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 أقليم كوردستان العراق 

 مجلس الوزراء 

 وزارة الثروات الطبيعية

1  :رقم التعليمات  

3112/ 3/ 32:  األصدار تأريخ  

 

 

حول تقيم األثر البيئي للعمليات النفطية 3112لسنة  ( 1 )تعليمات رقم   

 

العراق /الغازألقليم كوردستانقانون النفط و من (06و  35)المادتين  المخولة لنا بموجبالصالحيات  إلىإستنادآ 

 :ةقررنا إصدار التعليمات التالي ,2667لسنة ( 22)رقم 

 

 تعاريفال

 

 :ذه التعليماتغراض هزائها ألإالمبينة يقصد بالتعابير التالية المعاني : لىوالمادة األ

 .الطبيعية في حكومة أقليم كوردستان ثرواتتعني وزارة ال" الوزارة" .1

 .الطبيعية  في حكومة أقليم كوردستان ثرواتاليعني وزير " الوزير" .3

 فيما يتعلق بأية عمليات" م شغلينال"و يعني  2667لسنة  (22)له المعنى الذي أعطاه قانون رقم " غل ش  الم  " .2

ش غل واحد وقد يكون  مناكثر من مكونة   كلمة وعند إستخدام األثنينخليطاً من  أو و معنوياً أ اً طبيعياً شخصم 

 .كما هو معمول به" هم" أو" هي" أو" هو"تعني  فإنها" هو"
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ألرض والماء و الحياة النباتية مكونات المحيط الحيوي بما في ذلك الهواء و اتتضمن جميع " البيئة" .4

بفعل األنسان و أية  ةناتج راتيتغيالحيوانية و الفعاليات اإلجتماعية و اإلقتصادية والممتلكات الثقافية و أي و

 العالقة تركيب مما سبق ذكره و أوو الطبيعية و أي جزء  ةاإلنساني ةوأية جوانب أخرى للبيئطبيعية  موارد 

 .لذلك اً طبق" بيئي"و تفسر كلمة  بينها

 الظروف وأو النشاطات أالعمليات  نيعني أي تغيير في البيئة ناتجة ع "البيئي راألث"أوعلى البيئة "األثر" .2

طويل  أومتوسط  أوقصير  ,تراكمي أوثانوي , غير مباشر أووتشمل أي أثر مباشر , مسألهالمتعلقه بال

 .طبقا ً لذلك" أثار "و "تؤثر في"و "يؤثر في"سلبي و تفسر  أوأيجابي , مؤقت أودائمي , األمد

 :عملية تتضمن" البيئي األثرتقييم " .6

  .معينة على البيئة و التنبؤ بها و تقييمهاتحديد التأثيرات اإليجابية والسلبية الهامة ألية عمليات نفطية  . أ

 إلدارة و تخفيف أية (التشغيلية التصميمية و بما في ذلك الخيارات)تحديد األجراءات المناسبة  . ب

 .و إن أمكن تجنبها, للعمليات هامة سلبية تأثيرات بيئية 

 .من هذه الفقرة( ب)و ( أ)المعلومات الضرورية لتسهيل الخطوات المذكورة في البندين  جمع . ج

 البيئي كما هو م درج األثر تقييمل ة من الوثائق التي تعرض إستنتاجايعني مجموع "البيئي األثرتقرير تقييم " .7

 :أدناه

 .الوزارة وفقاً لهذه التعليمات و اإلرشادات إلىت قدم  . أ

 و دارة البيئيةألاوجب هذه التعليمات بما في ذلك خطة الوزارة بم حددهاالمعلومات التي تتحتوي على  . ب

 .للعمليات ةللمراقبة و اإلدارة و تخفيف و تجنب التأثيرات البيئيأخرى  إجراءات أية

أية إقامة  أوعلى األرض  رإجراء أي تغيييتضمن  يعني القيام بأي نشاطبالنسبة للعمليات النفطية " بدء" .8

 .طبقاً لذلك "بدأت"و  "بدأ"وتفسر  العمليات غراضألإستخدام أية معدات ثقيلة  أو تراكيب

