املتضررة و بكامل مستلزماتها و مبوجب تعليمات املديرية و ادامتها ملدة ال تق

 و بصورة ناجحة قبل التسليم و يتم حتديد موقعها من قبل املديرية.
 

عند االضرار بالغابات نتيجة احلرائ  الغري املقصودة و الناشئة من املشاريع العامة او  (2)املادة 
من هذه  ( يف املادة السادسة5( و )0االستثمارية او اخلاصة يتم تعويض االشجار و كما مذكور يف الفقرة )

 التعليمات.
 

على مديرية الشرطة و بالتنسي  مع املديرية منع التجاوزات على الغابات سواء  -0 (8)املادة 
ٍبزراعتها ام تسييجها ام اقامة املنشأت عليها او حفر بئر فيها او االعتداء على الغطاء النباتي او 

 الرعي يف غري اوقاتها او اختاذها كمقلع او نقل تربتها.
 يف حالة التجاوز عليها جيب ضبط املخالفني و تقدميهم للمحكمة. -5

 

تنظم فرتة الرعي يف الغابات و املراعي الطبيعية من بداية موسم االنبات اىل ما بعد مرحلة  (9)املادة 
حسب املناط  املختلفة و يتم حتديد فرتة منع الرعي البذور بأتباع نظام رعي مالئم و النض  و تكوين

 . قبل املديريات و بالتنسي  مع االدارات احملليةفيها من 
 

على املديرية يف احملافظات و بالتنسي  مع السلطات االدارية حتديد فرتة منع الرعي يف  (41)املادة 
 الغابات اليت تعرضت للحرائ  لغرض اعادة جتديدها و احيائها.
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دقة الوزارة من اجل تنفيذ احكام املادة تنشأ مناط  وقائية باقرتاح من املديرية و مصا -4 (44)املادة 
 .5105( لسنة 01السادسة من قانون الغابات رقم )

 يلغى قرار انشاء مناط  وقائية عند زوال اسباب انشائها باقرتاح من املديرية و مصادقة الوزارة. -5
 

رج اقليم على االشخاص او اجلهات الراغبة يف جلب قطعان االغنام او املواشي من خا (47)املادة 
كوردستان  لغرض الرعي يف مراعي االقليم استحصال موافقة املديرية مسبقا مع بيان اعداد احليوانات و 

 نوعها و فرتة بقائها مع حتديد مواقع رعيها.
 

الصحاب  5112( لسنة 4يتم تنفيذ االحكام اخلاصة باالراضي الزراعية و التعليمات رقم ) (42)املادة 
اغبني يف استثمار غاباتهم زراعيا بزراعتها باشجار مثمرة بعد موافقة املديرية و الغابات اخلاصة الر

 . مديريات البستنة يف حمافظات االقليم
 

يتم حتدد استثمار او نقل منتجات و نوعياتها و كيماتها من قبل املديرية و بالتنسي  مع  (41املادة )
 .اجلهات االدارية و ذات العالقة 

 (41املادة )
 اخراج االصول الوراثية النباتية و احليوانية من مناط  الغابات او املناط   مينع -0

النباتية املنتجة و تهجيهنا بعد  احمليطة بها مع جواز االستفادة منها يف برام  تطوير السالالت -5
 موافقة الوزارة .

 التعليمات اخلاصة مبنع انتشار االفات و احلشرات. -3
 ستعمال نوعية وسط االكثار.استحصال موافقة املديرية على ا -4

استحصال موافقة املديرية على االصول او االقالم او العقل او االبصال او اية اجزاء نباتية مستعملة  -2
 يف االكثار و اليت يتم ادخاهلا حديثا يف االقليم و بصورة رمسية.

 استحصال موافقة املديرية على نوعية االشجار و الشتالت املنتجة و اصنافها. -6
 

( مائة و عشرين 051حي  لصاحب الغابات اخلاصة ببناء دار للسكن ال تزيد مساحتها عن ) (41)ادة امل
 مرتا مربعا بعد اثبات حقوق ملكيتها.

 
 

 التعليمات اعتبارا من تأريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(. ينفذ هذه( 41)املادة 
 
 

 بروفيسور سريوان بابان                                                                                                                    
 وزير الزراعة و املوارد املائية                                                                                                                     
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 اية وحتسني البيئةهيئة مح
 71/8/7142يف :  7727رقم : 

 

( 04و املادة ) 5101لسنة  3من قانون هيئة محاية وحتسني البيئة رقم  (01إستنادًا إىل أحكام املادة )
 أصدرنا التعليمات التالية: 5118( لسنة 8العراق رقم ) -من قانون محاية وحتسني بيئة اقليم كوردستان 

 
 

 7142ة لسن (4تعليمات رقم )
 

 ية واملتطلبات البيئية القامتها تعليمات تصنيف املشاريع واحملددات املوقع
 

 الفصل االول
 االهداف والتعاريف

 -4-املادة 
تهدف هذه التعليمات اىل محاية البيئة من التاثري الضار للنشاطات بتحديد املواقع املالئمة  االهداف : 

 كافحة التلوث واحملافظة على الثروات واملوارد الطبيعية .بيئيًا واالجراءات والتدابري الالزمة مل
 

 -7-املادة 
 يقصد بالتعابري التالية املعاني املبينة إزاءها الغراض هذه التعليمات :التعاريف : 

: انها الوسط الذي يعيش في  الكائن احلي متمثلة باهلواء واملاء والرتبة وهي الوسط احليوي  البيئة -اوالً
 الذي ميارس فيها الكائن احلي نشاط  .والطبيعي 

 

 املاء واهلواء والرتبة والكائنات احلية والرتاث الطبيعى . عناصر البيئة : -ثانياً
 

اية مواد صلبة او سائلة او غازية  أو ضوضاء أو اهتزازات او اشعاعات او  ملوثات البيئة : -ثالثاً
بطري  مباشر او غري مباشر اىل حدوث خلل  حرارة او وه  او ما شابهها او عوامل احيائية تؤدي

 يف النظام البيئي .
 

وجود اي من امللوثات املؤثرة يف البيئة بكمية او تركيز او صفة غري طبيعية تؤدي   تلوث البيئة : -رابعاً
بطري  مباشر اوغري مباشر اىل االضرار باالنسان او الكائنات احلية االخرى او املكونات 

 توجد فيها .الالحياتية اليت 
 

اختيار موقع لنشاط    هي املواصفات اليت جيب اخذها بنظر االعتبار عند احملددات املوقعية : -خامساً
على البيئة وان جتاوز هذه احملددات املوقعية يؤدي  و زراعي او خدمي او ذات تاثري سليبصناعي ا

 ضرًا او مستقباًل .اىل االضرار بالبيئة والصحة العامة بشكل مباشر او غري مباشر حا
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هي االضافات يف اساليب العمل والوحدات التقنية اليت جيب توفرها يف  املتطلبات البيئية : -سادساً
النشاط كجزء من املشروع او العملية االنتاجية مما يؤدي اىل االقالل من خطر التلوث او احلد من  

 نهائيًا.
لرتكيز كل ملوث من امللوثات اليت يسمح بطرحها اىل  احلدود املسموح بها احملددات البيئية : -سابعاً

 البيئة مبوجب املعايري الوطنية .
حدود البلدية:ويقصد بها )اينما وجدت( بالتصاميم االساسية للمدن والقصبات والقرى املرشحة  -ثامناً 

 للتطور.
خدام او التدويرالنامجة عن املواد الصلبة او السائلة او الغازية غري القابلة لالست النفايات : –تاسعاً 

 انواع النشاطات.خمتلف 
النفايات اخلطرة : النفايات اليت تسبب او حيتمل ان تسبب نتيجة حملتوياتها من املواد ضررًا  -عاشراً

 خطريًا لالنسان او البيئة.
ًا ضارًا يف املواد اخلطرة : املواد اليت تضر بصحة االنسان عند إساءة استخدامها او تؤثر تاثري -حادي عشر

البيئة مثل العوامل املمرضة او املواد السامة او القابلة لالنفجار او االشتعال او ذات 
 االشعاعات املؤينة او املمغنطة .

التصنيف البيئي ملصادر التلوث : لغرض تسهيل مهمة اجلهات اليت متنح املوافقات البيئية  -ثاني عشر
ية او اخلدمية او غريها يعتمد النظام التالي الذي على اقامة االنشطة الصناعية او الزراع

يقسم االنشطة اىل ثالثة اصناف رئيسة وهي ) أ ( و ) ب ( و ) ج ( من حيث شدة تلويثها 
 للبيئة وكما يلي :

وهي النشاطات شديدة التلوث للبيئة وتشمل املشاريع  االنشطة امللوثة للبيئة من صنف ) أ ( :.1 
زراعية الكربى واليت هلا تاثريات عديدة على نوعية البيئة وعلى مساحات واسعة الصناعية واخلدمية وال

لذا جيب ابعادها مسافات بعيدة عن التصاميم االساسية وتوسعاتها للمدن واالقضية والنواحي والقرى 
ييم املرشحة للتطوير مع شرط توفري كافة املعاجلات التى توفر احلماية الكافية للبيئة ويتطلب اجراء تق

 االثر البيئي هلا قبل انشاءها من مكاتب مسجلة رمسيا .
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وهي النشاطات امللوثة للبيئة بدرجة اقل من صنف ) أ ( .االنشطة امللوثة للبيئة من صنف ) ب ( : 7
وتشمل املصادر الصناعية والزراعية واخلدمية اليت ينت  عنها تلوث موقعي ميكن السيطرة علي  لذا 

حدود التصاميم االساسية وضمن البلوك املخصص هلا شرط توفري وحدات معاجلة ميكن اقامتها داخل 
وف  التعليمات والضوابط ويف حالة عدم امكانية السيطرة على كافة جوانب التلوث )االنبعاثات املختلفة 
وما شابهها ( فيحدد املوقع خارج حدود التصاميم االساسية ووف  احملددات املوقعية لذلك النوع من 

النشطة واملذكورة تفصيال ضمن التعليمات ويتطلب اجراء تقييم االثر البيئي اجلزئي هلا قبل انشاءها ا
 من مكاتب مسجلة رمسيا. 

وهي باقي النشاطات االنسانية املتبقية واليت ينجم عنها تلوث .االنشطة امللوثة للبيئة صنف ) ج ( : 2
ال ينت  عنها تلوث ملحوظ واملشاريع الزراعية  بسيط ميكن السيطرة علي  ومعاجلت  كاملعامل اليت

الصغرية واليت ينت  عنها ملوثات ذات حمتوى عضوي بالدرجة الرئيسية وميكن معاجلتها بسهولة من 
 خالل وحدات معاجلة ، لذا ميكن اقامتها داخل وخارج التصاميم االساسية وفقا للتعليمات .

 ختصصها اجلهات التخطيطية لتجميع صناعات حمددة . املنطقة اليت املنطقة الصناعية : -ثالث عشر

( وحدة 51التجمعات اليت ال تقل عدد الوحدات السكنية فيها عن ) التجمعات السكانية : -رابع عشر
 . مأهولة

الطري  املعبد الواقع خارج حدود البلدية للمدن واالقضية والنواحي واملراف   الطريق العام: -خامس عشر
 بينها .السياحية ويربط 

 

 الفصل الثاني
 ملشاريعاألحكام البيئية العامة إلقامة ا

يلتزم مالك املشروع أو املسؤول عن تشغيل  بنصب وحدات معاجلة وتقنيات تؤمن احلد من   -2-املادة
 التلوث الناجم عن النشاط وفقًا للتشريعات النافذة.

عليها يف هذه التعليمات فان ذلك خيضع يف احلاالت اليت تستدعي جتاوز احملددات املنصوص  -1-املادة
لتقدير السلطة البيئية يف ضوء تقرير جلنة فنية على ان يكون حلاالت الضرورة القصوى ويف 

 اضي  نطاق ممكن ومبا ال يوثر على السالمة البيئية.
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الصرف الجيوز تصريف املخلفات السائلة الناجتة عن اي نشاط اىل املوارد املائية او شبكات  -1-املادة
الصحي او حمطات تصفيتها او حمطات الضخ إال بعد معاجلتها ومبوافقة اجلهات ذات العالقة 

 ويكون ذلك شرطًا ملوافقة السلطة البيئية على إقامة النشاط . 
تستثنى من احكام هذه التعليمات النشاطات اليت تستخدم تقنيات حديثة ونظيفة بيئيًا وف   -6-املادة

على ان ئية يف عمليات االنتاج وباالعتماد على تقرير تقييم االثر البيئي تقدير السلطة البي
  على البيئة.تكون معدومة التأثري السليب

( كيلومرتات عن أعلى 3أن التقل املسافة بني نقطة تصريف املخلفات السائلة ألي نشاط عن ) -2-املادة
 مأخذ ملياه الشرب و كيلومرت واحد عن أسفل .

