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  أوال . مقدمة

البیئة بحمایة الحكومة ویلزم سلیمٍة بیئیٍة ظروٍف في العیش في الحق شخص لكل 2005 لعام العراق دستور                   یضمن
سلطة 2005 لعام العراق دستور یمنح العراق، خارج من المیاه بمصادر یتعلق فیما العراق. في األحیائي                  والتنوع

1

2005 لعام العراق دستور اعتبر أخرى، جهة ومن المصادر. هذه ُتَنظم سیاسة لوضع االتحادیة للحكومة                 حصریة
2

االتحادیة الحكومة بین المشتركة االختصاصات ضمن من المائیة والموارد والصحة بالبیئة المتعلقة السیاسات               رسم
بوضع والمحافظات واألقالیم االتحادیة للحكومة العراق دستور یسمح المشتركة، االختصاصات لممارسة              واألقالیم.

3

مجلس یعتمدها التي تلك على والمحافظات األقالیم تعتمدها التي للتشریعات األولویة الدستور یعطي كما                تشریعات،
حمایة بشأن النافذة القوانین من العدید هناك الحالي، الوقت في القوانین. هذه بین الخالف حالة في االتحادي                   النواب

4

الصادر والقانون 2009 عام العراقي النواب مجلس اعتمده الذي القانون أهمها ) 3 الجدول (انظر العراق في                    البیئة
56

 عام 2008 من قبل المجلس الوطني إلقلیم کوردستان- العراق.  
7

من البیئیة السیاسیة رسم صالحیة الدستور واعتبار العراقي للدستور القانوني لالطار موجز شرح من ماتقدم على                  بناءًا
االستدالل یمكن االقلیم، في المنتظمة غیر والمحافظات واالقالیم االتحادیة الحكومة بین المشتركة الصالحیات               ضمن
إنشاء تم لذلك بالبیئة. المتعلقة األمور في وتشریعیة تنفیذیة صالحیات تمتلك العراق في الحكم مستویات جمیع أن                   على
أسست و2). 1 الجدولین (انظر الحكم مستویات من مستوى كل في البیئیة المسائل في المتخصصة الهیئات من                   العدید
الى باالضافة العراق. محافظات وسائر بغداد في فروع لها وجعلت والبیئة الصحة وزارة االتحادیة                الحكومة
مجلس العراق في محافظة كل تنشئ البیئة. وأخیرًا، وتحسین حمایة هیئة كوردستان إقلیم شكل االتحادیة،                المؤسسات

 حمایة وتحسین البیئة. الفقرات التالیة تنظر في تشکیالت ومهام هذه المؤسسات.

 ثانیًا.  هیکلیة ومهام وزارة البیئة االتحادیة

،2015 آب 16 في العبادي، حیدر السید آنذاك، الوزراء رئیس قرار على بناءًا الصحة وزارة مع البیئة وزارة دمج                     تم
عیَّن كما والبیئة، الصحة بوزارة تسمیتهما خالل من واحدة وزارة الوزارتین الحالي العراقي الوزراء مجلس                 ویعتبر
عن مستقل بشكل تعمالن الوزارتان تزال ال ذلك، من الرغم على الوزارتین. لكلتا واحدًا وزیرًا الوزراء                   مجلس

8

قانون زال وما الوزارتین، اندماج ُینظم قانونًا بعد العراقي البرلمان یصدر لم حیث العملیة، الناحیة من البعض                   بعضهما
وزارة ومهام تشکیالت بإیجاز تحدد مادة عشر خمسة علی یحتوي والذي نافذًا، 2008 لسنة (37) رقم البیئة                   وزارة

  المادة (33) من دستور العراق لعام 2005 المعدل، منشور في جریدة لوقائع ذي العدد 4021 بتاریخ 28 کانون األول 1.2005
  المرجع نفسه، المادة 110 (ثامنًا(.2
  المرجع نفسه المادة 114 (ثالثًا وخامسًا و سابعًا).3
  المرجع نفسه، المادة (115). انظر أیضًا المادة 121 (ثانیًا) من دستور العراق لعام 4.2005
في5 البیئة البیئة، حالة وزارة في إلیها المشار بالبیئة المتعلقة والتشریعات القوانین (مسودة) بـ الخاص الجدول أیضًا انظر                   

</http://www.moen.gov.iq> العراق في 2017، ص 349- 350. متوفر على موقع وزارة البیئة على اإلنترنت 
الثاني6 کانون 25 بتاریخ 4142 العدد ذي الوقائع جریدة في منشور البیئة، تحسین و حمایة بشأن 2009 لسنة (27) رقم                       قانون

.2010 
790 العدد ذي الوقائع جریدة في منشور العراق، كردستان إقلیم في البیئة تحسین و حمایة بشأن 2008 لسنة (8) رقم قانون                       

 بتاریخ 8 تشرین الثاني 2008.
8> الوزراء لمجلس العامة األمانة موقع على السابعة العراقیة للحكومة التنظیمي الهیکل مخطط انظر               

<http://cabinet.iq/uploads/SeventhIraqiGovernment/index.htm 
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تشکیالت التفاصیل من بمزید لشرح تعلیمات االتحادي البیئة وزیر أصدر آنفًا، المذكور القانون الی إستنادًا                  البیئة.