 .2667لسنة ( 22)لها التعريف الذي ذكر في القانون رقم " العمليات النفطية" .9

 .تعني العمليات النفطية" عمليات" .11
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ش غل ضمن "تكميليةطلب معلومات " .11 , تحددها الوزارة مدة تعني طلب مقدم من قبل الوزارة تطالب الم 

إقتراح  ش غل أوالم وجب أجراء تقييمات إضافية من قبللتجنب الشك و قد تستوبتوفير معلومات أضافية 

 .تخفيفية أو إدارية أو رقابية جديدة إتخاذ إجراءات

  .هذه التعليماتب المرفق( 2)من الجدول ( 22)في الفقرة تعني الخطة المشار إليها " ةخطة اإلداره البيئي" .13

 من أو جوهرياً تغييراً , أية تغييرات في مثل هذه التأثيرات أو, فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية" هام"تعني  .12

 أو كثافته أومدته  أوحجمه  إلىاً نظراً جوهريو هذا التغيير قد يكون , اً في البيئةجوهريالمحتمل أن يكون 

 حسم ةوزارلل ,اً يخص كون التأثير هام شك فيما أوالبيئة المستقبلِة وفي حالة وجود أي خالف  حساسية

 .القضية

 .من هذه التعليمات (20)الوزارة بموجب المادة  من قبل تصدرتعني اإلرشادات التقنية التي " اإلرشادات" .14

 .يعني يوم تقويمي" يوم"  .12

 .طبقاً لذلك "أشخاص" معنوياً و تفسر يجوز أن يكون شخصاً طبيعياً أو" شخص" .16

التي خصص لها معنى في القانون   يكون ألية كلمة أوعبارة أخرى مستخدمة في هذه التعليمات و :المادةالثانية

 .المعنى نفسه الوارد في القانون المذكور 2667لسنة  (22)

 

 أهداف التعليمات

 

 هاكما أن ,البيئي للعمليات النفطيةاألثرهذه التعليمات تحدد شروط الوزارة وأجراءاتها بالنسبة لتقييم : المادة الثالثة

 .البيئةتقليل األضرار التي تصيب  إلىتؤدي  ةأنتهاء هذه العمليات بطريقو ضمان تصميم و تشغيل  إلىتهدف 

 

 البيئي األثراإللتزام بتقديم تقرير مقبول حول تقييم 

 

, عليماتالسابعة عشر والعشرون والثانية و العشرون من هذه الت ال بقدر ما تسمح به أحكام الموادإ :الرابعةالمادة 

 :عمليات ما لم يكن المشغل و األستمرار بأيةال يجري البدء أ
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 .لتعليمات و اإلرشاداتا لهذه وفقاً , تلك العملياتلالوزارة  إلىالبيئي  األثرقد قدم تقرير تقييم  .1

 .ذلك التقريرلشهادة قبول سارية المفعول  يحمل .3

ق دم  بموجب المادة الرابعةتقرير :المادة الخامسة  :من هذه التعليمات تقييم األثر البيئي الم 

 :تضمنييجب أن  .1

كما هو منصوص عليه في  من هذه التعليمات )2( معلومات كتلك المشار إليها في الجدول . أ

 .اإلرشادات

بطريقة أخرى تطلبها الوزارة من أجل تقييم  أوفي اإلرشادات  ددتح  معلومات أخرى كتلك التي  . ب

 .للعمليات بشكل صحيح  البيئي األثر

و أن ال يتضمن أية معلومات مضللة  ,موضوعياً للمعلومات المطلوبة و دقيقاً وكامالً  عرضاً يكون يجب أن  .3

 .خاطئة أو

 الوزارة إلىمعلومات ذات صلة  أوالبيئي  األثر بعد تقديم تقرير وقت في أي إذا ما أدرك المشغل :المادة السادسة

 م ضللةأوالمعلومات األخرى المقد مة غير دقيقة  أوبأن التقرير , (يليةمتك بما في ذلك أي رد على طلب معلومات) 

أصبحت على هذا الحال  أوم ضللة  أو دائمآ غير دقيقة المعلومات األخرى أوالنظر عما إذا كان التقرير  بغض)