سب املسافات املنصوص عليها يف هذهِ التعليمات من حدود السياج اخلارجي ملوقع النشاط حتت -8-املادة
يف احلاالت اليت يشرتط فيها انشاؤه ومن حدود االرض املخصصة القامت  فى احلاالت اليت ال 

 يشرتط فيها انشاء سياج للمشروع.
عد النشاط عن حمرمات الطري  العام يف احلاالت اليت مل يرد فيها حتديد هذهِ التعليمات لب -9-املادة

 تعتمد احملددات املعتمدة الصادرة من اجلهة املسؤولة عن انشاء و صيانة الطرق العامة .
تعامل مشاريع صناعة املواد الغذائية ومشاريع الصناعات الدوائية ومشاريع الثروة احليوانية -41-املادة 

 من حيث بعدها عن املصادر امللوثةانية وحمطات تصفية مياه الشرب معاملة اجملمعات السك
اليعد استيفاء الشروط املنصوص عليها يف هذهِ التعليمات بدياًل عن االلتزامات والشروط  -44-املادة

 الواجب تنفيذها يف اي نشاط وفقا ألي تشريع نافذ آخر .
ائرة الشؤون الفنية بعد املشاريع اليت مل يرد ذكرها يف هذا التصنيف يتم تصنيفها من قبل د -47-املادة 

تزويدها جبميع الوثائ  املطلوبة اليت توضح تفاصيل االنتاج او العمل ومستوى االنبعاثات 
 )كمًا ونوعًا( املختلفة للنشاط.

املشاريع اليت مل يرد ذكر حمدداتها املوقعية ومتطلباتها البيئية يطب  عليها ما مياثلها من  -42-املادة
 ت بيئية مع كافة االضافات اليت ترتأيها السلطة البيئية.حمددات موقعية ومتطلبا

 . )وقائع كوردستان( يف اجلريدة الرمسية من تأريخ صدورها و تنشرتعد هذهِ التعليمات نافذه  -41-املادة
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 الفصل الثالث
 تصنيف املشاريع حسب درجة تلوثها للبيئة

 ( أ)  األنشطة امللوثة للبيئة صنف
 اعية:الصن املشاريع -: اوال

 : الغذائية الصناعات -4

 النباتية. الزيوت واستخراج تكرير  .0

 والدهون والزيوت الزبدة ومصانع / املهدرجة والزيوت هلا اخرى ومعاجلات النباتية الزيوت تكرير  .5
 .للطعام املعدة املهدرجة واحليوانية النباتية

 : الصناعية وااللياف والنسيج الغزل صناعة  -7

 .صباغة وحدات على حتتوي واليت والنايلون الصناعي كاحلرير الصناعية االلياف مصانع .0

   .وغريها والسجاد املنسوجات صباغة اعمال .5

 : الكيماوية الصناعات -2

 .ومشتقاتها والقلويات االمحاض انتاج مصانع .0

 .البوليمرات انتاج .5

 .املبيدات لكيماويات واخللط التعبئة مصانع/احلشرية املبيدات واستنباط انتاج مصانع .3

 .مشتقات  وانتاج الفحم تقطري صانعم .4

 .املواد االولية من لب الورق انتاج مصانع .2

 املدابغ. .6

 .بانواعها اللقاحات انتاج .7

 .احملركات والشحوم  واعادة تصنيعها زيوت انتاج .8

 .االمسدة مصانع مثل املتكاملة الكيماوية الصناعات .2

 معامل انتاج األدوية) البشرية واحليوانية (. .01

 املنتجات الكارتونية وورق تغليف اجلدران الداخلية.صناعة الورق و .00

 مصانع الكربيت. .05
 ختريز البالستيك. –مصانع الألنابيب البالستيكية  -حقن البالستيك  –تشكيل البالستيك  .03

 مصانع األصباغ الزيتية والوارنيش واحبار الطباعة. .04

 تصنيع املواد الكيمياوية املستعملة يف معاجلة املياه. .02
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 االطارات واملطاط. معامل انتاج .06

 تصنيع البطاريات بكافة انواعها. .11

 البناء: ومواد والتعدين احلرارية الصناعات -1

 انواعها . بكافة  االمسنت مصانع .0

 .املعادن استخراج .5

 .املسامية الطبيعية املعدنية االلياف بانتاج اخلاصة املراف  .3

 . االسبست انتاجها يف يدخل معامل .4

 مصانع األسفلت. .2

 لني والسرياميك واخلزف.مصانع البورس .6

 املعدنية: الصناعات   - 1

 . الرصاص وتشغيل صهر ومصانع مسابك .1
 .الطالءالكهربائي باعمال تقوم اليت املصانع .2

 مصانع املعاجلة السطحية ألعمال احلديد والصلب أو املعادن الغري حديدية. .3
 .اخلام من احلديدية غري املعادن استخالص مصانع .4
 (. اآلهني) الزهر واحلديد الصلب مصانع .5
 .الكوك فحم وتصنيع انتاج .6

 صناعة السيارات. .7

 .واملقطورات الزراعية تصنيع املعدات .8
 .العربات وجتميع تصنيع .9

 تصنيع املكابس احلرارية. .11

 السامة: او اخلطرة املخلفات من التخلص او املعاجلة مشاريع -6
 واخلطرة. السامة املخلفات من التخلص او معاجلة منشآت .1

 اعات الكهربائية و االلكرتونية:الصن -2
 تصنيع احملوالت الكهربائية. .1

 صناعة القابلوات الكهربائية واألسالك. .2

 الزراعية: املشاريع -:ثانيا
 .احليواني الربوتني معامل .1
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 : الصحية املنشآت -:ثالثا
 .والطبية اخلطرة باملخلفات اخلاصة املركزية املعاجلة ووحدات احملارق .0

 .املستشفيات اجلديدة .5

 العيادات الطبية اخلاصة باملعاجلة والتشخيص باستخدام األشعة الذرية والنووية. .3

 والبرتوكيماويات: النفطية املشاريع -:رابعا
 .اليابسة يف املياه أوعلى انابيب خطوط إنشاء .0

 انشاء مستودعات لتخزين الوقود)البنزين أو الغاز أو الديزل أو النفط األبيض(. .5
 .والغاز النفط عن للبحث اليابسة على تنميةوال االستكشايف احلفر .3

 اليابسة. على والغاز النفط حقول تنمية .4
 .اليابسة على الغاز/  النفط إنتاج .2

 .والبرتوكيماويات النفط وتصفية تكرير حمطات .6
 .للمدن الطبيعي الغاز توزيع شبكات .7
 والغاز. النفط وختزين وتداول ومعاجلة فصل وحدات .8

 .البرتوكيماويات مصانع .2

 .والغاز النفط عن للبحث البحريات يف او الرب على تنمية دون فقط االستكشايف فراحل .01
 االبار ربط مع استيعابها على القدرة هلا واليت انتاج تسهيالت فيها مناط  يف االنتاجي احلفر  .00

 .جديدة توسعات اية اضافة دون التسهيالت هذه مع اجلديدة
 البرتول عن للبحث البحريات يف او الرب على فقط( يائياجليوفيز/ اجليولوجي) االستكشايف املسح  .05

 .والغاز
 االساسية: والبنية الطاقة مشاريع -:خامسا

 .الشراعية والطائرات واملروحيات الثابت اجلناح ذات الطائرات مهابط يف التوسع او املطارات إنشاء -0

 .جديدة حديد سكك خطوط -5

 . املة السدود وغريهااجلديدة ش الكربى والصرف الري مشاريع -3

 .الصرف مياه معاجلة حمطات -4

 .الغراض املشاريع الصناعية والبيرتوكيمياوية (  الكهروحرارية)  احلرارية الطاقة حمطات -2

حمطات توليد الطاقة الكهربائية بغض النظر عن نوع الوقود املستخدم واالنظمة والوحدات  –6
 والشبكات اخلاصة بها.
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 .الدول عرب الكهربائية اقةالط ربط خطوط  -7

 .املائية الطاقة باستخدام الكهرباء توليد حمطات - 8

 (. Sludgeاماكن ومواقع معاجلة احلماة )  -2

 . الصحي لنفايات البلدية الطمر مواقع -01

 .اخلطرة عدا النفايات املشعة وامللوثة اشعاعيأ النفايات طمر مواقع -00

 .دية أو اعادة التدويرالنفايات البل معاجلة معامل -05
 

 (ب )  األنشطة امللوثة للبيئة صنف
 

 الصناعية: املشاريع -: اوال
 الغذائية: الصناعات -1

 .(طن فمافوق5كريم ذات طاقة انتاجية ) اآليس تصنيع - 0

 مصانع احللوى والعلك والسكريات والشرابت والعصائر واملرطبات واملشروبات الغازية والصودا. - 5

 .معاجلة او تكرير على حتتوي ال اليت النباتية الزيوت استخراج مصانع - 3

 .واخلضروات الفواك  تعليب مصانع - 4

 مصانع اخلمرية وختمري الشعري واملشروبات الكحولية بكافة انواعها. - 2

 مصانع فرم التبوغ وتعبئت  وصناعة السجائر وتبوغ النرجيلة ) التنباك (. - 6

 مصانع تكرير السكر. - 7

 تقوم بتصنيع منتجات االمساك .املصانع اليت  - 8

 (اطنان.3االلبان ذات طاقة انتاجية اكثر من ) صناعات مشاريع - 2

 (.الربوتني عدا ما)  واالمساك احليوانات اعالف وانتاج تصنيع منشآت - 01

 .يوميا الغذائية املواد من كغم 211 تنت  اكثر من اليت الغذائية املواد تدخني معامل - 00

 جمزرة وجتهيز وتعبئة الدواجن والطيور. - 05

           حمالت تعبئة احلليب يف زجاجات او صفائح او اوعية اخرى/ حمالت جتميع وتعبئة احلليب  - 03
 اخلام للشرب. 
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 الصناعية: وااللياف والنسيج الغزل صناعة -7
 .صباغة وحدات على حتتوي ال واليت والنايلون الصناعي كاحلرير الصناعية االلياف مصانع -1

 . والنسي  الغزل مصانع -2

  مصانع انتاج األلياف النباتية اليت تنت  األلياف كالكتان والليف. -3
 الكيماوية: الصناعات -2

 . العطرية الزيوت و والعطور الكلونيا صنع -0

 .التجميل مستحضرات مصانع -5

 .الصفيح وطباعة( والصحف اجملالت ومطابع,  العمومية, االوفسيت)  املطابع -3

 .الفلني صنيعت -4

 .الصناعية الغازات وتعبئة انتاج مصانع -2

 .والكليسريين الصابون مصانع -6

 .الصناعي االسفن  إنتاج مصانع -7

 .واالحذية اجللود تصنيع منشآت -8

 (.الزجاجية االلياف)  كالس الفايرب تصنيع  -2

 مصانع خلط وتعبئة االمسدة الورقية والعضوية. -01

 .واجلاف الرصاص اقالم تصنيع -00

 .السامة الغازات من الواقية نعةاالق تصنيع -05

 .والصلبة السائلة الكيماوية وتغليف املنتجات تعبئة -03

 .والغراء الصناعي الصمغ مصانع -04

 .االسنان وبودرة االسنان معجون تصنيع -02

 .الشعر وزيوت الشامبوات انواع تصنيع -06
 .الفعالة املواد او اخلام للمواد تصنيع بدون فقط والكرميات االدوية تعبئة -07
 الفالنكوت والطالء القريي واملاستك واللباد. مصانع -08

 .الزجاج صناعات معامل -02
 لغرض فقط اجللود وجتفيف متليح فيها يتم اماكن بها واملقصود املدبوغة غري اجللود مستودعات -51

 . الدباغة العمال تهيأتها
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 اخلشبية: الصناعات -1

 .( لالخشاب الكيمائية املعاجلة)  االخشاب نقع مصانع -0
 .الصناعية خشاباال مصانع -5

 البناء: ومواد والتعدين احلرارية الصناعات -1
 .الفحم وكور النباتي الفحم ومعاجلة تصنيع  -0

 .واجلص واجلبس والنورة والطني والرمال الرخام واحلصو وكسارات مقالع  -5

 .احليوانات عظام من احليواني الفحم استخراج  -3

 .اجلبس و ريواجل الطني تفخري معامل الطابوق والثرمستون وكور  -4

 ورش طحن اجلبس واجلري والزجاج.  -2

 صناعة الفخار واالواني اخلزفية.  -6

 املعدنية: الصناعات -6
 .املعدنية املعلبات علب تصنيع -0
 .النحاس وسبك وطرق تصنيع -5 

 .اجلراحة ادوات معدات تصنيع -3
 .االطعمة لتغليف املعدني الورق تصنيع -4

 والرصاص. الثمينة عدا فيما املعادن وصب صهر وورش مصانع -2

 .الصلب انابيب مصانع -6

 .الفوتوغرافية التصوير واوراق االفالم مصانع -7

 .الكهربائية والكابالت)القابلوات( االسالك مصانع -8

 .احلديدية غري املعادن ومسابك الصلب ومسابك احلديد مسابك -2

 تصنيع اسطوانات الغاز النفطية املسالة وملحقاتها. -01
 

 االلكرتونيةو الكهربائية الصناعات -2

 مصانع مصابيح وانابيب االضاءة. -0
 تصنيع خاليا مشسية. -5

 (. CDصناعة االقراص املدجمة )  -3
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 (.واملربدات واملراوح الكهربائية..... واجملمدات الثالجات)  الكهربائية اآلالت وجتميع تصنيع -4