9

البیئة وزارة مجلس ومهام تشکیل بشأن 2010 لسنة (2) رقم تعلیمات التالي: النحو على الوزارة دوائر                 ومهام
10

ووزارة الصحة وزارة اندماج أن بما ومهامها. البیئة وزارة تشکیالت بشأن 2011 لسنة (1) رقم الداخلي                   والنظام
11

في علیها منصوص هي كما البیئة وزارة ومهام تشکیالت في ستبحث الحالیة الدراسة فإن بعد، بقانون ینظم لم                    البیئة
 التشریعات المذكورة أعاله.

الالزمة التدابیر اتخاذ عن المسؤولة الرئیسیة المٶسسة االتحادیة البیئة وزارة 2008 لسنة (37) رقم القانون                 أعتبر
 لحمایة وتحسین البیئة على المستویین الوطني والدولي.   وبالتالي، ُمنحت الوزارة عدة صالحیات مثل:

12

 اقتراح السیاسة البیئیة العامة على مجلس وزراء الحكومة االتحادیة.1.

 اتخاذ تدابیر لحمایة البیئة.2.

هذه3. على الموافقة واقتراح المعنیة الوزارات مع بالتنسیق بالبیئة المتعلقة الدولیة اإلتفاقیات              دراسة
 اإلتفاقیات للجهات المختصة.

 التعاون مع المؤسسات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في البیئة.4.
13

موظفي بین من بیئي مراقب تعیین االتحادي البیئة وزیر على 2009 لسنة (27) قانون أوجب المهام، تلك الى                    باالضافة
وتنظیم ألحكامھ الخاضعة البیئة على المؤثرة النشاطات على للرقابة القانون ھذا أحكام "لتنفیذ االتحادیة البیئة                 وزارة
المسؤولة بالجهات یتعلق فیما اخیرا شأنھا." في الالزمة اإلجراءات التخاذ الوزارة إلى ورفعھا الكشف                محاضر

14

 عن حمایة البیئة في العراق البد من االشارة الى مسؤولیة وزارة الموارد المائیة االتحادیة لحمایة المیاه من التلوث.
15

بالوزارة اآلخر البعض یرتبط بینما الوزارة، لمقر تابع بعضها وأقسام، دوائر عدة من االتحادیة البیئة وزارة                  تتألف
 (انظر الجدول 1 ).

التالي:1. النحو على عام مدیر یدیرها من الدوائر التي الوزارة تتکون الوزارة، مرکز مستوى              على
والمالیة، ودائرة اإلداریة الشؤون والمتابعة، دائرة التخطیط القانونیة، دائرة الدائرة الفنیة،          الدائرة
مدیر یدیرها الوزارة أقساما مرکز یتضمن الدوائر، هذه إلى باإلضافة البیئي. واإلعالم              التوعیة

16

في9 4092 العدد ذي الوقائع، جریدة في منشور العراقي، النواب مجلس عن الصادر 2008 لسنة (37) رقم البیئة وزارة                      قانون
 20 تشرین األول 2008.

في10 المنشورة االتحادي، البیئة وزیر عن الصادرة البیئة وزارة مجلس ومهام تشکیل بشأن 2010 لسنة (2) رقم تعلیمات                    
 الجریدة الرسمیة العراقیة (الوقائع) ذي العدد 4152 بتاریخ 10 آیار 2010.

في11 منشور االتحادي، البیئة وزیر الصادرعن ومهامها، البیئة وزارة تشکیالت بشأن 2011 لسنة (1) رقم الداخلي النظام                   
 جریدة الوقائع ذي العدد 4211 بتاریخ 3 تشرین األول 2011.

 المادة 2 (ثانیا) من القانون رقم (37) لسنة 2008، مرجع سابق. 12

  المرجع نفسه، المادة (4(.13

  المادة (24) من قانون رقم (27) لسنة 2009، مرجع سابق.14
في15 منشور العراقي، النواب مجلس عن الصادر 2008 لسنة (50) رقم المائیة الموارد وزارة قانون من (رابعًا) 2 المادة                     

 جریدة الوقائع العراقیة ذي العدد 4098 بتاریخ 24 تشرین الثاني 2008.
من16 أوًال) ) و18 (أوًال) 1 المادتین أیضًا انظر سابق. 2008، مرجع لسنة (37) رقم القانون من (أوًال) 11 و (أوًال) 8                        المادتان

 النظام الداخلي رقم (1) لعام 2011 بشأن تشکیالت وزارة البیئة ومهامها، مرجع سابق.
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العالقات قسم الداخلیة، والرقابة التدقیق قسم الوزیر، مكتب وهي البیئة، بوزیر             ویرتبط

 العامة، قسم عالقات البیئة الدولیة، قسم شٶون مجلس حمایة وتحسین البیئة، وقسم العقود.
17

المركزي2. البیئي البیئة المختبر وزارة أنشأت الوزارة، مرکز تشکیالت وأقسام دوائر جانب             إلى
18

في تقع العراق انحاء على موزعة أربع دوائر البیئة وزارة اإلشعاع ولدى من             ومركز الوقایة
19

موضح هو وكما العراق. وجنوب الوسطى والمنطقة األوسط الفرات ومنطقة العراق              شمال
20