ش غل, (وفها المحيطةظر أوحصول تغيير في العمليات  بعد   :يجب على الم 

                                                                                                    .و م ضللةأالمعلومات األخرى غير دقيقة  أوبأن التقرير  دراكهفي غضون خمسة أيام من إ ,ارةإبالغ الوز .1

 تأريخفي غضون ثالثين يوماً من , المعلومات ذات الصلة أوالبيئي  األثرتصحيح تقرير تقييم  أوسحب  .3

 (.الظروف األستثنائيةقد تسمح به الوزارة في  خالل أية  فترة اضافياً  أو) باألمر دراكهإ

 أومن قبل شخص  فقط, تقييم ذو صلة أووتنفيذ أية دراسة , البيئي األثرإعداد تقرير تقييم  يتم: المادة السابعة

ى مع التقييم بطريقة كفوءة و مهنية و تتماش أوتنفيذ الدراسة  أوأشخاص ذوي خبرة تمكنهم من إعداد التقرير 

 . رشاداتمتطلبات هذه التعليمات و األ

لغرض  (نقحةلحق أو نسخة م  ي م  أبما فيه ) البيئي األثريقوم بإعداد تقرير تقييم  شخص معنويأي : المادة الثامنة

 .لهذه التعليمات يجب أن يكون مسجالً لدى الوزارة وفقاً لإلرشادات خرشخص أإمتثال 
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 البيئي األثرمراجعة الوزارة لتقرير تقييم 

 

قدم ثرلألتقرير تقييم  أي الوزارة بدراسةتقوم : المادة التاسعة ش غل إلىها إليها و ترسل رد البيئي الم   الم 

 .تكميليةطلب معلومات  أو رفضكتاب  أوقبول  شهادةبأصدار

 :كل شهادة قبول صادرة بناًء على هذه التعليمات فييشترط : المادة العاشرة

قد مة  األثرفي تقرير تقييم  المقدمةأن يجري تنفيذ العمليات وفقاً للمعلومات  .1 البيئي و أية معلومات إضافية م 

ش غل من قبل في و إدارية و رقابية و إجراءات بيئية أخرى  ةأن تتوافق مع أية اجراءات تخفيفي و, الم 

 .الوثائق المقدمة

 .شروط أخرى تعتبرها الوزارة مالئمةأية  .3

 :إذا أعتبرت بأن ألي تقرير تقييم األثر البيئي بالرفضيجوز للوزارة أن تصدر كتاباً : المادة الحادية عشر

 .اإلرشادات أوالبيئي ال يتوافق مع هذه المعلومات  األثرتقرير تقييم  .1

 .المحدد من قبل الوزارة تأريخلم يذعن بشكل كامل لطلب المعلومات التكميلية في ال أوالمشغل لم يذعن  .3

 ةإدارة التأثيرات البيئي أومراقبة  أوالتي سوف يتم إتخاذها هي غير كافية لتخفيف  أواإلجراءات المتخذة  .2

 .للعمليات بشكل م رضي

 :تنتهي صالحية شهادة القبول و تفقد سريانها القانوني في الحاالت التالية: المادة الثانية عشر

 ءبالبد إصدارها فيما يخص أية عمليات مقترحة إذا ما لم تتلقى الوزارة إشعاراً  تأريخبعد ثالث سنوات من  .1

 .من هذه التعليمات عشر من المادة الثالثة( 2)بالعمليات بموجب الفقرة 

 . عند إنتهاء العمليات التي صدرت من أجلها شهادة القبول .3

 .شغلالبيئي من قبل الم   األثرعند سحب تقرير تقييم  .2
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 المراقبة و األدارة

 

م تقرير تقييم : المادة الثالثة عشر ت شهادة قبولا األثرفيما يخص أية عمليات نفطية والتي ق د   لبيئي حولها و صِدر 

ش غل, بشأنها بموجب هذه التعليمات  :يجب على الم 

أنه  الشهادة وقد سبق له أن بدأ عند وقت إصدار ما لم يكن)لعمليات عند البدء باإشعار الوزارة تحريرياً  .1