 .بات االلكرتونية(االلكرتونية)التلفاز والراديو،احلاس واملعدات واحلسابية العلمية املعدات تصنيع  -2

 .......(.القواطع، املفاتيح،)  الكهربائية املنتجات تصنيع -6

 .الرياح طاقة باستخدام الطاقة انتاج حمطات -7

 .جتميع او تصنيع احملوالت الكهربائية معامل  -8
 الزراعية: املشاريع -:ثانيا

 .جمزر نصف الي / جمزر الي  -0
 . دجاجة () عشرون الف  51111 من اكثر الدواجن تربية حقول -5

 كاالتي: احليوانات تربية مشاريع  -3
 . راس مخسمائة  (211) من اكثر االغنام تربية -ا

 مئة بقرة.( 011) من اكثر احلليب االبقارالنتاج تربية -ب
 عجاًل. مائتان ومخسون (521) من اكثر العجول تسمني -ج
 مئة جاموسة.( 011) من اكثر اجلاموس تربية -د
 .نعامة ( مئيت511) من اكثر مالنعا تربية حقول -هـ

 الصحية: املنشآت -:ثالثا
 .فما دون سريرًا ( عشرين 51رية واليت حتتوي على ) الصغ املستشفيات -0

 سريرا. عشرين (51التوسع يف مستشفيات قائمة على اال يزيد التوسع عن ) -5
 االساسية: والبنية الطاقة مشاريع -:رابعاً

 

 .واالنفاق واجلسور مرتواالنفاق شاملة ةالسريع والطرق الضخمة النقل نظم   -4
 (.أ) املشاريع قائمة يف تذكر مل اليت التحويل وحمطات الكهربائية الطاقة نقل خطوط  -7
 .الرئيسية املائية للمجاري التطهري اعمال  -2

 (.قائم مطار يف توسع)  اقل او مرت0211 طول  للطائرات هبوط ممر إنشاء -1

 انشاء مهابط الطائرات الزراعية.  -1

 الطرق الداخلية والطرق السريعة داخل املدن.  -6
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 املشاريع السكنية بكافة انواعها.  -2

 (pump station)حمطات رفع وضخ مياه األمطار ومياه الصرف الصحي -8

 مرتمربع وعدد الطواب  اكثر من مخسة.0111املباني اليت تزيد مساحة اراضيها عن  -9
 السياحية: املشاريع -:خامساً

 مناط  يف او حساسة بيئية مناط  يف و منتجعات فوق او فنادق فما جنوم( 4)فئة  من فنادق إنشاء -4
 .الطبيعية احملميات داخل او عالية سكانية كثافة ذات

 .املائية واملصارف والبحريات االنهار على مبانيها تقع اليت والكافرتيات املطاعم -7

 انشاء حبريات اصطناعية سياحية او صناعية او زراعية او خدمية. -2

 دن األلعاب الكهربائية والرتفيهية.م -1

 املشاريع اخلدمية:-سادساً:
 البداالت املركزية ملنظومة اهلواتف احملمولة. -0

 
 

 (ج )  األنشطة امللوثة للبيئة صنف
 

 الصناعية: املشاريع -: اوال
 

 الغذائية: الصناعات -4

 .العمومية واملخابز االفران - 0
 .احلبوب وتقشري وطهي هيزجت حمالت/والبقول احلبوب حتميص حمالت -5
 .طن 01 من القل احلفظ ثالجات او املربدة للمواد الغذائية املخازن - 3
 الدواجن والطيور. بيع حمالت - 4

 .الطحينية احلالوة تصنيع/  جافة حلوى تصنيع/ عجني من احللوى عمل حمالت -1

 . احلليب حمالت بيع -6

 تقام واليت اقل او سنويا طن 0111 تبلغ مياتبك املعلبة واخلضروات الفواك  تنت  اليت املصانع -2
 .املعتمدة الصناعية باملناط 

 او طن 0111 تبلغ بكميات( والبحري النهري الصيد)  االمساك منتجات بتصنيع تقوم اليت املصانع -8
 .سنويا اقل

 .يوميا اقل او الغذائية املواد من كغم 211 تنت  اليت الغذائية املواد تدخني معامل -9
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 .الثل  تاجان معامل -41

 .التمور وتعبئة فرم -44

 .اخلل تعبئة معامل -47

 .وغريها التوابل ومطاحن احلبوب وجمارش واملطاحن الرز تقشري معامل -42

 .الصحية املصاريف او املائية على اجملاري التقام جتهيزاملأكوالت اليت وحمالت املطاعم -41

 .احلبوب وبيع خزن حمالت -41

 .واخلضروات الفواك   جتفيف مصانع -46

 .عكرونةامل مصانع -42

 .واملعجنات البسكويت مصانع -48

 .العسل وتعبئة فرز مصانع -49

 .الطعام ملح مصانع -71

 (. ROمصانع املياه املعدنية او تعبئة مياه طبيعية أو مقطرة أو حتلية )  -74

 معاصر الزيتون والسمسم ودوار الشمس والذرة وغريها. -77

 مصانع النشأ. -72

 مزارع انتاج الفطر. -71

 .خمازن التربيد أو ثالجات احلفظ -71

 معامل تعبئة احلبوب يف اكياس صغرية ومتوسطة. -76
 

 الصناعية: وااللياف والنسيج الغزل صناعة -7

 .املعتمدة الصناعية باملناط  تقام واليت صباغة وحدات تتضمن ال اليت املنسوجات مصانع -4
 .الطيب القطن ومصانع القطن وتنظيف كبس وحمالت القطن حماجل -7

 (.بالستيكية تصنيع اعمال على ااحتوائه عدم بشرط)  احلبال مصانع -2

/ عمل ستيك،قيطان(وتشمل مايلي: ) اجلوارب، عمل األشرطة، األشرطة املطاطية،الال مصانع احلياكة -1
األزرار والكبس / تصنيع املالبس )بدون تبييض أو صباغة (/ النس  اليدوي / حمالت تشغيل 

 . مشة مباكنة اخلياطةاملنتجات النسييجية وحمالت املنسوجات والسجاد وحمالت الدو

 . وندفها خارج التجمعات السكنية مصانع نفض األلياف النباتية )كاكتان والليف(  -1
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 الكيمياوية: الصناعات -2

 .واملبيدات االمسدة خمازن حفظ املواد الكيمياوية و -0

  .الشمع معامل -5

 اخلشبية: الصناعات  -1

 . ميكانيكية جنارة ورش -1
 . املوسيقية االالت تصنيع  -2

 . اخلشبية واملكاتب واالثاث والتجهيزات والنوافذ االبواب انعمص -3

 . املربدات حلفاء عمل ورش -4

 واللدائن: البناء ومواد والتعدين احلرارية الصناعات-1
 . البالستيكية االكياس لعمل اجلاهزة الروالت تقطيع/ البالستيك وحلام تقطيع -1
 . املعتمدة الصناعية املناط  داخل بالستيك كسارة -2

 . الصناعية باملناط  واحلالن واجلرانيت الرخام وصقل تقطيع  -3

 .الزجاج استخدام اعادة/ الزجاج تشكيل صناعة -4

 تصنيع املنتجات األمسنتية ) خزانات أمسنتية،أغطية البالوعات،.........( -5

 .واخلباطات املركزية البلوك معامل -6

    . ملضغوط والرملباحلرارة أو باستخدام اهلواء ا السيارات اصباغ ازالة حمالت -7

 . مواقع غربلة احلصى والرمل  -8

 . معامل البناء الكونكرييت اجلاهز وانتاج األلواح الكونكريتية واجلبسية اجلاهزة  -9

 .  االلي الكاشي تصنيع وورش مصانع -11
 املعدنية: الصناعات -6
 .(البالتني ، الفضة الذهب،)  الصياغة وورش حمالت -0
 .اجلالفات املعدنية تصنيع -5

/ سبك او صهر بدون املعدنية االلواح تشكيل ورش/  املخارط/  املعادن خراطة ورش/  احلدادة ورش -3
 واالوكسجني. بالكهرباء املعادن حلام ورش/ والطرق البارد على بالقطع املعادن تشكيل ورش

 .واحملركات املكائن صيانة وحمالت ورش -4

 معارض السيارات وخزن املواداالحتياطية. -2

 عدني.تصنيع األثاث امل -6
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 تصنيع اجزاء مكيفات اهلواء بدون عمليات الصهر للمعادن. -7

 .البخارية السخانات واملراجل مصانع -8

 : املشاريع احلرفية واخلدمية -2
 ورش تقطيع وشطف الزجاج بالكومبيوتر،حمالت شطف الكرستال وتفضيض املرايا. -اعمال الزجاج   -0
 تصنيع وجتميع املظالت واخليم.  -5

   واملخدات.عمل أفرشة األسفن -3

 خمتربات االفالم وحتميضها وطبعها. -4

زراعية (  –حمالت بيع البذور والتقاوي واملبيدات احلشرية واألمسدة واملخصبات الزراعية ) منزلية  -2
 دون اخللط أو التعبئة يف عبوات مغلقة.

 حمالت بيع األمساك الطازجة. -6

 حمالت تصليح وشحن البطاريات. -7

 العربات بكافة انواعها واملولدات الكهربائية واملضخات.ورش صيانة وتصليح السيارات و -8

 ورش احلفر والزنكوكراف. -2

 الغسل والكوي والتنظيف اجلاف. -01

 حمالت الصبغ اليدوي للموبيليات. -00

 مصانع املناديل الورقية واحلفاظات. -05

 مصانع انتاج معجون تثبيت الزجاج. -03

 حمالت بيع األصباغ الزيتية والوارنيش وأحبار الطباعة. -04

 الت بيع الفحم ومواد الوقود اجلافة.حم -02

 حمالت تبييض املعادن دون القيام بأي اعمال طالء معدني. -06

 الكراجات العمومية اليت التقوم بأعمال صيانة. -07

 الورش الزراعية. -08

 مصانع انتاج غاز االوكسجني. -02

 مصانع انتاج غازثاني اوكسيد الكاربون. -51

 األخرى. حمالت بيع األمسنت واجلص والبورك ومواد البناء -50

 معامل اخلياطة واحلياكة. -55
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 . p.v.c ورش عمل شبابيك وأبواب وحمجرات األملنيوم وال -53

 األسواق العامة والسوبر ماركت. -54

 استوديوهات التصوير وأخذ املناظر والصور باآلالت. -52
 .للسيارات والتشحيم الغسل كراجات -56

 حمطات تعبئة الوقود . -57

 املعتمدة. تعبئة اسطوانات الغاز يف املناط  الصناعية -58

 مستودعات  قناني الغاز. -52

 حمطات رفع وضخ مياه االمطار ومياه الصرف الصحي. -31

 مواقع ادامة وتصليح االليات واالسلحة. -30

 حمالت بيع كماليات السيارات. -35
 الزراعية: املشاريع -:ثانيا

 ساحات بيع املواشي واألغنام. -1

 ساحات بيع املنتجات الزراعية ) علوة (. -2

 لألراضي.األستصالح الزراعي  -3
 .مسكية اقامة مزارع -4
 .املفاقس -5

 .احليوانات تغطيس احواض -6

 . ) عشرون الف( دجاجة 51111 من اقل الدواجن تربية حقول -7

 كاالتي: احليوانات تربية مشاريع -8

 راس. مخسمائة (211) من اقل تربيةاالغنام - أ

 بقرة. مئة (011) من اقل ومشتقات  احلليب االبقارالنتاج تربية  - ب

 مائتان ومخسون عجاًل.( 521) من اقل ولالعج تسمني -ج

 جاموسة مئة (011) من اقل اجلاموس تربية -د

 . نعامة ( مئيت511) من اقل النعام تربية حقول -هـ
 

 االساسية: والبنية الطاقة مشاريع -:ثالثا
 .الرياضية املالعب  -0

 . % 02 تعديل أو توسيع طري  قائم حبيث يتم امتداده أو توسيع عرض  بنسبة اكثر من  -5
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 مرتا مربعا و عدد الطواب  اقل من مخسة .0111املباني اليت تقل مساحة ارضها عن   -3

التوسعات أو التعديالت املقرتحة يف هياكل الري والصرف القائمة حبيث تؤدي هذه التوسعات أو   -4
 التعديالت اىل زيادة املنشآت القائمة.