(انظر محافظات من مجموعة في ُأنشئت فروع لدیها اإلقلیمیة الدوائر هذه من دائرة كل فإن                 أدناه،
(37) رقم البیئة وزارة قانون ال أنه إلى هنا اإلشارة وتجدر كوردستان. إقلیم باستثناء ،(1                 الجدول
انشاء وجوب على صراحة نصت و2011 2010 لعامي له الالحقة التعلیمات وال 2008               لسنة
كوردستان. إقلیم في البیئة وتحسین حمایة وهیئة االتحادیة البیئة وزارة بین دائم مؤسساتي               تعاون
في البیئة وتحسین حمایة هیئة یلزم كردستان إقلیم في البیئة وتحسین حمایة قانون فإن ذلك،                 ومع
الدولیة. باإلتفاقیات المتعلقة بالقضایا یتعلق فیما االتحادیة البیئة وزارة مع بالتعاون كردستان              إقلیم

المحظورة الكیمیائیة المواد واستخدام استیراد لحظر مطلوب المستویین بین التعاون أن كما              
21

 دولیًا. 
22

،2008 لعام البیئة وزارة قانون بموجب البیئة وزارة إنشاء مجلس أعاله، تم المذكورة واألقسام الدوائر إلى                باإلضافة
طلب البیئة لوزیر یجوز العامین. الوزارة ومدراء الفني الوزارة ووکیل اإلداري والوکیل البیئة وزیر من                  یتكون

23

األقل، على الشهر في واحدة مرة المجلس یجتمع الوزارة. مجلس على تعرض التي القضایا في الخبرة ذوي                   رأي
24

على الموافقة صالحیة له المجلس المعنیة. الجلسة یحضرون الذین أعضائه أغلبیة بموافقة قرارات اتخاذ                ویمكنه
25

المتعلقة واإلداریة الفنیة المشكالت ودراسة للوزارة، واإلستثماریة التشغیلیة المیزانیة واقتراح الوزارة، عمل              خطة
البیئة وزیر قبل من علیه المعروضة األخرى القضایا ودراسة شأنها، في المناسبة القرارات واتخاذ الوزارة                 بعمل

 االتحادي.
26

المجلس باسم بعد فیما إلیه )ویشار البیئة وتحسین عن المجلس االتحادي لحمایة البیئة وزارة مجلس تمییز               سیتم
األخیر یتکون البیئة، وزارة في مهام وله البیئة وزارة في أعضاء من األول المجلس یتكون فبینما للبیئة)،                   االتحادي

الوطني. المستوى على بالبیئة تتعلق صالحیات ولدیه العراق في االتحادیة الوزارات جمیع من أعضاء من                 تقریبًا
27

النظام17 من (ثالثًا) 18 و (أوًال) 1 والمادتین سابق 2008، مرجع لسنة (37) رقم القانون من (ثانیا) و11 (أوًال) 8 المادتان                      
 الداخلي رقم (1) لعام 2011 بشأن تشکیالت وزارة البیئة ومهامها، مرجع سابق. 

182011 لعام (1) رقم الداخلي النظام من (17) المادة انظر المركزي، البیئي المختبر اختصاصات حول التفاصیل من                    للمزید
 بشأن تشکیالت وزارة البیئة ومهامها، مرجع سابق.

  المرجع نفسه، المادة (14).19
الداخلي20 النظام من (15) و (أوًال) 1 والمادتان سابق 2008، مرجع لسنة (37) رقم القانون من (أوًال) 11 و (أوًال) 8                       المادتان

 رقم (1) لعام 2011 بشأن تشکیالت وزارة البیئة ومهامها، مرجع سابق.
  المادة 3 (تاسعا) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حمایة وتحسین البیئة في إقلیم كوردستان العراق، مرجع سابق..21
  المرجع نفسه، المادة (37).22
تشکیل23 بشأن 2010 لسنة (2) رقم التعلیمات من (أوًال) 1 والمادة سابق. 2008، مرجع لسنة (37) رقم القانون من (7)                      المادة

 ومهام مجلس وزارة البیئة، مرجع سابق.
   المادة 1 (ثانیًا) من التعلیمات رقم (2) لسنة 2010 بشأن تشکیل ومهام مجلس وزارة البیئة، مرجع سابق.24
  المرجع نفسه، المادة 2 (ثانیًا).25
  المرجع نفسه، المادة 3 (أوًال).26
  المادة (3) من القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن حمایة وتحسین البیئة، مرجع سابق.27
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من عام. مدیر بدرجة األقل على االتحادیة الوزارات عن ممثلین ویتضمن البیئة وزیر للبیئة االتحادي المجلس                  یرأس

28

موافقة على الحصول بعد قرارات إصدار ویمكنه شهرین، كل األقل على واحدة مرة المجلس یجتمع ان                  المفترض
التخاذ االتحادي الوزراء مجلس الى توصیات تقدیم صالحیة للمجلس . الجلسة یحضرون الذین أعضائه                أغلبیة

29

المجلس أعمال .یدیر الوزراء مجلس علیها صادق إذا قانونًا ملزمة التوصیات هذه وستصبح معینة                إجراءات
30

.(1 الجدول (انظر االتحادي البیئة بوزیر مباشرة یرتبط الذي البیئة، وتحسین حمایة مجلس قسم للبیئة                 االتحادي
31

برئاسة محافظة كل في تؤسس ان المفترض من التي البیئة وتحسین حمایة بمجالس للبیئة االتحادي المجلس                  یرتبط
 المحافظ، كما هو مفصل أدناه. المجلس االتحادي للبیئة مكلف بما یلي:

الطوارئ1. وخطط البیئة، بخصوص الدولیة بالعالقات المتعلقة األمور بشأن توصیات            تقدیم
هذا رفع قبل البیئة لحالة الوطني السنوي والتقریر بالبیئة، المتعلقة التشریعات و(مسودة)              الوطنیة،

 التقریر إلى مجلس الوزراء.
 مراجعة الجوانب البیئیة لمقترحات الخطط والبرامج الوطنیة التي تعدها الوزارات المعنیة.2.
 التنسیق مع الجهات ذات العالقة إلعداد وتنفیذ البرامج المحلیة المتعلقة بحمایة البیئة.3.
 تنسیق عمل الوزارات والهیئات المختصة بالبیئة وتقویم عمل هذه الجهات.4.
إدراجها5. واقتراح المختصة الجهات مع بالتعاون والطبیعیة الثقافیة التراثێة بالمواقع قائمة             إعداد

 في قائمة التراث العالمي.
 تقویم أعمال مجالس حمایة وتحسین البیئة في المحافظات. 6.

32

أوًال، البیئة. وتحسین حمایة بشأن 2009 عام قانون في علیهما منصوصتان قضیتان هنا بالذكر الجدیر من                  وأخیرًا،
البیئیة بالعلوم المتعلقة المواد بإدخال االتحادیتین العلمي والبحث العالي والتعلیم التربیة وزارتي المعني القانون                یطالب
تعلیمیة معاهد إلنشاء البیئة ووزارة الوزارتین تلك بین تعاون انشاء القانون نفس یطلب .كما التعلیم مناهج                  في

33

المادة هذه أن بما البیئة. مجال في مؤهلة كوادر إلعداد حالیًا الموجودة المعاهد وتطویر البیئیة العلوم في                   متخصصة
34

العراقیة للجامعات التابعة االقسام تطویر إلى الدعوة لالهتمام المثیر من یكون فقد تجسیدها، یتم أن إلى بحاجة تزال                    ال
على بالبیئة متخصصة مدرسة انشاء امكانیة مدى دراسة یتم ان الممكن من كذلك البیئیة. العلوم في                  المتخصصة

 المستوى الثانوي.

ان هو البیئة وتحسین حمایة بشأن 2009 لسنة 27 رقم قانون في تحدیدها یمكن التي باإلهتمام الجدیرة الثانیة                    المسألة
داخلي نظام خالل من أكبر بشكل البیئیة الشرطة صالحیات تفصیل .تم بیئیة تأسیس شرطة یستوجب القانون                 هذا

35

بإدارة إداریًا البیئیة الشرطة ربط یجب الداخلي، النظام لذڵك طبقًا .2015 عام في االتحادي الداخلیة وزیر                  أصدره
36

  المرجع نفسه، المادة (4(.28
  المرجع نفسه، المادة (5.(29
  المرجع نفسه.30
  المادة (11) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2011 بشأن تشکیالت وزارة البیئة ومهامها، مرجع سابق .31
  المادة (6) من القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن حمایة وتحسین البیئة، مرجع سابق.32
  المرجع نفسه، المادة (13(.33
  المرجع نفسه.34
  المرجع نفسه، المادة (25(.35
ذي36 الوقائع جریدة في منشور االتحادي، الداخلیة وزیر عن الصادر البیئیة الشرطة بشأن 2015 لسنة (1) رقم الداخلي                     النظام

 العدد 4380 بتاریخ 14 أیلول 2015.
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السلطات من العدید البیئیة الشرطة المحافظات. ُمنحت في وفروعها البیئة بوزارة وفنیًا الداخلیة بوزارة المدني                الدفاع

37

الصادرة اإلداریة والقرارات القضائیة األوامر تنفیذ وكذلك البیئیة الجرائم في التحقیق مثل البیئیة بالجوانب                المتعلقة
  بشأن المسائل البیئیة.  

38

  ثالثًا.  المٶسسات اإلقلیمیة

حمایة أنشأ هیئة کما اإلقلیم. في البیئة حمایة إلى یهدف 2008 عام قانونًا كوردستان إلقلیم الوطني المجلس                  إعتمد
39

االداریة الدائرة عامین: مدراء قبل من تدار التي التالیة الدوائر من تتألف والتي كوردستان، إقلیم في البیئة                   وتحسین
كوردستان. إقلیم محافظات في البیئة الفنیة؛ ودوائر الشؤون واإلعالم؛ دائرة البیئیة التوعیة والقانونیة؛ دائرة             والمالیة

40

 تم منح هیئة حمایة وتحسین البیئة في إقلیم كوردستان مجموعة من الصالحیات تتمثل بما یلي:

 اقتراح السیاسة العامة لحمایة البیئة على مجلس وزراء إقلیم كوردستان.1.

 وضع خطط سنویة ومتوسطة وطویلة األجل لحمایة البیئة وتحسینها.2.

بنظر3. األخد مع التعلیمات هذه تنفیذ على واإلشراف البیئیة بالجوانب الخاصة التعلیمات              إصدار
 اإلعتبارااللتزامات الدولیة والقوانین النافذة لحمایة البیئة.

 التحقق من الملوثات وإعداد الخرائط البیئیة بالتنسیق مع الوزارات المعنیة.  4.
41

هذا في االقلیم. في البیئة وزارة محل حلت قد كوردستان إقلیم في البیئة وتحسین حمایة هیئة أن هنا بالذكر                      جدیر
42

إقلیم في البیئة "وزارة إلى إشارة أیة أن على كوردستان إقلیم في البیئة وتحسین حمایة هیئة قانون ینص                    الصدد،
 كوردستان" في القانون رقم (8) لعام 2008 سیتم استبدالها بـ "هیئة حمایة وتحسین البیئة في إقلیم كوردستان".  