 (.الوزارة علماً بهذا األمر في الوقت المذكور أحاط

 أية شروط أخرى تفرض ومن هذه التعليمات من المادة العاشرة ( 2)اإلذعان للشرط الذي تفرضه الفقرة  .3

 .القبول شهادة  في

 يوماً على األقل من حدوث أية تغييرات في 56الوزارة قبل  إلىالبيئي  األثرتقديم ملحق لتقرير تقييم  .2

ططت لها , المحيطة بها الظروف أوالعمليات  ش غل وقد من الممكن أحباطها أووهي تغييرات خ   من قبل الم 

 :و الملحق يجب أن, الفعلية للعمليات أوالبيئية المحتملة  التأثيرات تغييرهام في إلىتؤدي 

 معلوماتالبما في ذلك , للتغييرات و تقييم لتأثيراتها البيئية شكل كافِ ب يحتوي على وصف مفصل . أ

  .كما هو منصوص عليه في األرشاداتلتعليمات ا في هذه( 2) كتلك المبينة في الجدول

 البيئي في ضوء األثريحتوي على معلومات كتلك التي تكون ضرورية لتحديث تقرير تقييم  . ب

 .الملحق موضوع التغييرات التي هي

 والفقرات البيئية ة خطة لإلدارةيأل( اإلرشادات دة فيدما قد تكون مح بقدرعلى األقل و)المراجعة الدورية  .4

قدمة   ةأيتحريرياً ب إبالغ الوزارة الوزارة و إلىاألخرى لتخفيف و إدارة و مراقبة التأثيرات البيئية الم 

 .تغييرات قد تطرأ على الخطط و اإلجراءات المذكورة

 ( 22)ن التام مع أنشطة الوزارة التنظيمية و الرقابية و التدقيقية التي ت مارس بناًء على القانون رقم واالتع .2

 .هاقرارات تندرج تحت   أو أخر تشريع أي أو هذه التعليمات أو 2667  لسنة

مذكور في هو  كماضمان اإلمتثال لهذه التعليمات والفقرات المتعلقة بالبيئة  من أجل تقييم و :المادة الرابعة عشر

 :يجوز للوزارة 2667لسنة ( 22)قانون 

 .ة أنشطة رقابية وتدقيقية فيما يخص العمليات النفطيةأيب, القيام كما تشاء .1
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ش غل في  .3  .وقت كان بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تراها الوزارة ضرورية أيمطالبة الم 

ة عمليات تخص تلك التي أصدرت الوزارة بشأنها شهادة قبول بموجب هذه أيفيما يتعلق ب: المادة الخامسة عشر

جعل مما ( الظروف المحيطة بها بما في ذلك)حصل في العمليات  قد تغييراً هاماً فأذا رأت الوزارة بأن , التعليمات

تقرير تقييم األثر بتنقيح لوزارة مطالبة الم ش غل يجوز لف البيئي الموجود غير كافِ  األثرتقرير تقييم  و قد جعلتأ

 .لمعالجة  ذلك القصور البيئي بأكمله أو جزء منه

عمليات نفطية  أين أسحب شهادة القبول الصادرة بشـ, وقت أيفي , يجوز للوزارة :عشر المادة السادسة

 :بأن حدى هذه الحاالتإالوزارة في  إذا ما إقتنعت, (وعندئذ تفقد الشهادة مفعولها القانوني)

ش غل قد فشل باإلمتثال لأللتزامات الواردة في المادة السادسة  .1  .من هذه التعليمات المادة الثالثة عشر أوالم 

 .موجودةمن المادة الحادية عشر من هذه التعليمات ( 5)الفقرة  أو( 2)األسباب الواردة في الفقرة  .3

 .من هذه التعليمات من المادة الخامسة( 2)البيئي الذي ترتبط به الشهادة ال يتوافق مع فقرة  األثرتقريرتقييم  .2

فيما ر من هذه التعليمات القبول بموجب المادة السادسة عشحينما تسحب الوزارة شهادة : المادة السابعة عشر

ش غل اإلستمرار في , يخص العمليات النفطية الجارية  ك خرقلالعمليات من دون أن يكون هنا مواصلةيجوز للم 