 مشاريع معاجلة مياه الشرب.  -2

 . صرف الصحيانشاء جماري لشبكة ال  -6

 املشاريع السياحية: -رابعا:
 . ع على ضفاف األنهار واملصادر املائيةقاملطاعم والكافرتيات اليت ال ت -0

 . الفنادق املصنفة ثالثة جنوم فما دون -5

 . انشاء مدن االلعاب املتوسطة -3

 خامسا: املشاريع اخلدمية:
، احملطة الصغرية  macro cellالكبرية  احملطة احملطات االساسية البراج اهلواتف احملمولة وتشمل ) -0

micro cell  احملطة متناهية الصغر ،pico cell ) 
 هلوائيات ، حمطة البث وامللحقات(حمطات البث االذاعي والتلفزيوني وتشمل حمطة البث )برج البث ، ا -5

 

 الفصل الرابع
 

 ملشاريعتعليمات احملددات املوقعية واملتطلبات البيئية إلقامة ا
 نشطة امللوثة للبيئة صنف ) أ (اال

 املشاريع الصناعية: -اوالً :
 الصناعات الغذائية: -0

 (0 -اوال -) فقرة  (أ) صنف امللوثة االنشطة -وتشمل املشاريع الوارد ذكرها يف الفصل الثالث 
 . واحد مرت كيلو عن التقل مبسافة السكانية التجمعات وعن البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح - أ

 . العام الطري  حمرمات عن مرت مخسمائة( 211) عن التقل مسافة تبعد أن  - ب
 : يأتي ما إلقامتها ويتطلب

 يضمن مبا السائلة املخلفات ملعاجلة عالية كفاءة وذات متكاملة بيولوجية معاجلة حمطة أنشاء -أ
 .املائية املوارد على احلفاظ لنظام مطابقتها

 اليت اهلواء ملواصفات مطابقتها يضمن مبا اهلواء اىل الصلبة ل والعوا الغازية األنبعاثات معاجلة -ب
 . البيئية السلطة تعتمدها
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 بطرق السائلة املخلفات معاجلة حمطة أو اإلنتاجية العمليات عن الناجتة الصلبة املخلفات معاجلة -ج
 .بيئيًا سليمة

 .السيطرة على الضوضاء وف  التعليمات البيئية الصادرة بهذا اخلصوص -د
 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -هـ 

   .الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة
 صناعة الغزل والنسيج وااللياف الصناعية: -5

 (5 -اوال - فقرة( )أ) صنف امللوثة االنشطة -الثالث  الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
 كيلومرتات ثالثة( 3) عن التقل مبسافة السكانية التجمعات وعن البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح
 .  الطبيعية واملنخفضات الوديان يف التكون أن على

 :مايأتي إلقامتها ويتطلب
 يف عالية كفاءة ذات السائلة الصناعية للمخلفات وبايولوجية وكيمياوية فيزياوية معاجلة حمطة أنشاء - أ

 . املائية املوارد على احلفاظ لنظام مطابقتها يضمن مبا املياه ملوثات مجيع تراكيز خفض
( 2) عن التقل مبسافة الشرب مياه مآخذ عن بعيدة املائي املصدر إىل النهائية التصريف نقطة تكون - ب

  أسفلها يف واحد مرتكيلو و املياه مآخذ أعلى يف التصريف كون حال يف كيلومرتات مخسة
 السلطة تعتمدها اليت باهلواء اخلاصة للمواصفات مطابقتها يضمن مبا اهلواء إىل اإلنبعاثات معاجلة -ج

 البيئية
 للمخلفات املعاجلة وحمطة األنتاجية العمليات عن الناجتة واخلطرة الصلبة املخلفات من التخلص يتم -د

 .بيئيًا سليمة بطريقة السائلة
 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52 مساحة خضراء التقل عن توفري -هـ 

   .الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة
 الصناعات الكيماوية : -3

 ( 3 -اوال - فقرة( ) أ) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
ثالثة ( 3) عن التقل مسافة السكانية التجمعات وعن البلدية حدود خارج امتهابإق يسمح -أ

 .  كيلومرتات
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 . البلدية حدود خارج امللوثة للنشاطات الصناعية املناط  يف إقامتها يفضل -ب
 .العام الطري  حمرمات عن كيلومرتواحد  عن التقل مسافة تبعد أن -ج
 عن تقل ال مبسافة الشرب مياه مأخذ عن بعيدة املائي ملصدرا اىل النهائية التصريف نقطة تكون -د 

اسفلها  يف كيلومرتواحد و املياه مأخذ اعلى يف التصريف كون حال يف كيلومرتات مخسة  (2)
 .)بالنسبة ملشاريع معامل الدباغة(

 يصد كان ااذ املنبسطة االراضي يف اقامتها مينع كما الطبيعية واملنخفضات الوديان يف التكون أن -هـ 
 (.غابات هضبة، تل،)  مصطنع او طبيعي مصدر عنها السائدة الرياح

 :مايأتي إلقامتها ويتطلب
 ملوثات مجيع تراكيز خفض يف عالية كفاءة ذات وبايولوحية وكيمياوية فيزياوية معاجلة حمطة إنشاء -أ

 السلطة تصدرها اليت البيئية املعايري و املائية املوارد على احلفاظ لنظام مطابقتها يضمن مبا املياه
 .البيئية

 معاجلة االنبعاثات اىل اهلواء مبا يضمن مطابقتها ملواصفات اهلواء اليت تعتمدها السلطة البيئية . -ب
 .الصحي الصرف مياه جلمع تعفني أحواض عمل -ج
 املنبعثة الغازات ومعاجلة االنشطة اليت يتطلب استخدام الوقود فيها يف النظيف الوقود إستخدام -د

 . عنها
 .بيئيًا سليمة بطريقة منها والتخلص والرتسبات الصلبة املخلفات جلمع توفريحاويات -هـ 
 للتأكد املعاجلة بعد الغازية واإلنبعاثات الصناعية املياه على الفحوصات إلجراء متكامل خمترب توفري -و

 . البيئية للمحددات مطابقتها من
املختلفة  االقسام دخول  عند ترشيح  واعادة املعمل اىل الداخل اهلواء وتنظيف لرتشيح جهاز توفري -ز

 .)بالنسبة للمشاريع الدوائية(
 األخرى املصانع حمارق إستخدام أو الصلبة املخلفات حلرق نظامية حمرقة على حمتويا املصنع يكون -ح

 . ملعامل الدباغة( للمراقبة) بالنسبة خاضع  نظامية وتسلم تسليم إستمارات ووف  هلا املشابهة
 املخلفات معاجلة وحمطة اإلنتاجية العمليات عن الناجتة واخلطرة الصلبة املخلفات من التخلص يتم -ط

 .العالقة ذات اجلهات ومبوافقة بيئيًا سليمة بطريقة السائلة
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 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -ي
   .الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول ضرةاخل

 الصناعات احلرارية والتعدين ومواد البناء: -4

 ( 4 -اوال - فقرة( ) أ) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
 الريح باجتاه يةالبلد حدود خارج كيلومرتات مخسة( 2) عن تقل ال مسافة على بإقامتها يسمح -أ

 . السكانية التجمعات عن كيلومرتات مخسة( 2) عن التقل ومسافة السائدة
فيما خيص  األرضية ) التضاريس بني احملصورة واملنخفضات الوديان يف املصانع هذه أقامة مينع -ب

 . ( معامل االمسنت
 . عامال الطري  حمرمات عن واحد كيلومرت عن تقل ال مسافة املوقع يبعد أن - ح
 .املصنع يف للعاملني سكنية وحدات على املوقع احتواء جيوز ال - خ
 :  يأتي ما إلقامتها يتطلب و
 احلدود عن تزيد ال مبستويات الغبار أنبعاث تقليل وسائل بوضع اهلواء إىل اإلنبعاثات معاجلة -أ

 . البيئية السلطة قبل من بها املسموح
 . املائية املوارد على احلفاظ لنظام مطابقتها نيضم مبا السائلة املخلفات معاجلة -ب
 .بيئيًا سليمة بطرق اإلنتاجية العملية عن الناجتة الصلبة املخلفات من التخلص -ج
 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -د

   . اخليةالد الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة
 الصناعات املعدنية : -2

 ( 2 -اوال - فقرة( ) أ) صنف امللوثة االنشطة -الثالث  الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 ومبا واحد مرت كيلو عن التقل مبسافة السكانية التجمعات وعن البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح -أ
 . لعاما الطري  حمرمات عن مرت مخسمائة( 211) عن اليقل

 .واحد موقع يف املشاريع هذه مثل جتميع يفضل -ب
 :يأتي ما إلقامتها يتطلب و



  

 

 ( العدد171ذمارة )                                                                              – 76  –                                                                         3112 / 11/ 7

 . فعالة تهوية وسائل توفري مع مغلقة بأجواء اإلنتاجية العملية تتم أن -أ
 . والغازات األخبرة على السيطرة وسائل توفري -ب
 . الطمر اقعمو يف برميها منها والتخلص الصلبة النفايات جلمع حاويات توفري -ج
 املوارد على احلفاظ نظام حملددات مطابقتها يضمن مبا اإلنتاجية العملية عن املتخلفة املياه معاجلة -د

 . املائية
 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -هـ 

   . ليةالداخ الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة
 مشاريع املعاجلة او التخلص من املخلفات اخلطرة او السامة: -6

 ( 6 -اوال - فقرة( ) أ) صنف امللوثة االنشطة -الثالث  الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 عشر مخسة( 02) عن التقل مبسافة السكانية التجمعات وعن البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح -أ
 . كيلومرتًا

 .    كيلومرتات مخسة( 2) عن تقل ال مبسافة املائية املوارد عن بعيدة تكون نأ -ب
 : يأتي كما املوقع مواصفات تكون أن -ج
 .مرتًا( 51) عن يقل ال مبا منخفض اجلوفية املياه مستوى يكون أن -0
 ( . صماء) مسامية غري الرتبة طبيعة تكون أن -5 
 . قةاملنط وجيولوجية طوبوغرافية مراعاة -3
 .االمطار هطول عن النامج  واالجنرافات السيول تاثريات عن بعيدًا املوقع يكون ان -4
 .تقدير كأقصى مرت( 7-2) بني املوقع عم  يكون ان -2

  -:يأتي ما إلقامتها ويتطلب
 .اخلطرة للنفايات الطمر وعمليات مواقع يف العاملية واملواصفات العلمية اأُلسس وف  العمل يتم - أ

 . مميزة بعالمة علي  ويستدل املوقع حول سياج أنشاء  - ب
 يف حتصل أن املمكن من اليت املفاجئة احلوادث على السيطرة لغرض األمنية املستلزمات كافة توفري -ج

 .اجملاورة املنطقة تلويث إىل وتؤدي املوقع
 ملعرفة وناتهامك وفحص جوفية مياه سحب خالهلا من يتم مغلقة مراقبة ابار اربعة االقل على حتفر -د

 داخل اجلارية التحلل وعمليات املياه هذه مناسيب ورصد اجلوفية املياه عرب التلوث انتشار مدى
 . املوقع
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 اإلفرتاضي  اعتمادًا على )كمية النفايات و سعة املوقع( عمرهُ نفاذ بعد مغلقًا املوقع يعترب -هـ
 .اإلستخدامات من نوع ألي واليستعمل

 فضالت من خطرة وغري عالية مسامية ذات مبواد طمرها عند والسامة طرةاخل النفايات ختلط -و
 .االنشائية والفضالت واالخشاب والورق الكرتون

 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -ز
   .الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة

 

 اعات الكهربائية وااللكرتونية :الصن -7

 ( 7 -اوال – فقرة( ) أ) صنف امللوثة االنشطة -الثالث  الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

     ثالثة(3) عن التقل مسافة السكانية التجمعات وعن البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح -أ
 . كيلومرتات

 . البلدية حدود خارج امللوثة شاطاتللن الصناعية املناط  يف إقامتها يفضل -ب
 .العام الطري  حمرمات عن كيلومرتواحد عن التقل مسافة تبعد أن -ج

 :مايأتي إلقامتها ويتطلب
 على احلفاظ نظام حملددات املعاجلة بعد املياه مطابقة يضمن مبا السائلة للمخلفات معاجلة وحدة إنشاء -أ

 .املائية املوارد
 . البيئية السلطة تعتمدها اليت اهلواء ملواصفات مطابقتها يضمن مبا اهلواء اىل االنبعاثات معاجلة -ب
 .الصحي الصرف مياه جلمع تعفني أحواض عمل -ج
 املنبعثة الغازات ومعاجلة فيها الوقود استخدام يتطلب اليت االنشطة يف النظيف الوقود إستخدام -د

 .  عنها
 .بيئيًا سليمة بطريقة منها والتخلص الرتسباتو الصلبة املخلفات جلمع توفريحاويات -هـ 
 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -و

 . الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة
 للتأكد املعاجلة بعد غازيةال واإلنبعاثات الصناعية املياه على الفحوصات إلجراء متكامل خمترب توفري -ز

 . البيئية للمحددات مطابقتها من
 التخلص من الدهون املستعملة يف احملوالت وعدم طرحها يف اجملاري العامة. -ح
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 -: املشاريع الزراعية -ثانياً:
 ( ثانيًا – فقرة( ) أ) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
 التجمعات وعن البلدية حدود خارج كيلومرتات ثالثة( 3) عن التقل مسافة على امتهابإق يسمح