43

إلیه (ُیشار كوردستان إقلیم في البیئة وتحسین حمایة مجلس من كوردستان إقلیم في البیئة وتحسین حمایة هیئة                   تتكون
ویتألف كوردستان إقلیم في البیئة وتحسین حمایة هیئة رئیس یرأسه والذي للبیئة)، كوردستان إقلیم مجلس باسم بعد                   فیما

عام. مدیر بدرجة األقل على كوردستان وزارات وعن البیئة وتحسین لحمایة المحافظات مجالس عن ممثلین 44                من

للبیئة كوردستان إقلیم مجلس لدی األغلبیة. أساس على قرارات اتخاذ ویمكنه شهري أساس على المجلس                  یجتمع
45

  المرجع نفسه، المادة 1 (ثالثًا).37
  المرجع نفسه، المادة 3 (أوًال و سادسًا.(38
  قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حمایة وتحسین البیئة في إقلیم كردستان العراق، مرجع سابق.39
عن40 الصادر العراق، كردستان اقلیم في البیئة وتحسین حمایة هیئة بشأن 2010 لسنة (3) رقم القانون من (أوًال) 6 المادة                      

  المجلس الوطني إلقلیم كردستان، المنشور في جریدة الوقائع ذي العدد 114 في 2 آب 2010.
  المرجع نفسه، المادة (4).41
جریدة42 في المنشور کردستان، إلقلیم الوطني المجلس عن الصادر البیئة، لوزارة 2006 لسنة (10) رقم القانون الی انظر                    

 الوقائع العراقیة ذي العدد 64 بتاریخ 3 کانون الثاني 2007.
  المادة 11 (أوًال ) من القانون رقم (3) لسنة 2010 هیئة حمایة وتحسین البیئة في إقلیم کردستان - العراق، مرجع سابق.43
  المرجع نفسه، المادة 7 (أوًال).44
  المرجع نفسه، المادة 7 (ثالثًا).45
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الجهات أعدتها التي الطوارئ خطط توحید إلى باإلضافة البیئیة المعاییر وإقرار البیئیة السیاسة القتراح                 الصالحیة

46

 المختصة، ودراسة اآلثار السلبیة الستخدام األسلحة المحظورة دولیًا.
47

ویرأس كوردستان. في محافظة كل في المحافظة في البیئة وتحسین حمایة مجلس للبیئة كوردستان إقلیم مجلس                   یشكل
48

تقترح للبیئة. كوردستان إقلیم مجلس قرارات تنفیذ ویتابع المعنیة المحافظة في البیئة وتحسین حمایة مجلس                 المحافظ
49

تقوم . وأخیرًا، الخطط هذه تنفیذ على واإلشراف البیئة حمایة خطط المحافظات في البیئة وتحسین حمایة                 مجالس
50

إقلیم مجلس إلى دوریة تقاریر وتقدم البیئیة المشاكل بشأن توصیات بتقدیم المحافظات في البیئة وتحسین حمایة                  مجالس
 كوردستان للبیئة عن الواقع البیئي على مستوى المحافظة المعنیة.  

51

  رابعًا.  سلطات المحافظات

صالحیة المحافظات لمجالس أن حین في بالبیئة. المتعلقة األمور في والتنفیذیة التشریعیة بالسلطات المحافظات                تتمتع
النقاط تلخص تنفیذیة. سلطات أخرى مؤسسات تمارس السیاسات، تلك تنفیذ على واإلشراف المحافظة سیاسات                رسم

 التالیة دور الهیئات الرئیسیة المخولة للعمل في مجال البیئة في المحافظات.

 . 1 مجالس المحافظات ومجالس األقضیة  

بین المشتركة اإلختصاصات من واحدة البیئیة السیاسة رسم سلطة تعتبر الحالیة، الدراسة مقدمة في موضح هو                  كما
االتحادیة، الحكومة إلى باإلضافة لذلك، إقلیم. في المنتظمة غیر والمحافظات األقالیم وسلطات االتحادیة               الحكومة

52

دستور یعطي الصدد، هذا البیئیة. وفي القضایا بشأن تشریعات وضع المثال، سبیل على والمحافظات، لألقالیم                یمكن
االختصاصات ضمن تقع التي المسائل في والمحافظات األقالیم تسنها التي للقوانین األولویة 2005 لعام                العراق
ممارسة تتم القوانین. هذ ه بین خالف وجد ما إذا اإلتحادي البرلمان اعتمدها التي القوانین على                 المشتركة

53

بخصوص 2008 لسنة (21) رقم القانون المحافظات. مجالس قبل من للمحافظات التشریعیة              اإلختصاصات
54

بالتنسیق للمحافطات واألولویات العامة السیاسة رسم من المحافظات مجالس یمّكن إقلیم في المنتظمة غیر                المحافظات
على المحافظات مجالس تتخذها التي للقرارات األولویة یمنح آنفا المذكور القانون أن .كما المعنیة الجهات                 مع

55

مجالس ُمنحت المحافظات، مجالس إلى باإلضافة القرارات. تلك بین الخالف حالة في األخرى السلطات                 قرارات
56