 .وفي الفترة المحددة في شهادة الرفض هذه التعليمات منالرابعة للمادة  من قبلِه

 

 نتقاليةإحكام إ

 

 ليم كوردستان سواءاً أن كانت هذهتطبق هذه التعليمات على جميع العمليات النفطية في أق :المادة الثامنة عشر

 .الذي تكون فيه هذه التعليمات سارية المفعول تأريخمن قبل اللم تبداء  أوقد بدأت  العمليات

تعليمات هذه ال فيه تكون الذي تأريخالة عمليات نفطية والتي بدأت من قبل أيفيما يتعلق ب: المادة التاسعة عشر

 :سارية المفعول

ش غلل إذا كان قد سبق .1 الوزارة بأن التقرير يحتوي  قتنعتأة وراالوز إلىالبيئي  األثرتقرير تقييم أن قدم  لم 

فأن الوزارة ستصدر , دارةام وافية للتخفيف و الرقابة و األأحكورات البيئية للعمليات للتأثي وافي تقييم على
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التعليمات  الذي تصبح فيه هذه تأريخاً من الن يومتسعيذلك التقرير في غضون  يخص ماشهادة قبول في

 .سارية المفعول

ش غلل إذا كان قد سبق .3  كن الوزارة لم تقتنع بأن التقريرالوزارة ول إلىالبيئي  األثرتقرير تقييم  أن قدم لم 

 فأنها ستبلغ, دارةالرقابة و األ وافية للتخفيف و حكامو أأللتأثيرات البيئية للعمليات  تقييم وافي يحتوي على

ش غل بحقيقة األمر     الذي تصبح فيه هذه التعليمات سارية المفعول تأريخين يوماً من التسعفي غضون  الم 

ش غليجب على ف ن قح حسب األصول البيئي الر ثاألتقرير تقييم  تقديم الم  في غضون مئة و  ةرازالو إلىم 

 (.إال إذا حددت الوزارة موعد أخر) من ذلك األشعار يوماً  عشرين

ش  ا لم يكن إذا .2  يتوجب عليه تقديم, يخص العمليات ة فيماراالوز إلىالبيئي  األثرقدم تقرير تقييم  غل قدلم 

 الذي تصبح فيه هذه تأريخاً من الة في غضون مئة و ثمانين يومراالوز إلىالبيئي  األثر تقييم تقرير

 .التعليمات سارية المفعول

 عشرمن هذه التعليمات من دون خرق يجوز أن تستمر العمليات التي تنطبق عليها المادة التاسعة: المادة العشرون

 :من هذه التعليمات للمادة الرابعة

 :خالل الفترة التي .1

 قد أو من هذه التعليمات من المادة التاسعة عشر( 2)بموجب الفقرة  قد تصدر الوزارة شهادة قبول . أ

ش غل   ت بلغ نقح بموجب الفقرة  األثرتقييم  تقرير تقديم إلى بالحاجةالم  التاسعة من المادة  )2(البيئي الم 

 .عشر

ش غل تقديم تقرير تقييم  . ب نقح بموجب الفقرة  األثرتقرير تقييم  أوالبيئي  األثريجب على الم   )2(البيئي الم 

 .من هذه التعليمات من المادة التاسعة عشر (5 (الفقرةأو

نقح األثرالتقرير تقييم  أو البيئي األثرتقييم  على تقريراألخير أن تعطي الوزارة ردها إلى .3  .البيئي الم 

 األثرتقرير تقييم  أوالبيئي  األثرتقييم  ة عمليات تتطلب تقديم تقريرأيفيما يتعلق ب: المادة الحادية و العشرون

ن ق ح بموجب المادة التاسعة عشر و من ر المادة السابعة عش إلىتتطبق المادة الرابعة  ,من هذه التعليمات البيئي الم 

 :أنكو الثالثون من هذه التعليمات  ةنياثالمادة ال إلىالمادة السادسة و العشرون 

 األثرتقرير تقييم  أوالبيئي  األثرتقرير تقييم  إلىهي إشارات  "البيئي األثرتقرير تقييم " إلىجميع اإلشارات  .1