 . العام الطري  حمرمات عن كيلومرتين  عن التقل ومبسافة السائدة الريح وباجتاه السكانية
 :  مايأتي إلقامتها ويتطلب

 . الغسيل و اإلنتاج عن املتخلفة املياه معاجلة وحدة إنشاء -أ
 .مربدة غرف يف األولية وادامل ختزين -ب
 . املصنع داخل اجليدة التهوية توفري -ج
 . البلدية قبل من املخصصة األماكن إىل ونقلها الصلبة املخلفات جلمع نظامية حاويات توفري -د
 .املصنع من الكريهة الروائح خروج ملنع الالزمة واملعدات االجهزة نصب -هـ
تقل توفري مساحة خضراء ال مع مرتين عن إرتفاع ُ اليقل ائيةإنش مواد من بسياج املصنع إحاطة -و

   . املشروع حول اخلضرة ئمةاالد االشجار من خطوط 3 زراعة% من مساحة املشروع و 52عن 
 .النافذة واالنظمة احملددات وف  البيئة محاية تؤمن اليت املتطلبات مجيع توفري -ز

 : املنشات الصحية -:ثالثاً 
 ( ثالثًا – فقرة( ) أ) صنف امللوثة االنشطة -الثالث  الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

يسمح باقامتها داخل احلدود البلدية على ان تبعد عن التجمعات السكنية واالنشطة التجارية  -0
 (مائة مرت.011مسافة ال تقل عن )

 حالة وجود مصدر تلوث املنطقة يف جيب ان يكون موقع املستشفى يف اعلى اجتاه الريح السائدة يف -5

 اهلواء .
 -: ويتطلب اقامتها ما ياتي

% من مساحة املشروع و عمل حزام اخضر على امتداد السياج 52توفري مساحة خضراء التقل عن  - أ
   . اخلارجي للمستشفى

 توفري وحدة معاجلة للمخلفات السائلة قبل طرحها اىل اجملاري. - ب

 ادية )غري اخلطرة( اىل مواقع طمر املخلفات البلدية.يتم التخلص من النفايات الصلبة االعتي -ج
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يتم التخلص من مجيع النفايات غري املشمولة يف الفقرة )ج( اعاله مثل الفضالت املتخلفة من غرف  -د
العمليات واملختربات باالضافة اىل املواد امللوثة كالضمادات والشاش والقطن وذلك بان يتم مجعها يف 

  رق يف حمارق نظامية على تتصف احملرقة باملواصفات التالية:حاويات خاصة ومن ثم حت

 ان تكون احملرقة من نوع باثيولوجية حتتوي على غرف عديدة مع ما يلي: -0

 موقد احرتاق اولي - أ

 موقد احرتاق ثانوي  - ب

 ان يتم حتديد حجم صندوق احملرقة وكفائتها معتمدة على اكرب كمية حترق فيها. -5

 اق وحيبذ الغاز الطبيعي بكميات وافرة اثناء عملية احلرق.توفر الوقود اخلفيف لالحرت -3

 ان يكون موقع احملرقة اسفل الريح السائدة. -4

 ان يكون املوقع مطابقا حملددات الضوضاء اخلاصة باملستشفيات . -هـ 

فيما خيص الفضالت احلاوية على مواد ذات نشاط اشعاعي فرتاجع تعليمات الدوائر املختصة يف هذا  -و
 ل واليت من ضمنها هيئة محاية وحتسني البيئة.اجملا

 : املشاريع النفطية والبرتوكيماويات -: رابعاً
 ( رابعًا – فقرة( ) أ) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل  

 مثانية(8) عن التقل مبسافة السكانية التجمعات عن وبعيدا البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح
)ماعدا حمطات توليد الكهرباء اليت تعتمد  الطبيعية واملنخفضات الوديان يف أال تكون وعلى كيلومرتات

 االراضي يف اقامتها مينع على الطاقة املائية على ان يلتزم بكافة التعليمات واملتطلبات البيئية ( كما
 تبعد وأن( غابات هضبة، تل،)  طنعمص او طبيعي مصدر عنها السائدة الرياح يصد كان اذا املنبسطة

 .  العام الطري  حمرمات عن كيلومرتات ثالثة( 3) عن تقل ال مبسافة
 اما )بالنسبة خلزانات الوقود( :

 حدود عن كيلومرتواحد عن تقل ال مسافة تبعد ان يؤمن ومبا العامة اخلدمات منطقة ضمن تقام ان -أ
 .السكنية املناط 

 .العام الطري  عن مخسمائة مرت(  211) عن لتق ال مسافة تبعد ان -ب 
 :  ماياتي إلقامتها ويتطلب  



  

 

 ( العدد171ذمارة )                                                                              – 11  –                                                                         3112 / 11/ 7

 ملوثات مجيع تراكيز خفض يف عالية كفاءة ذات وبايولوحية وكيمياوية فيزياوية معاجلة حمطة إنشاء -أ
 ةالسلط تصدرها اليت البيئية املعايري و املائية املوارد على احلفاظ لنظام مطابقتها يضمن مبا املياه

 . البيئية
 . البيئية السلطة تعتمدها اليت اهلواء ملواصفات مطابقتها يضمن مبا اهلواء إىل األنبعاثات معاجلة -ب
 املخلفات معاجلة وحمطة اإلنتاجية العمليات عن الناجتة واخلطرة الصلبة املخلفات من التخلص يتم -ج

 .العالقة ذات اجلهات ومبوافقة بيئيًا سليمة بطريقة السائلة
 للتأكد املعاجلة بعد الغازية واإلنبعاثات الصناعية املياه عن الفحوصات إلجراء متكامل خمترب توفري -د

 . البيئية للمحددات مطابقتها من
 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -هـ

   .الداخلية وارعالش جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة
 .اثنني مرتين عن يقل ال بارتفاع نظامي سياج بناء -و
 البيئة تلوث تسبب واليت الطارئة واحلوادث احلرائ  على بالسيطرة واخلاصة االمان مستلزمات توفري -ز

 .اجملاورة للمناط 
 : مشاريع الطاقة والبنية االساسية -: خامساً
 ( خامسًا – فقرة)  (أ) صنف امللوثة االنشطة -الثالث  صلالف يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

كيلومرتات باستثناء مواقع طمر  مخسة( 2) عن التقل مبسافة البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح -أ
 .(عشرة كيلومرتات01النفايات اخلطرة جيب ان تكون املسافة )

 .  السكانية لتجمعاتا عن كيلومرتات ثالثة( 3) عن التقل مسافة املوقع يبعد أن -ب
 .العام الطري  حمرمات عن ( مخسمائة مرت211) عن التقل مسافة املوقع يبعد أن -ج
 . الطبيعية واملنخفضات الوديان توليد الطاقة يف حمطات إقامة مينع -د

لك مشاريع مياه الصرف الصحي الصغرية واليت تعمل على نظام معاجلة مغل  ايستثنى من ذ -هـ 
 متجعات سكانية حمدودة.واليت ختدم 

 اليسمح باقامة مطمر املواد املشعة.-و
 :مايأتي إلقامتها ويتطلب

 اليت اهلواء ملواصفات اإلنبعاثات مطابقة يضمن مبا املنبعثة والدقائقيات للغازات املعاجلة توفريوسائل - أ
 .البيئية السلطة تعتمدها
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 .املائية املوارد على احلفاظ املنظ مطابقتها يضمن مبا املتخلفة الصناعية املياه معاجلة - ب

 .بيئيًا سليمة بطريقة احملوالت زيوت من التخلص -ج
 .املعتمدة احملددات وحسب املياه حرارة درجة خلفض تربيد ابراج التوليد على احتواء حمطات جيب-د

 االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -هـ 
  .الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة الدائمة

 اىل وصوهلا او حرقها تاليف وجيب جدًا خطرة بيئية مسوم هي احملوالت الكهربائية زيوت بعض ان - و
 والسامة اخلطرة النفايات من التخلص شروط وف  منها التخلص ويتم الغذائية او املائية املصادر

 .دوريًا اقبتهامر وجوب مع رمسيًا املقرة

جيب التخلص من املخلفات الصلبة والناجتة من بعض االنشطة وف  القوانني وتعليمات هيئة محاية  - ز
 . وحتسني البيئة

 ( ب)  صنف للبيئة امللوثة االنشطة
 الصناعية: املشاريع -: اوالً

 الغذائية: الصناعات -4
 ( 0 -اوال - فقرة)  (ب) صنف وثةاملل االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 للصناعات املخصص  البلوك وضمن الصناعية املناط  يف البلدية حدود داخل بإقامتها يسمح -أ
 . الغذائية مع مراعات تعليمات حمرمات الطرق العامة يف ذلك

( من التصانيف البيئية يتم اقامتها خارج حدود 2,7,00,03فيما خيص الفقرات املرقمة )  -ب 
 لبلدية. ا

 مايأتي: إلقامتها ويتطلب
 .  بيئيًا سليمة بطريقة منها والتخلص الصناعية املتخلفة املياه معاجلة -أ  
بيئيا حبسب  سليمة بطريقة االنتاجية العمليات عن الناجتة الصلبة املخلفات من التخلص يتم -ب 

 .تعليمات اجلهات املختصة
التلوث وف   على سيطرة وسائل بوضع لذلك املسببة األنشطة من اهلواء إىل اإلنبعاثات معاجلة يتم -ج

 .التعليمات النافذة
 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -د 

 .  .الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة
 وبات الكحولية جيب مراعاة الظروف االجتماعية للمنطقة.فيما خيص معامل ختمري الشعري واملشر -هـ 
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فيما خيص معامل التبوغ فيجب نصب مرسبات غبار كفوءة ملعاجلة الغبار النات  عن معاجلة  -و
 التبوغ.

 توفري تهوية جيدة داخل املواقع املخصصة جلميع االنشطة. -ز
ستعمل يف اجهزة التربيد مطابقا للمواصفات بالنسبة ملشاريع املخازن املربدة جيب ان يكون الغاز امل -ح 

 البيئية من حيث تاثريه على طبقة االوزون.

 صناعات الغزل والنسيج وااللياف الصناعية: – 7
 ( 5 -اوال - فقرة)  (ب) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 حدود داخل النسيجية بالصناعات اخلاص البلوك يف ويفضل الصناعية املناط  يف أقامتها جيب -أ 
 .  البلدية

 :مايأتي إلقامتها ويتطلب
 .بيئيًا سليمة بطريقة منها والتخلص الصلبة املخلفات جلمع حاويات توفري -أ

 أو اجملاري شبكة إىل بتصريفها األرضيات وغسل الصحي الصرف عن املتخلفة املياه من التخلص -ب
 . املنطقة يف جماري شبكة وجود عدم حالة يف تعفني أحواض إىل
 .الضوضائي التلوث معاجلة -ج
 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -د

   .الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة
 الصناعات الكيماوية : - 2

 ( 3 -اوال - فقرة)  (ب) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف كرهاذ الوارد املشاريع وتشمل
 .الصناعية املناط  وضمن البلدية حدود داخل بإنشاءها يسمح -أ

فيما خيص معامل الفلنكوت فيجب اقامتها خارج حدود البلدية  مبسافة التقل عن كيلومرتواحد   -ب 
 (مخسمائة مرت عن حمرمات الطري  العام.211و)

 :يأتي ما إلقامتها يتطلب و
 اليت اهلواء مواصفات اإلنبعاثات مطابقة يضمن مبا اهلواء ملوثات على للسيطرة معاجلات وضع -أ

 .البيئية السلطة تعتمدها
 . العامة اجملاري شبكات يف طرحها قبل الصناعية للمخلفات معاجلة وحدة انشاء- ب
 .وعوائلهم الللعم سكنية وحدات على املوقع احتواء جيوز ال-ج
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 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -د
  .الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة

 توفري املستلزمات الالزمة للحد من الضوضاء اىل احلدود املسموح بها حسب التعليمات البيئية. -هـ 
 مستلزمات الصحة والسالمة للعاملني يف املعامل.مني تأ -و 

 

 : الصناعات اخلشبية - 1
 ( 4 -اوال - فقرة)  (ب) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 .البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح -أ
 : يأتي ما إلقامتها يتطلب و
 مثل يف املستخدمة واألجهزة املكائن تشغيل من الناجم الضوضاء لتقليل الوسائل من يلزم ما اختاذ -أ

 . املصانع هذه
 .  القاعات داخل اجليدة التهوية توفري-ب
 القاعات أرضيات غسل عن املتخلفة املياه تصريف فتحات على مالئمة بإبعاد معدني مشبك وضع -ج

 .اجملاري شبكة إىل الصلبة املخلفات دخول ملنع
 بيئيًا سليمة بطريقة منها والتخلص اإلنتاجية العملية عن الناجتة الصلبة املخلفات جلمع مغلقة حاويات توفري -د
 .املصنع يف للعاملني بالنسبة املهنية السالمة ومستلزمات املعدات توفري -هـ
 الدئمة االشجار من خطوط 3 زراعة % من مساحة املشروع و52التقل عن توفري مساحة خضراء  -و