  المادة (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حمایة وتحسین البیئة في إقلیم کردستان العراق، مرجع سابق.46
   المرجع نفسه.47
  المرجع نفسه، المادة (8(.48
  المرجع نفسه.49
   المرجع نفسه.50
  المرجع نفسه. 51
  المادة 114 (ثالثًا) من دستور العراق لعام 2005، مرجع سابق.52
   المرجع نفسه، المادة 53.115
مجلس54 عن الصادر المعدل، إقلیم في المنتظمة غیر المحافظات بخصوص 2008 لسنة (21) رقم القانون من (2) المادة                    

 النواب العراقي، منشور في جریدة الوقائع ذي العدد 4070 في 31 آذار 2008.
  المرجع نفسه، المادة 7 (رابعًا).55
  المرجع نفسه.56
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الزراعة تحسین على للعمل تفویضها تم حیث البیئیة، القضایا على اإلشرافیة اإلختصاصات بعض أیضًا                األقضیة

  والري واإلشراف على األنشطة التعلیمیة والصحیة والزراعیة واالجتماعیة وتحسینها.  
57

 2. مجلس حمایة وتحسین البیئة في المحافظات

(المشار المحافظات في البیئة وتحسین حمایة مجالس إنشاء تم البیئة، وتحسین لحمایة االتحادي المجلس إلى                 باإلضافة
ان یجب أخرى، وبعبارة .2009 لعام (27) رقم القانون الی إستنادًا المحافظات) في البیئة مجالس باسم یلي فیما                    إلیها
المحافظة محافظ قبل من ترأسه یتم والذي المحافظة' في البیئة وتحسین حمایة 'مجلس العراق في محافظة كل                   ُتشكل
أنشطتها عن سنوي نصف تقریرًا المحافظات في البیئة مجالس .تقدم للبیئة االتحادي بالمجلس ویرتبط                المعنیة

58

  والعقبات التي تحول دون حمایة البیئة إلى المجلس االتحادي للبیئة.  
59

بصفته االتحادي البیئة وزیر عن صادرة تعلیمات خالل من المحافظات في البیئة مجالس ومهام تشکیالت تحدید                  تم
المحافظ نائب المجلس ویضم المحافظ قبل من المحافظة في بیئي مجلس كل ترأس یتم للبیئة. االتحادي المجلس                   رئیس

60

المعنیة المحافظة في االتحادیة البیئة لوزارة التابعة البیئة دائرة ومدیر المحافظة مجلس في والبیئة الصحة لجنة                  ورئیس
 ومدیر شرطة البیئة وممثلین عن جهات حكومیة أخرى.

61

كل األقل على واحدة مرة المحافظات في البیئة مجالس تجتمع ان المفترض من للبیئة، االتحادي المجلس غرار                   على
المجلس أمام توصیاتها المحافظات في البیئة مجالس تقدم األغلبیة. أساس على توصیات تقدیم ویمكنها                شهرین

62

في البیئة مجالس االتحادي البیئة وزیر عن الصادرة 2012 لسنة (1) رقم تعلیمات منحت للموافقة. للبیئة                   االتحادي
63

 المحافظات العدید من االختصاصات المتعلقة بالبیئة مثل:

  أ ) متابعة تنفیذ قرارات المجلس االتحادي لحمایة وتحسین البیئة.
 ب( تقدیم توصیات حول القضایا المتعلقة بالبیئة وخطط الطوارئ في المحافظة.

 ج ) التنسیق بین الجهات المختصة لتنفیذ برامج حمایة البیئة.
64

 3. دوائر وزارة البیئة علی مستوی األقالیم والمحافظات

والجنوبیة. األوسط والفرات والوسطى الشمالیة المناطق أي العراق، أنحاء على وزعت دوائر أربع البیئة وزارة                 أنشأت
غرار على .(1 الجدول (انظر محددة محافظات في البیئة وزارة دوائر عمل على األربعة الدوائر هذه من كل                    تشرف

  المرجع نفسه، المادة 8 (ثامنًا و تاسعًا).57
  المادة (7) من القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن حمایة وتحسین البیئة، مرجع سابق.58
في59 البیئة وتحسین حمایة مجلس مهام و تشکیالت بشأن 2012 لسنة (1) رقم التعلیمات من و) (الفقرة (أوًال) 2 المادة                      

العدد ذي الوقائع جریدة في منشور البیئة، وتحسین لحمایة االتحادي للمجلس رئیسًا بصفته البیئة وزیر عن الصادرة                   المحافظة،
 4232 بتاریخ 12 آذار 2012.