م بموجب المادة  قد  نقح م   .من هذه التعليمات التاسعة عشرالبيئي الم 
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 أولكال التأثيرات  هي"المقترحة"أو "المحتملة"األعمال  أواإلجراءات  أوالتأثيرات  إلىجميع اإلشارات  .3

 .األعمال الحالية والمستقبلية أواإلجراءات 

 .اإلستمرار في العمليات إلىبدء العمليات هي إشارات  إلىجميع اإلشارات  .2

تقرير تقييم  أو البيئي األثرتقييم  كتاب رفض بشأن تقريرإذا ما أصدرت الوزارة : المادة الثانية و العشرون

نق ح  األثر م بموجب المادة التاالمالبيئي الم  فأن العمليات التي يخصها كتاب , من هذه التعليمات رسعة عشقد 

من هذه  عند إنتهاء فترة تقديم طلب أعادة النظر بموجب المادة الثالثة والعشرون الرفض يجب أن تتوقف

من هذه و العشرون  خامسةقرار الوزارة بموجب المادة ال تأريخيوماً من أو في غضون ثالثين  التعليمات

 .أيهما أحدث ,كتاب الرفض بتأييدالتعليمات 

 

 إعادة النظر في إجابات الوزارة و قرارتها                                     

 

ش غل أن يقدم طلب للوزار :المادة الثالثة و العشرون  :ة بإعادة النظر في قرارها بإصداريجوز للم 

 .من هذه التعليمات رفض بموجب المادة التاسعةالكتاب  .1

نق ح بموجب المادة الخامسة عشر  أثرتقرير تقييم  المشغل بتقديم إشعار يطالب .3  من المادة( 2)الفقرة  أوبيئي م 

 .من هذه التعليمات عشرالتاسعة 

  .ر من هذه التعليماتبموجب المادة السادسة عش شهادة القبول سحببإشعار  .2

 .من هذه التعليمات من المادة العاشرة( 2)أكثر بناًء على الفقرة  أوشهادة قبول تحتوي على شرط   .4

 :يجب من هذه التعليمات طلب بموجب المادة الثالثة و العشرون أي: المادة الرابعة و العشرون 

ش غل للكتاب  تأريخأن ي قدم في غضون ثالثين يوماً من  .1  .الشهادة أواإلشعار  أوإستالم الم 

 .بأسباب تقديم الطلب موجزأن يحتوي على بيان واضح و  .3

ن قح  األثريمكن أن تشمل تقرير تقييم  التيو, وثيقة داعمة يرفق بأيةأن  .2  أدت التي المسائل ةلمعالجالبيئي الم 

 .عادة النظرإالقرار الذي هو تحت   إلى
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 من هذه التعليمات بموجب المادة الثالثة و العشرون مقدم طلب أيتنظر الوزارة في : عشرونالالمادة الخامسة و 

 .و يكون القرار نهائياً , و تتخذ قراراً بشأنها في غضون ثالثين يوماً 

 

 تكميليةأحكام                                                  

   

 :الوزارة: المادة السادسة والعشرون

بما في ذلك متطلبات , ألثر البيئيفنية ُتبين متطلباتها واجراءاتها لتقديم تقاريرتقييم ا رشاداتإتصدر  .1

 .شكل و طريقة تقديمها و محتوى هذه التقارير

لغرض اإلمتثال  معنويينشخاص أ( لغاء تسجيلإبما في ذلك )تصدر إرشادات فنية فيما يتعلق بتسجيل  .2

 .التعليمات الثامنة من هذه للمادة

 .قد تصدر إرشادات فنية فيما يتعلق بأي جانب أخر من تنفيذ هذه التعليمات .3

 :من هذه التعليمات و العشرون نية الصادرة بموجب المادة السادسةاإلرشادات الف :ة و العشرونالمادة السابع

 .ات النفطيةمختلفة من العملي أنواعقد تفرض متطلبات مختلفة على  .1

ين العمليات على أساس التي تميز ب النطاقفصل وتحديد القد تفرض بشكل خاص متطلبات وفقاً لعمليات  .2