  . املشروع حول اخلضرة
  احلرارية والتعدين ومواد البناء: الصناعات – 2

 ( 2 -اوال - فقرة)  (ب) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
  السكانية التجمعات وعن البلدية حدود خارج كيلومرتين عن تقل ال مسافة على بإقامتها يسمح -أ

 . الطبيعية واملنخفضات الوديان يف صانعامل هذه إنشاء مينع -ب
 .العام الطري  حمرمات عن مرت مخسمائة(211) عن تقل ال مسافة املوقع يبعد أن -ج
 :  يأتي ما إلقامتها يتطلب و
 . مغلقة أجواء يف اإلنتاجية العمليات تتم -أ

 من بها املسموح احلدود عن التزيد مبستويات الغبار مرشحات وتوفري اهلواء إىل اإلنبعاثات معاجلة -ب
 .املختصة البيئية السلطة قبل
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 . املائية املوارد على احلفاظ لنظام مطابقتها يضمن مبا السائلة املخلفات معاجلة -ج
 . بيئيًا سليمة بطرق اإلنتاجية  العملية عن الناجتة الصلبة املخلفات من التخلص -د
 الدئمة االشجار من خطوط 3 شروع و  زراعة% من مساحة امل52توفري مساحة خضراء التقل عن  -هـ

 .  .الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة
 .وعوائلهم للعمال سكنية وحدات على املوقع احتواء جيوز ال- و
 من اكثر اقامة الضرورة تستدعي ادارية وحدة لكل الطابوق ملعامل مجاعي موقع اختيار يفضل -ز

 .اعاله احملددات املوقع ق حي وان فيها معمل
 حرق منظومات و النظيف الوقود املشاريع اليت تستعمل افران او منظومات حرق جيب إستخدام -ح 

 اليت اهلواء ملواصفات اإلنبعاثات مطابقة يضمن ومبا الكامل االحرتاق لضمان الوقود لضخ آلية
 . البيئية السلطة تعتمدها

يف تعليمات وزارة الثروات الطبيعية يف النشاطات اليت هلا عالقة  تراعى الضوابط املنصوص عليها -ط 
 بهذه الوزارة.

 : املعدنية الصناعات - 6
 ( 6 -اوال - فقرة)  (ب) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 . يف املناط  الصناعية املخصصة البلدية حدود داخل بإقامتها يسمح -أ
 :يأتي ما إلقامتها يتطلب و
 . فعالة تهوية وسائل توفري مع مغلقة بأجواء اإلنتاجية العملية تتم أن -أ

 .والغازات األخبرة على السيطرة وسائل توفري -ب
 . الطمر مواقع يف برميها منها والتخلص الصلبة النفايات جلمع حاويات توفري -ج
 املائية املوارد على احلفاظ نظام حملددات مطابقتها يضمن مبا يةاإلنتاج العملية عن املتخلفة املياه معاجلة-د

 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن -هـ 
   .الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة

 : الكهربائية وااللكرتونية الصناعات – 2
 ( 7 -اوال - فقرة)  (ب) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد عاملشاري وتشمل

 .الصناعية املخصصة املناط  ويف البلدية حدود داخل بإقامتها يسمح -أ
 :مايأتي إلقامتها يتطلب و
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 على اظاحلف نظام حملددات املصرفة املياه نوعية مطابقة يضمن مبا الصناعية السائلة املخلفات معاجلة -أ
 .املائية املوارد

 اليت اهلواء مواصفات مع اإلنبعاثات مطابقة يضمن مبا والعوال  الغازية االنبعاثات معاجلة -ب
 .البيئية السلطة تعتمدها

 .بيئيًا سليمة بطريقة الصلبة املخلفات من التخلص-ج
 الدئمة الشجارا من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -د

   .الداخلية الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة
 بالنسبة ملعامل تصنيع او جتميع احملوالت الكهربائية :

بعض زيوت احملوالت هي مسوم بيئية خطرة جدًا جيب تاليف حرقها او وصوهلا للمصادر املائية او  ان - أ
ن النفايات اخلطرة والسامة واملقرة رمسيًا مع الغذائية ويتم التخلص منها وف  شروط التخلص م

 وجوب مراقبتها دوريًا.
توفري حمارق خاصة هلذا النوع من الزيوت تعتمد على درجة حرارة عالية جدًا او اعادة تدويرها يف  -ب

 حالة وجود معامل خاصة بتدوير هذا النوع من الزيوت.
 : الزراعية املشاريع -:ثانياً

 ( ثانيًا – فقرة) ( ب) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها اردالو املشاريع وتشمل 
 . واحد كيلومرت عن التقل مبسافة السكانية التجمعات وعن البلدية حدود خارج يتم إقامتها -أ

 الدئمة االشجار من خطوط 3 % من مساحة املشروع و  زراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  -ب
   . روعاملش حول اخلضرة

 بالنسبة ملشاريع الدواجن:
 وعن مرتًا ومخسني مئتني( 521) عن تقل ال مبسافة بعضها عن اللحم دواجن مشاريع تبعد أن-0 

 . مرتًا ومخسني سبعمائة(  721) عن تقل ال مبسافة(  ،أمهات مائدة بيض) األخرى الدواجن مشاريع
 .مرت الف( 0111) عن لتق ال مبسافة املفاقس عن الدواجن مشاريع تبعد أن -5
 .مرتًا مئتني ومخسني(521) التقل مبسافة العلف معامل عن الدواجن مشاريع تبعد أن -3
 . كيلومرتين (5عن) تقل ال مبسافة اجملازر عن الدواجن مشاريع تبعد أن -4
 ريعاملشا وعن مرت مائة( 011) عن التقل مبسافة الوقود تعبئة حمطة عن الدواجن مشاريع تبعد أن -2

 .مرت مخسمائة( 211) مسافة للبيئة امللوثة غري
 .مرت مائة( 011) مسافة مائي مصدر اقرب عن الدواجن مشاريع تبعد أن-6
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 بالنسبة ملشاريع تربية احليوانات )النقطة الثالثة يف التصانيف(:
 .  واحدمرت كيلو عن التقل مبسافة السكانية التجمعات وعن البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح -0
 . مائي مصدر أي عن مرتًا مئتني ومخسني( 521) عن التقل مسافة املشروع يبعد أن-5
 .الدواجن مشاريع عن مرت مائيت( 511) عن التقل مسافة املشروع يبعد أن-3
 .مرت مخسمائة( 211) عن التقل مسافة بعضها عن املشاريع تبعد أن-4
 :يأتي ما إلقامتها يتطلب و
 . مرت 5نظامي بارتفاع ال يقل عن  بسياج املوقع إحاطة -أ

 . الصلبة واملخلفات اهلالكات حلرق للمشروع اإلنتاجية والطاقة تتناسب نظامية حمرقة إنشاء -ب
 بواسطة وتسحب معاجلتها وبعد مناسبة أرضية خزانات إىل واألرضيات القاعات غسل مياه تصرف -ج

 . املختصة هاتاجل قبل من حمددة أماكن يف وترمى حوضية سيارات
 .بيئيًا سليمة بطريقة الصلبة الفضالت تعاجل -د

 معاجلة الروائح الكريهة املنبعثة من هذه االنشطة. -هـ 
 الصحية: املنشآت -:ثالثا

 ( ثالثًا – فقرة)  (ب) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
 التجارية واالنشطة السكنية التجمعات عن تبعد ان على ةالبلدي احلدود داخل باقامتها يسمح -0

 .مخسة وعشرين مرتًا( 52) عن تقل ال مسافة
 تلوث مصدر وجود حالة يف املنطقة يف السائدة الريح اجتاه اعلى يف املستشفى موقع يكون ان جيب -5

 . اهلواء
 :ياتي ما اقامتها ويتطلب

 السياج امتداد على اخضر حزام املشروع وعمل % من مساحة52توفري مساحة خضراء التقل عن  - أ
 .للمستشفى اخلارجي

 .اجملاري اىل طرحها قبل السائلة للمخلفات معاجلة وحدة توفري - ب
 .البلدية املخلفات طمر مواقع اىل( اخلطرة غري) االعتيادية الصلبة النفايات من التخلص يتم - ج
 غرف من املتخلفة الفضالت مثل اعاله( ج) الفقرة يف املشمولة غري النفايات مجيع من التخلص يتم -د

 يف مجعها يتم بان وذلك والقطن والشاش كالضمادات امللوثة املواد اىل باالضافة واملختربات العمليات
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 اما ان تكون داخل املستشفى او يف حمارق اخرى على  نظامية حمارق يف حترق ثم ومن خاصة حاويات
 : تاليةال باملواصفات احملرقة تتصف

 :يلي ما مع عديدة غرف على حتتوي باثيولوجية نوع من احملرقة تكون ان -1
 اولي احرتاق موقد - أ

 ثانوي احرتاق موقد - ب
 .فيها حترق كمية اكرب على معتمدة وكفائتها احملرقة صندوق حجم حتديد يتم ان -5
 .احلرق عملية اثناء ةوافر بكميات الطبيعي الغاز وحيبذ لالحرتاق اخلفيف الوقود توفر -3
 .السائدة الريح اسفل احملرقة موقع يكون ان -4
 . باملستشفيات اخلاصة الضوضاء حملددات مطابقا املوقع يكون ان - ج
 هذا يف املختصة الدوائر تعليمات فرتاجع اشعاعي نشاط ذات مواد على احلاوية الفضالت خيص فيما - د

 .البيئة سنيوحت محاية هيئة من ضمنها واليت اجملال
 مشاريع الطاقة والبنية االساسية: -:رابعاً

 ( رابعًا – فقرة)  (ب) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
 عن مرتًا عشرون( 51)عن التقل مبسافة تبعد أن وعلى البلدية حدود وخارج داخل بإقامتها يسمح -0

 . سكنية وحدة اقرب
 (2،6للفقرات ) اما بالنسبة

 .كيلومرتين عن التقل مبسافة السكانية التجمعات وعن البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح -أ
 . العام الطري  حمرمات عن واحد مرت كيلو عن التقل مسافة املهبط يبعد أن -ب

 و يتطلب إلقامتها مايأتي:
السائلة مبا يضمن مطابقتها  جيب توفر وحدة معاجلة داخل النشاط للتخلص من تاثري املخلفات -أ

 حملددات نظام احلفاظ على املوارد املائية. 
 على احلفاظ نظام حملددات املصرفة املياه نوعية مطابقة يضمن مبا الصناعية السائلة املخلفات معاجلة-ب 

 .املائية املوارد
 تعتمدها اليت اهلواء اتمواصف مع اإلنبعاثات مطابقة يضمن مبا والعوال  الغازية االنبعاثات معاجلة -ج

 .البيئية السلطة
 .بيئيًا سليمة بطريقة الصلبة املخلفات من التخلص -د
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 الدائمة االشجار من حزامني % من مساحة املشروع وزراعة52توفري مساحة خضراء التقل عن  - هـ 
 .الداخلية الشوارع جوانب وعلى املشروع حول اخلضرة

الزيوت الصناعية فيجب استخدام الطرق املعتمدة يف التعامل معها بالنسبة لالنشطة اليت تستعمل  -و 
 والتخلص من التالف منها بطريقة سليمة بيئيًا.

 توفري منظومات مكافحة احلرائ  واالنذار املبكر يف االنشطة اليت يكون وجودها فيها ضروريًا. -ز 
الدفاع املدني الضرورية والالزمة حلماية ( املذكورة انفًا جيب توفري مستلزمات 2،6بالنسبة للفقرتني ) -ح 

 املواقع واملنطقة اجملاورة من احلوادث الطارئة وحسب التعليمات املعتمدة لدى دوائر الدفاع املدني.
 السياحية: املشاريع -:خامساً

 (خامسًا  – فقرة) ( ب) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
 . البلدية حدود وخارج داخل قامتهابإ يسمح

 :مايأتي إلقامتها يتطلب و
 مطابقتها يضمن مبا السائلة املخلفات تاثري من للتخلص النشاط داخل معاجلة وحدة توفر جيب -أ

 . املائية املوارد على احلفاظ نظام حملددات
 اليت اهلواء واصفاتم مع اإلنبعاثات مطابقة يضمن مبا والعوال  الغازية االنبعاثات معاجلة -ب

 .البيئية السلطة تعتمدها
 .بيئيًا بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة سليمة بطريقة الصلبة املخلفات من التخلص -ج
% من مساحة املشروع  اعتمادا على صالحيات السلطة البيئية 52توفري مساحة خضراء التقل عن  - د

 الداخلية. الشوارع جانيب زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة الدئمة االشجار من خطوط 3 و  زراعة
 معها التعامل يف املعتمدة الطرق استخدام فيجب الصناعية الزيوت تستعمل اليت لالنشطة بالنسبة - هـ

 .بيئيًا سليمة بطريقة منها التالف من والتخلص
 .ضروريًا فيها هاوجود يكون اليت االنشطة يف املبكر واالنذار احلرائ  مكافحة منظومات توفري - و
 الطارئة احلوادث من اجملاورة واملنطقة املواقع حلماية والالزمة الضرورية املدني الدفاع مستلزمات توفري-  ز

 .املدني الدفاع دوائر لدى املعتمدة التعليمات وحسب
 

 املشاريع اخلدمية:-سادساً:
 (-0سادسًا  – فقرة)  (ب) صنف ةامللوث االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
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االت املركزية يف االحياء السكنية او ضمن مباني املستشفيات واملدارس ورياض بدال جيوز انشاء ال.0
 االطفال واحلضانات وجيب اقامتها كمنشأ مستقل .