  المرجع نفسه.60
  المرجع نفسه، المادة 1 (أوًال).61
  المرجع نفسه، المادة 3 (ثالثًا).62
  المرجع نفسه، المادة 3 (رابعًا).63
  المرجع نفسه، المادة 2 (أوًال).64
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اختصاصات البیئة. إن حمایة مجال في للعمل المحافظات في وفروعها اإلقلیمیة الدوائر تفویض تم البیئة،                وزارة

 الدوائر اإلقلیمیة لوزارة البیئة وفروعها في المحافظات منصوص علیها في النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2011. 
65

 خامسًا.  مالحظات ختامیة

القضایا بعض على التأكید المهم من الموجز، البحث هذا على بناءًا دقیق استنتاج إلى التوصل صعوبة من الرغم                    على
المشتركة الصالحیات ضمن من البیئیة السیاسة وضع مسؤولیة وتصنیف اتحادیة دولة العراق اعتبار ان                المهمة. أوًال،
استحداث الى ادى 2005 دستور بموجب اقلیم في المنتظمة غیر والمحافظات االقالیم وحكومات االتحادیة الحكومة                 بین
واالقالیم االتحادیة الحكومة مستوى على البیئة حمایة عن المسؤولة والتنفیذیة التشریعیة المؤسسات من               العدید
ُیلزم العراق دستور ان من بالرغم البیئة. حمایة عن مسؤولة العراق في الحكم مستویات كل یجعل مما                   والمحافظات،
بین دائمًا مؤسساتیًا تعاونًا تنشئ ال الحالیة القوانین فإن المشتركة، االختصاصات لتنفیذ التعاون على المؤسسات                 كل
تشریع إلى العراقي القانوني النظام یفتقر كوردستان. ثانیًا، إقلیم في البیئة وتحسین حمایة وهیئة للبیئة االتحادیة                 الوزارة
النواب مجلس موافقة حال في ثالثًا، االتحادیة. البیئة وزارة ذلك حددت كما الرطبة واألراضي األهوار لحمایة                   خاص

66

الحالي الوضع من بدًال الوزارتین لكلتا موحدًا قانونُا تشریع من فالبد والبیئة، الصحة وزارتي دمج قرار على                   العراقي
التي الجرائم في للتحقیق كبیرة مسؤولیات البیئیة الشرطة عاتق على تقع رابعًا، وزارة. لكل مستقًل قانونًا یوجد                   حیث
على الحفاظ في اهتمام لدیه من كل خامسًا، والفنیة. المالیة الناحیة من القوات تلك دعم یستدعي مما البیئة على                     تؤثر
مدى لتحدید العراق علیها صادق التي البیئیة الدولیة االتفاقیات مع الحالیة العراقیة التشریعات مقارنة الى مدعوا                  البیئة
االتفاقیات مع تتناقض التي العراقیة التشریعات على تعدیالت باجراء العراقي المشرع ومطالبة الجانبین،               تطابق

 الدولیة.

 

ومهامها، مرجع65 البیئة وزارة تشکیالت بشأن 2011 لسنة (1) رقم الداخلي النظام من (أوًال) 16 و (خامسًا) 15 المادتین                     انظر
 سابق.

66http://www.moen.gov.iq> البیئة وزارة موقع على متاح ص109. ،2016 في العراق في البیئة البیئة، حالة وزارة               
</ 
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 الجدول (1): هیكلیة وزارة البیئة وهیئات معینة مرتبطة بتلك الوزارة

 المنصب الرسمي أو الدائرة التشکیل السلطات الرئیسیة

) رقم البیئة وزارة قانون من (5) المادة         انظر
 37) لسنة 2008.

 وزیر الصحة والبیئة د. حسن محمد التمیمي

 
 

 انظر المادة 15 (خامسا ) من النظام الداخلي
 رقم (1) لسنة 2011

 د. جاسم عبد العزیز المحمدي

 هاتف: 9647809288768+

 البرید اإللكتروني:
Dr.gassimalfalahy@gmail.com 

الموقع اإللكتروني لوزارة البیئة: < 
< /http://www.moen.gov.iq 

 وکیل الوزارة الفني

 السید كامران علي حسین

 جوال: 9647901935573 +/ أو
+9647701521964 

البرید اإللكتروني: 
Kamaran@gmail.com 

 الوکیل اإلداري

ویتخذ األقل على الشهر في مرة المجلس         یجتمع
في الحاضرین األعضاء بأغلبیة      قراراته
عمل خطة اعتماد صالحیة له       جلساته.
التشغیلیة المیزانیة    الوزارة. اقتراح
الفنیة المشكالت للوزارة. دراسة     واالستثماریة
واتخاذ الوزارة بعمل المتعلقة      واإلداریة
في الرأي بشأنها. وإبداء المناسبة      القرارات
وزیر علیه یعرضها التي األخرى       األمور
الی (انظر التفاصیل، من لمزید       البیئة.
تشکیل بشأن 2010 لسنة (2) رقم        التعلیمات
وزیر عن الصادرة البیئة وزارة مجلس        ومهام

 البیئة).

 ویتألف من وزیر البیئة والوکیل اإلداري
 ووکیل الوزارة الفني والمدراء العامین

 بالوزارة.

 یجوز لوزیر البیئة طلب رأي ذوي الخبرة
 في القضایا التي تعرض على المجلس.

 المجلس الوزاري لوزارة البیئة

شهرین كل األقل على واحدة مرة        یجتمع
على الحصول بعد قرارات إصدار       ویمكنه
یحضرون الذین أعضائها أغلبیة      موافقة

 الجلسة.

علیه، المعروضة القضایا بشأن توصیات       ویقدم
وخطط البیئة، بشأن الدولیة      والعالقات
التشریعات (مسودة) الوطنیة،     الطوارئ
للبیئة الوطني السنوي والتقریر بالبیئة،       المتعلقة

 قبل تقدیمه إلى مجلس الوزراء.

 ویترأسه وزیر البیئة ویتألف من ممثلین
 عن الوزارات االتحادیة على األقل بدرجة

 مدیر عام.