 .أثرها البيئي  طبيعتها أو

  .نتقالية أو مؤقتة التي تعتبرها الوزارة مناسبةأقد تحتوي على أحكام  .3

 شخص من عامة الشعب أي أوهيئة حكومية  أوة منظمة يتسمح أليمكن للوزارة أن  :و العشرون ثامنةالمادة ال

التي تصدر بشأن هذه والمقدمة للوزارة وردودها البيئي و المعلومات المتعلقة  األثرة تقارير تقييم أيبتفحص 

 .و بالمصالح الخاصة المشروعةأبالمصلحة العامة  اً إال بالقدر الذي تعتبروه الوزارة مضر, التقارير

 إلىو سيؤدي  2667لسنة ( 22)خرق لهذه التعليمات ي عتبر خرقاً للقانون رقم  أي: و العشرون تاسعةالالمادة 

 .تحمل المسؤولية بموجب القوانين المعمول بها

 :يكون الم ش غل مسؤوالً بشكل كامل عن, ة عمليات معينةأيفيما يتعلق ب: الثالثونالمادة 
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 .الوزارة إلىمعلومات ذات صلة مقدمة  أوالبيئي  األثرتقرير تقييم  أيفي  غير دقيقةأو  ضللةمعلومات م   ةأي .1

 .اتميلعتالعمليات بما يتوافق مع هذه ال ستمرارإفشل في ضمان بدء و  أي .3

من هذه  الذي يقدم طلب تسجيل بموجب المادة الثامنة الشخص المعنوييتحمل : الثالثون الحادية و المادة

 .ة فيما يتعلق بتسجيلهراالوز إلىيقدمها  زائفة أومضللة  أوخاطئة ة معلومات أيالمسؤولية الكاملة عن  التعليمات

ترسلها الوزارة  ة وثيقةأيتعتبر  ,على العكس من ذلك ,ما لم يقدم المشغل دليالً قاطعاً  :و الثالثون ثانيةالمادة ال

 :أستلمت من قبلهغل بموجب هذه التعليمات واألرشادات بأنها ش  لى الم  إ

ل م ت باليد أوإذا ما أ رسلت الوثيقة بالبريد األلكتروني , فوراً  .1  .س 

 .إرسال الوثيقة إذا ما أرسلت بواسطة البريد تأريخام العمل من بعد أيفي اليوم الخامس من  .3

 .نشرها في وقائع كوردستان تأريخإعتباراً من  التعليماتتنفذ هذه : و الثالثون الثالثةالمادة 

 

 

 آشتي هورامي .د

 الطبيعية الثرواتوزير 
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البيئي األثرمعلومات تُدرج في تقرير تقييم (: 1)جدول رقم   

 

 .من هذا الجدول( 22) إلى( 2)ملخص غير فني للمعلومات المتوفرة بموجب الفقرات  .1

 :بما في ذلك, وصف للعمليات .3

 .تصميمها و حجمها و متطلبات إستخدام األرض من ضمنها, الميزات الفيزيائية للعمليات بأكملها . أ

 ,ذبذبة, ضوضاء, تلوث المياه و الهواء و التربة) المتوقعة ات و اإلنبعاثات األخرىيانوع و كمية النف . ب

 .الناتجة عن العمليات (إلخ ,إشعاع ,حرارة ,ضياء

بما في  ك العملياتقبل بدء تل لمنطقة التي يقترح بدء العمليات فيهاا فيالموجودة  وصف للخواص البيئية .2

 :ذلك

 ستخدامات األرض و المناخ و السماتإبيانات حول البيئة الفيزيائية بما في ذلك الجغرافية المحلية و  . أ

 .خصائص المياه و نوعيتها و الضوضاء و نوعية الهواء الجيولوجية و

 .وصف للتنوع األحيائي المحلي والحياة النباتية والحيوانية . ب

 بما في ذلك السكان المحليين و األنشطة, اإلنساني و اإلجتماعي اإلقتصادي وصف للسياق . ج

 الثروات فيهابما )الثقافية  والممتلكات اً والمتوقعة مستقبلي يةتأريخال اإلجتماعيةو  اإلقتصادية