يات تثبت اهلوائيات على االبراج مع مراعاة ان ال تقل املسافة العامودية بني احلافة السفلية هلوائ .5
(مخسة عشرمرتَا وال تقل املسافة العامودية بني 02البداالت املركزية ومستوى سطح االرض عن )

 (ستة امتار.6احلافة السفلية هلذه اهلوائيات ومستوى سطح املبنى عن )

ال تقل املسافة العامودية بني احلافة السفلية هلوائيات التغطية للبداالت املركزية واعلى نقطة يف  .3
(اربعة  امتار ضمن حميط دائرة نصف 4واالنشاءات اجملاورة املستخدمة من قبل االنسان عن )املباني 
 ثالثون مرتَا . (31قطرها )

ال توج  حزم االشعة الدقيقة الصادرة عن هوائيات الربط للبداالت املركزية واحملطات االساسية بأجتاه  .4
وى تعرض االنسان لكثافة القدرة لالشعة املباني واالنشاءات احمليطة بالربج وجيب ان اليزيد مست

 . 5(ملي واط/سم1,4النامجة عن اي من مكونات منظومة اهلاتف احملمول على )

استخدام مولدات كهرباء حديثة ومراعاة عدم االضرار بنوعية اهلواء ومستوى الضوضاء وعدم  .2
االرض او تسربها لشبكة  السماح بانسكاب الوقود والزيوت واملياه الالزمة لتشغيل املولدة على سطح

 الصرف الصحي .

% من مساحة املشروع  اعتمادا على صالحيات السلطة البيئية 52توفري مساحة خضراء التقل عن  .6
 . اخلضرة ئمةاالد االشجار من خطوط 3 و  زراعة

 :يتطلب منح املوافقة البيئية ملنظومة اهلاتف  .7

 النشاط.ترخيص من وزارة النقل واملواصالت على ممارسة هذا  . أ

خمططات منظومة اهلاتف احملمول تتضمن تقنيات االتصال ومستويات الطاقة املستخدمة وملء  . ب
 استمارة املعلومات اخلاصة مبوقع الربج والرتددات املعتمدة وانواع اهلوائيات وارتفاعها.

 علي .سند متلك او عقد استئجار صاحب الطلب للعقار او قطعة االرض املراد انشاء منظومة اهلاتف  . ت
 

 ( ج)  صنف للبيئة امللوثة االنشطة
 الصناعية: املشاريع -: اوالً

 الغذائية: الصناعات -4
 ( 0 -اوال - فقرة)  (ج) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 املناط  يف أو( الغذائي البلوك)  الصناعية املناط  ضمن البلدية حدود داخل باقامتها يسمح -أ 
 التجارية كما يسمح باقامتها خارج حدود البلدية .
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 :يأتي ما إلقامتها يتطلب و
 .السالمة واالمان داخل النشاط مستلزمات توفري - أ

 اليت اهلواء مواصفات مع اإلنبعاثات مطابقة يضمن مبا والعوال  الغازية االنبعاثات معاجلة -ب
 .البيئية السلطة تعتمدها

 .العالقة ذات اجلهات مع بالتعاون بيئيًا سليمة بطريقة الصلبة املخلفات نم التخلص -ج
% من مساحة املشروع  اعتمادا 01توفري مساحة خضراء مناسبة حسب نوع املشروع التقل عن   - د

 وكذلك املشروع حول اخلضرة الدئمة االشجار من خطوط 3 على صالحيات السلطة البيئية و  زراعة
 الداخلية. وارعالش جانيب زراعة

 . املياه حتلية معامل من أو املاء إسالة من املياه مصدر يكون أن -هـ
 الثل  جيب توفري ما يلي: ملعامل انتاج بالنسبة -و 
 (.املقاوم الفوالذ حديد)للصدأ الغريقابل احلديد مادة من مصنعة القوالب نوعية تكون أن -0
 . مغلقة أجواء يف اإلنتاجية العملية تتم -5
  التربيد لغاز الطارئة التسرب حاالت عن النامجة التأثريات لتجنب وذلك مناسبة تهوية وسائل توفري -3
 ملعاجلة (رذاذ) ماء ومصدر مناسبة تهوية بوسائل مزود التربيد غاز إلسطوانات خاص خمزن توفري -4

 . التالفة الصمامات ذات اإلسطوانات
 يف جماري شبكة توفر عدم حالة ويف العامة اجملاري شبكة ىلإ والغسل التربيد مياه بتصريف يسمح -2

 .دوريًا سحبها ويتم مناسب خزان يف املياه جتميع يتم املنطقة
 بالنسبة ملعامل انتاج املياه املعبئة بشكل عام جيب توفر ما يلي : -هـ 
 القناني. يف التعبئة بعد املياه تعقيم -0
 للمياه والبكرتيولوجية والكيمياوية الفيزياوية الفحوصات اءالجر النوعية للسيطرة خمترب توفري -5

 ذلك. خبصوص يستجد وما الشرب ملياه العراقية القياسية املواصفة مع ومطابقتها
 الغزل والنسيج  وااللياف الصناعية : صناعة -7

 ( 5 -اوال - فقرة)  (ج) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 املخصصة غري القطاعات وضمن الصناعية املناط  يف البلدية حدود داخل باقامتها يسمح - أ
 . الغذائية للصناعات
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 اقرب عن مرتًا ومخسني مائتني(  521) عن تقل ال ومبسافة  البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح -ب 
 .سكين جتمع

 -:مايأتي إلقامتها يتطلب و
 .مناسبة تهوية وسائل توفري مع مغلقة اجواء يف جيةاالنتا العملية تتم ان -أ

 . االنتاجية العملية عن املتخلفة وااللياف الغبار على السيطرة وسائل تأمني -ب
 .بيئيًا سليمة بطريقة منها والتخلص  الصلبة املخلفات لتجميع حاويات تأمني -ج
مساحة املشروع  اعتمادا على  % من01توفري مساحة خضراء مناسبة حسب نوع املشروع التقل عن  -د

 زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة الدئمة االشجار من خطوط 3 صالحيات السلطة البيئية و  زراعة
 الداخلية. الشوارع جانيب

 : الكيماوية  صناعة -2
 ( 3 -اوال - فقرة)  (ج) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 للصناعات املخصصة غري القطاعات وضمن الصناعية املناط  يف البلدية حدود داخل باقامتها محيس -أ
 . الغذائية

بالنسبة ملخازن االمسدة العضوية والكيمياوية يسمح باقامتها خارج حدود البلدية وعن التجمعات  -ب 
 ( مخسمائة مرت .211السكنية مسافة ال تقل عن )

% من مساحة املشروع  اعتمادا 01سبة حسب نوع املشروع التقل عن توفري مساحة خضراء منا -ج
 وكذلك املشروع حول اخلضرة الدئمة االشجار من خطوط 3 على صالحيات السلطة البيئية و  زراعة

 :يأتي ما إلقامتها الداخلية.ويتطلب الشوارع جانيب زراعة
 بالنسبة للمخازن :

 توفر مع مناسبة تهوية على وحيتوي مسقفًا يكون وأن ةمبلط أرضية ذو نظاميًا املخزن يكون أن -أ
 . مناسب حبجم هواء  ساحبات

 األتربة لتطاير منعًا األمسدة أكياس تنقل اليت( احلمل)السيارات لوقوف ومبلطة مناسبة مساحة ختصص -ب
 خزن االمسدة وتعبئتها باكياس بالستيكية حمكمة الغل . -ج 
 .اليوم يف مرات لعدة املخازن تهوية على والعمل عالية كفاءةب تعمل هواء مفرغات وضع جيب -د 

 بالنسبة ملعامل الشمع :

 . الشمع الذابة التسخني عمليات يف النظيف الوقود يستخدم ان -أ 



  

 

 ( العدد171ذمارة )                                                                              – 63  –                                                                         3112 / 11/ 7

 .اليوم يف مرات لعدة املخازن تهوية على والعمل عالية بكفاءة تعمل هواء مفرغات وضع جيب -ب 
 :  اخلشبية الصناعة -1

 ( 4 -اوال - فقرة)  (ج) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
 . الصناعية املناط  يف البلدية حدود داخل بإقامتها يسمح -أ

 .البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح -ب
 : يأتي ما إلقامتها يتطلب و
 مثل يف املستخدمة واألجهزة املكائن تشغيل من الناجم الضوضاء لتقليل الوسائل من يلزم ما اختاذ -أ

 . املصانع هذه
 .  القاعات داخل اجليدة التهوية توفري-ب
 القاعات أرضيات غسل عن املتخلفة املياه تصريف فتحات على مالئمة بإبعاد معدني مشبك وضع -ج

 .اجملاري شبكة إىل الصلبة املخلفات دخول ملنع
 بطريقة منها والتخلص اإلنتاجية العملية عن الناجتة الصلبة اتاملخلف جلمع مغلقة حاويات توفري -د

 .بيئيًا سليمة
 .املصنع يف للعاملني بالنسبة املهنية السالمة ومستلزمات املعدات توفري -هـ
% من مساحة املشروع  اعتمادا على 01توفري مساحة خضراء مناسبة حسب نوع املشروع التقل عن  -و

 زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة الدئمة االشجار من خطوط 3 زراعة  صالحيات السلطة البيئية و
 الداخلية. الشوارع جانيب

 احلرارية والتعدين ومواد البناء واللدائن : الصناعة -1
 ( 2 -اوال - فقرة)  (ج) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 واحد مرت كيلو عن التقل مسافة السكانية التجمعات وعن البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح -أ
 . املذكورة املسافة حتق  اليت الصناعية اجملمعات ضمن تكون أن ويفضل

 .العام الطري  حمرمات عن مرتًا ومخسني مائتني(521) عن التقل مسافة تبعد - ب
 .املشروع داخل وعوائلهم للعمال سكنية وحدات باقامة يسمح ال -ج
 :مايأتي إلقامتها يتطلب و
 .فعالة تهوية وسائل توفري مع مغلقة أجواء يف األنتاجية العمليات مجيع جتري أن -أ

 .للغبار معاجلة وسائل توفري -ب
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 . والتشكيل والقطع القص أثناء املياه استخدام -ج
 املوارد إىل طرحها حالة ويف املصنع داخل أستخدامها وأعادة الصناعية للمياه ترسيب توفريأحواض -د

 .  املائية املوارد على احلفاظ نظام حملددات مطابقة نوعيتها تكون أن فيجب املائية
 .بيئيًا سليمة بطريقة والرتسبات التصنيع عمليات من املتخلفة الصلبة املواد من التخلص -هـ
اعتمادا على   % من مساحة املشروع01توفري مساحة خضراء مناسبة حسب نوع املشروع التقل عن  -و

 زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة الدئمة االشجار من خطوط 3 صالحيات السلطة البيئية و زراعة
 الداخلية. الشوارع جانيب

 .املناسبة املهنية السالمة معدات توفري املشروع صاحب على -ز
 

    الصناعات املعدنية : -6
 ( 6 -اوال - فقرة)  (ج) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
 .البلوك املخصص هلا ضمن الصناعية املناط  يف باقامتها يسمح

 -:مايأتي إلقامتها يتطلب و
 . البلدية قبل من املخصصة االماكن اىل ونقلها الصلبة املخلفات جلمع حاويات توفري - أ

 . مناسبة تهوية وسائل توفري مع مغلقة اجواء يف االنتاجية العملية جتري ان - ب
 . واالمان السالمة مستلزمات توفري - ج
% من مساحة املشروع  اعتمادا على 01توفري مساحة خضراء مناسبة حسب نوع املشروع التقل عن  -د

 زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة ئمةاالد االشجار من خطوط 3 صالحيات السلطة البيئية و زراعة
 .اخليةالد الشوارعجانيب 

 

    احلرفية واخلدمية : الصناعات -2
 ( 7 -اوال - فقرة)  (ج) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 غري لصناعات خمصص بلوك وضمن) الصناعية املناط  يف البلدية حدود داخل بإقامتها يسمح -أ
 . اخلزن أو (غذائية