من )و الممتلكات المادية ( المناطق االستجمامية و السياحية و يةتأريخالمناظر ال و واألثرية المعمارية

 (.الرواسب المعدنيةالموارد المائية و  بما في ذلك)والموارد الطبيعية  (البنية التحتية ضمنها

 إنعكاسية التأثيرات بما في ذلك ضخامة و تكرار و)حتملة للعمليات على البيئة وصف للتأثيرات الهامة الم   .4

 عنالمعقول إعتبارها محتملة أن تنتج و كافة التأثيرات الهامة  تستوجب تغطيةوالتي ( المتبادلة وعالقتها

 :من أجل تجنب الشك ,ذلك العمليات بما في

     إستخداماتها فيما  أوتغييرات تطرأ على األرض  أوتراكيب  يتم نصبها  أوة نشاطات يتم القيام بها أي . أ

 .بالعمليات يتعلق

 .الطبيعيةات و إستخدام للموارد ياو نف مضايقاتة تفريغات و إنبعاثات و أي . ب
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بما )حتمال حدوثها مثل التسربات و الحرائق و حوادث أ خرى تأثيرات تسبب أحداث لم ي خط ط أل ةأي . ج

 (.وقوعهاوصف ألنواع من هذه األحداث و تقييم إلحتمالية  ذلك في 

 :من أجل تخذت  جراءات إة يوصف أل .2

 .الهامة الناتجة عن العمليات السلبيةتجنب و تخفيف التأثيرات البيئية  . أ

 .أذى يتسبب نتيجة لوجود هذه العمليات أية صحة و سالمة العاملين وعامة الناس من ياحم . ب

 .حوادث أخرى أوتسريبات  أوة حرائق ياألستجابة أل . ج

       من  الناتجة (الخطيرة الخطيرة وغير الصلبة والسائلة بما في ذلك الفضالت)ات ياإدارة النف تقليل و . د

 .العمليات

 .جزئي أوخفض التأثيرات البيئية المحتملة الناتجة عن وقف العمليات بشكل كلي  . ه

التكنولوجية والعملية  ,التصميمية وصف للخيارات الرئيسية التي درسها الم شغل فيما يخص الميزات .6

األسباب  إلىة من هذا الجدول واإلشار )3(في ذلك ما يتعلق باالجراءات المبينة في الفقرة  بما للعمليات

 .اإلعتبار مع أخذ تأثيراتها البيئية في نظر, ارات المتخذةألختيل الرئيسية

 هذه إلىمتثالها إووصف لألحكام التشريعية واألحكام القانونية األخرى ذات الصلة باألداء البيئي للعمليات  .7

 .التعليمات

 .البيئي األثرعند إعداد تقريرتقييم  قدمتة إستشارة يوصف أل .8

 ةأيبما في ذلك  ,البيئي األثرتقييم  تقرير المستخدمة ألعدادالبيئي والمنهجية ر األثوصف لعملية تقييم  .9

طرق  أوتنبؤات  أيفذت كجزء من تلك العملية و وصف لتقييم المخاطر و دراسات ن   ة أي أومسوحات 

 .تقييم التأثيرات البيئية الهامة أخرى استخدمت لتحديد و

 .واجهها الم شغل في جمع المعلومات المطلوبة( الخبرة إلىاإلفتقار  أوعجز فني )ة مصاعب أي إلىاإلشارة  .11

 .البيئي األثرأسماء و شهادات األشخاص األساسين ممن ساهموا في إعداد تقرير تقييم  .11

  :ة البيئية تحتوي علىخطة األدار .13

ش غل . أ  .هامة على البيئة سلبيةة تأثيرات أيمراقبة و منع و تخفيف  والتي تشمل أهداف اإلدارة البيئية للم 
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 .هدافلتحقيق تلك األوصف لألعمال المقترحة  . ب

 .ترتيبات لحفظ السجالت و إعداد التقارير و تدقيق و مراجعة و تحديث خطة اإلدارة البيئية . ج

 .المنشأةو خطط تصميم  (بما في ذلك إحداثيات الخريطة)موقع العمليات  ةطيخر .12

 

 

 