 . للزراعة صاحلة الغري األراضي وعلى البلدية حدود خارج بإقامتها يسمح - ب
 : ( فلها حمددات خاصة وكما يلي02,51,56,57,58,52بالنسبة للفقرات )

                     الزراعيةوالسكنية ماعدا مناط ـال ميعـج يف البلدية حدود وخارج داخل بإقامتها يسمح -0
 . منها
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 ( مائة مرتعن011و ) سكنية وحدة أقرب عن مرتًا مخسني( 21) عن التقل مسافة املوقع يبعد أن -5
 . واملستشفيات واماكن اخلدمة العامة واحلضانات األطفال ورياض املدارس

 

 :مايأتي إلقامتها ويتطلب
 .النشاط داخل واالمان السالمة مستلزمات توفري - أ

 اليت اهلواء اصفاتمو مع اإلنبعاثات مطابقة يضمن مبا والعوال  الغازية االنبعاثات معاجلة -ب
 . البيئية السلطة تعتمدها

 . العالقة ذات اجلهات مع بالتعاون بيئيًا سليمة بطريقة الصلبة املخلفات من التخلص -ج
% من مساحة املشروع  اعتمادا على 01توفري مساحة خضراء مناسبة حسب نوع املشروع التقل عن  - د

 زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة الدئمة شجاراال من خطوط 3 صالحيات السلطة البيئية و زراعة
 . الداخلية الشوارع جانيب

 
 

 املشاريع الزراعية : -ثانياً
  (ج) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل

 ( ثانيًا - فقرة) 
السكنية مع  معاتالتج عن واحد كيلومرت عن التقل ومبسافة البلدية حدود بإقامتهاخارج يسمح - أ

 .(مرت عن القرى 211و يسمح باقامتها مبسافة التقل عن ) مراعاة اجتاه الريح السائدة
بالنسبة ملشاريع االستصالح الزراعي لالراضي تكون احملددات ضمن صالحية السلطة البيئية مبا   - ب

 يضمن محاية عناصر البيئة.
 : ماياتي إلقامتها يتطلب و
 .مرتين عن يقل ال وبإرتفاع إنشائية دموا من بسياج حتاط ان -أ

 ومياه الغسل مياه جتميع لغرض مناسب حبجم أرضية وخزانات جماري شبكة وتوفري االرضية تبليط -ب
 . بإستمرار بعد معاجلتها وتُفرغ األمطار

ت حدداـمعايري واملـحويلها اىل امسدة ضمن الـبطريقة سليمة بيئيًا او ت الصلبة مخلفاتـجة الـمعال -ج
 . البيئية

 .هلا كوقود النظيف الوقود إستخدام مع النافقة احليوانات  حلرق نظامية حمرقة توفري -د
 . احليوانات وعرض إليواء كحضائر مسقفات عمل -هـ
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دا على % من مساحة املشروع  اعتما01توفري مساحة خضراء مناسبة حسب نوع املشروع التقل عن  -و
 زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة ئمةاالد االشجار من خطوط 3 ةزراع صالحيات السلطة البيئية و

 . الداخلية الشوارع جانيب
 : مشاريع الطاقة والبنية االساسية -ثالثاً

 ( ثالثًا - فقرة)  (ج) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
 عن مرتًا عشرين( 51) عن التقل مبسافة تبعد أن لىوع البلدية حدود وخارج داخل بإقامتها يسمح -1

 .حسب طبيعة النشاط  سكنية وحدة اقرب
 : مايأتي إلقامتها يتطلب و
 مطابقتها يضمن مبا السائلة املخلفات تاثري من للتخلص النشاط داخل معاجلة وحدة توفر جيب -أ

 . املائية املوارد على احلفاظ نظام حملددات
 اليت اهلواء مواصفات مع اإلنبعاثات مطابقة يضمن مبا والعوال  الغازية تاالنبعاثا معاجلة -ب

 .البيئية السلطة تعتمدها
 .بيئيًا سليمة بطريقة الصلبة املخلفات من التخلص-ج
% من مساحة املشروع  اعتمادا على 01توفري مساحة خضراء مناسبة حسب نوع املشروع التقل عن  -د

 زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة ئمةاالد االشجار من خطوط 3 راعةصالحيات السلطة البيئية و  ز
 الداخلية. الشوارع جانيب

 .ضروريًا فيها وجودها يكون اليت االنشطة يف املبكر واالنذار احلرائ  مكافحة منظومات توفري - هـ
 السياحية: املشاريع -:رابعاً

 (رابعًا – فقرة) ( ج) صنف امللوثة شطةاالن - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع وتشمل
 . البلدية حدود وخارج داخل بإقامتها يسمح

 : مايأتي إلقامتها يتطلب و
 مطابقتها يضمن مبا السائلة املخلفات تاثري من للتخلص النشاط داخل معاجلة وحدة توفر جيب -أ

 . املائية املوارد على احلفاظ نظام حملددات
 اليت اهلواء مواصفات مع اإلنبعاثات مطابقة يضمن مبا والعوال  ازيةالغ االنبعاثات معاجلة -ب

 .البيئية السلطة تعتمدها
 .العالقة ذات اجلهات مع بالتعاون بيئيًا سليمة بطريقة الصلبة املخلفات من التخلص- ج 
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ى % من مساحة املشروع  اعتمادا عل01توفري مساحة خضراء مناسبة حسب نوع املشروع التقل عن  -د 
 زراعة وكذلك املشروع حول اخلضرة ئمةاالد االشجار من خطوط 3 صالحيات السلطة البيئية و  زراعة

 الداخلية. الشوارع جانيب
 معها التعامل يف املعتمدة الطرق استخدام فيجب الصناعية الزيوت تستعمل اليت لالنشطة بالنسبة - هـ

 .بيئيًا سليمة بطريقة منها التالف من والتخلص
 .ضروريًا فيها وجودها يكون اليت االنشطة يف املبكر واالنذار احلرائ  مكافحة منظومات توفري - و
 الطارئة احلوادث من اجملاورة واملنطقة املواقع حلماية والالزمة الضرورية املدني الدفاع مستلزمات توفري - ز

 .املدني الدفاع دوائر لدى املعتمدة التعليمات وحسب
 خلدمية:خامسا: املشاريع ا

 (0-خامسًا  - فقرة) ( ج) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع .وتشمل0
 اوالً: الجيوز انشاء :

ضمن مباني املستشفيات واملدارس ورياض االطفال واحلضانات وعلى اسطح املباني  احملطات االساسية -0
 يوان ، النوم او احلراسةاملستغلة الغراض اخرى كالعمل ، اخلزن، تربية احل

 احملطات االساسية على اسطح املباني غري املشيدة باخلرسانة املسلحة  -5

على ارضية الدار السكنية كاحلدائ  والفناءات والرتك النظامي لالبنية والدور احملطات االساسية  -3
 . وارصفة الشوارع

مرتا للمحطات االساسية  ( مخسني21ركزي برجني حملطتني عن )ال تقل املسافة االفقية بني م ثانياً:
ثالمثائة مرت للمحطات االساسية الكبرية اال اذا كان احد الربجني او كليهما حيمل  (311الصغرية و )

 هوائيات ربط فقط.

  تثبت اهلوائيات على االبراج مع مراعاة مايلي :

ة الكبرية ومستوى سطح االرض ال تقل املسافة العامودية بني احلافة السفلية هلوائيات احملطات االساسي -0
( مخسة عشرمرتًا وال تقل املسافة العامودية بني احلافة السفلية هلذه اهلوائيات ومستوى سطح 02عن )

 ستة ا متار. (6املبنى عن )

ة ومستوى سطح ال تقل املسافة العامودية بني احلافة السفلية هلوائيات احملطات االساسية الصغري -5
ار وال تقل املسافة العامودية بني احلافة السفلية  هلذه اهلوائيات  ومستوى امت(عشرة 01االرض عن )

 اربعة امتار. (4سطح املبنى عن )
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ال تقل املسافة العامودية بني احلافة السفلية هلوائيات احملطات االساسية املتناهية يف الصغر ومستوى  -3
 ( اثنني ونصف  مرت  داخل اوخارج املبنى.5,2سطح االرض عن )

 تقل املسافة العامودية بني احلافة السفلية هلوائيات التغطية للمحطات االساسية الكبرية واعلى ال -4
( اربعة امتار ضمن حميط دائرة 4نقطة يف املباني واالنشاءات اجملاورة املستخدمة من االنسان عن )

 (ثالثون  مرتَا.31نصف قطرها )

وائيات التغطية للمحطات االساسية الصغرية واعلى ال تقل املسافة العامودية بني احلافة السفلية هل -2
( مرتين ضمن حميط دائرة نصف 5نقطة يف املباني واالنشاءات اجملاورة املستخدمة من االنسان عن )

 (اثنى عشر مرتَا .05قطرها )

ال توج  حزم االشعة الدقيقة الصادرة عن هوائيات الربط للمحطات االساسية بأجتاه املباني  -6
ت احمليطة بالربج وجيب ان اليزيد مستوى تعرض االنسان لكثافة القدرة لالشعة النامجة عن واالنشاءا

 . 5( ملي واط/ سم1,4اي من مكونات منظومة اهلاتف احملمول على )

استخدام مولدات كهرباء حديثة ومراعاة عدم االضرار بنوعية اهلواء ومستوى الضوضاء وعدم  -7
املياه الالزمة لتشغيل املولد على سطح االرض او تسربها لشبكة السماح بانسكاب الوقود والزيوت و

 الصرف الصحي .
% من مساحة املشروع  اعتمادا 01توفري مساحة خضراء مناسبة حسب نوع املشروع التقل عن   -8

 وكذلك املشروع حول اخلضرة الدئمة االشجار من خطوط 3 على صالحيات السلطة البيئية و زراعة
 . الداخلية رعالشوا جانيب زراعة

 يتطلب منح املوافقة البيئية ملنظومة اهلاتف من قسم الوقاية من االشعاع تقديم طلب مرف  ب : 

 ترخيص من وزارة النقل واملواصالت على ممارسة هذا النشاط. -0

خمططات منظومة اهلاتف احملمول تتضمن تقنيات االتصال ومستويات الطاقة املستخدمة وملء  -5
 لومات اخلاصة مبوقع الربج والرتددات املعتمدة وانواع اهلوائيات وارتفاعها.استمارة املع

 سند متلك او عقد استئجار صاحب الطلب للعقار او قطعة االرض املراد انشاء منظومة اهلاتف علي . -4
 (7-خامساً   – فقرة) ( ج) صنف امللوثة االنشطة - الثالث الفصل يف ذكرها الوارد املشاريع .وتشمل7
 تطلب انشاءها :وي
 .ال يسمح بأنشاء حمطات البث االذاعي والتلفزيوني يف املناط  السكنية.0
 .ال يسمح بنصب ابراج البث االذاعي والتلفزيوني وحمطاتها على اسطح املباني واملنشأت.5
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 يسمح بأنشاءها خارج حدود التصاميم االساسية للمدن والقصبات والقرى املرشحة للتطوير الريفي.

سمح بأنشاءها داخل حدود التصاميم االساسية للمدن والقصبات والقرى املرشحة للتطوير الريفي يف .ي3
 املناط  الصناعية واخلزن احملددة مبوجب التصاميم االساسية ضمن حدود التعرض االمن هلذه احملطات.

 تكون حدود التعرض االمن يف حمطات البث االذاعي والتلفزيوني كما يأتي:

حملطة البث  5/مربع الرتدد( ملي واط/سم 081 - 011حدود التعرض لالشعة الغري مؤينة بني )ترتاوح 
 AMاالذاعي نوع 

 FMحملطة البث االذاعي نوع  5( ملي واط/سم1,5) ترتاوح حدود التعرض لالشعة الغري مؤينة

 VHFي نوع حملطة البث التلفزيون 5( ملي واط/سم1,5) ترتاوح حدود التعرض لالشعة الغري مؤينة

حملطة البث  5سم ( ملي واط/0( اىل)0211ترتاوح حدود التعرض لالشعة الغري مؤينة بني الرتدد )
 ويعتمد ذلك على حدود الرتدد ملركز البث. UHFالتلفزيوني نوع 

 يتطلب منح املوافقة البيئية حملطات البث االذاعي والتلفزيوني :

 الرتخيص الصادر من وزارة الثقافة. -0
 متلك او عقد استئجار صاحب الطلب للعقار او قطعة االرض املراد انشاء حمطة البث علي .سند  -3

موافقة البلدية يف حال كون املوقع داخل حدود البلدية او موافقة دائرة زراعة احملافظة ودائرة التخطيط -3
ن يكون خارج العمراني اذا كان املوقع خارج حدود البلدية معزز مبخططات تفصيلية للموقع يفضل ا

 املناط  السكنية.
% من مساحة املشروع  اعتمادا 01توفري مساحة خضراء مناسبة حسب نوع املشروع التقل عن  -4

 وكذلك املشروع حول اخلضرة ئمةاالد االشجار من خطوط 3 على صالحيات السلطة البيئية و زراعة
 الداخلية. الشوارع جانيب زراعة
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