 ویرتبط بمجالس حمایة وتحسین البیئة في
 المحافظات

 المجلس االتحادي لحمایة وتحسین البیئة
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الخطط لمشروع البیئیة الجوانب      ویستعرض
الوزارات أعدتها التي الوطنیة      والبرامج

 المعنیة.

وتنفیذ إلعداد العالقة ذات الجهات مع        ینسق
 البرامج المحلیة المتعلقة بحمایة البیئة.

بالبیئة المختصة والهیئات الوزارات عمل       ینسق
 ویقیم عمل هذه الجهات.

الثقافیة التراثیة بالمواقع قائمة بإعداد       یقوم
ویقترح المعنیة الجهات مع بالتعاون       والطبیعیة

 إدراج هذه المواقع في قائمة التراث العالمي.

في البیئة وتحسین حمایة مجالس عمل        ویقیم
المادة (أنظر المعلومات من لمزید       المحافظات.
بشأن 2009 لسنة (27) رقم القانون من (6-3)        

 حمایة وتحسین البیئة).
شهرین كل األقل على واحدة مرة        یجتمع
التوصیات ُترفع توصیات. تقدیم      ویمكنه
االتحادي المجلس قبل من علیها       للمصادقة
قرارات تنفیذ ویتابع البیئة. وتحسین       لحمایة

 المجلس االتحادي لحمایة وتحسین البیئة.
 

بالبیئة المتعلقة األمور بشأن توصیات       یقدم
 وخطط الطوارئ في المحافظة.

 
البرامج بتنفیذ المختصة الجهات بین       ینسق
) رقم (التعلیمات البیئة. بحمایة المتعلقة       المحلیة
مجلس ومهام تشکیالت بشأن 2012 لسنة (1       

 حمایة وتحسین البیئة في المحافظة).

وتحسین لحمایة االتحادي بالمجلس      یرتبط
 البیئة.

 ویشكل في كل محافظة ویرأسه المحافظ.

المحافظ ونائب المحافظ من      ویتكون
مجلس في والبیئة الصحة لجنة       ورئیس
المرتبطة للدائرة العام والمدیر      المحافظة
دائرة ومدیر المحافظة في البیئة       بوزارة
المحافظة في البیئة لوزارة التابعة       البیئة
عن وممثلین البیئة شرطة ومدیر       المعنیة

 السلطات األخرى.

 مجلس حمایة وتحسین البیئة في المحافظة
 علی مستوی المحافظات

مثل البیئیة بالمسائل المتعلقة السلطات من العدید         لدیها

القضائیة األوامر وتنفیذ البیئیة الجرائم في        التحقیق

بالبیئة المتعلقة المسائل بشأن الصادرة اإلداریة        والقرارات

2015 لسنة (1) رقم الداخلي النظام التفاصیل من          (لمزید

 بشأن الشرطة البیئیة الصادر عن وزیر الداخلیة االتحادي.

المدني الدفاع بإدارة إداریًا مرتبطة       وهي
البیئة بوزارة وفنیًا الداخلیة      بوزارة

 وفروعها في المحافظات
 

 الشرطة البیئیة

 انظر الی المادة 3 (أوًال) من النظام الداخلي رقم
 (1) لسنة 2011

 

مدیر القسم الفني قسم مراقبة وتقییم نوعیة المیاه یدیرها التي الدوائر     
 عام
 قسم مراقبة نوعیة الهواء والضوضاء 

 قسم مراقبة وتقییم األنشطة الصناعیة

 قسم مراقبة األنشطة الخدمیة

 قسم االهوار واألراضي الرطبة

 قسم مراقبة وتقییم التربة

 قسم مراقبة الكیمیاویات وتقییم المواقع
 الملوثة

 قسم تقییم األثر البیئي واستعماالت
 األراضي

 قسم التنمیة المستدامة
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 قسم التنوع األحیائي

 انظر الی المادة 4 (أوًال) من النظام الداخلي رقم
 (1) لسنة 2011

 

 الدائرة قسم الحقوق
 القانونیة

 قسم اإلتفاقیات الدولیة 

 قسم التشریعات والرأي

انظر المادة 5 (أوًال) من النظام الداخلي رقم (1)
 لسنة 2011

 

 دائرة التخطیط قسم التخطیط واإلحصاء
 قسم المتابعة والمتابعة

 قسم التطویر

 قسم تقنیات المعلومات

 قسم اإلدارة

 قسم الترجمة

 

النظام من (أوًال) 6 المادة       انظر
 الداخلي رقم (1) لسنة 2011

 الدائرة اإلداریة قسم إدارة الموارد البشریة
 والمالیة

 
 

 قسم الخدمات

 القسم الهندسي

 القسم المالي

انظر المادة 7 (أوًال) من النظام الداخلي رقم (1)
 لسنة 2011

التوعیة قسم البیئة المدرسیة   دائرة
 واإلعالم  البیئي

 

 قسم التوعیة البیئیة

 قسم اإلعالم

 

 

النظام من (أوًال) 14 المادة       انظر
 الداخلي رقم (1) لسنة 2011

الوقایة قسم الرقابة االشعاعیة   مركز
 قسم البحوث اإلشعاعیة من اإلشعاع

 قسم مراقبة التعرض الشخصي لإلشعاع

 القسم اإلداري والمالي

 الشعبة القانونیة

 شعبة التوعیة واإلشعاع البیئي

انظر اإلقلیمیة، الدوائر اختصاصات      لمعرفة
(1) رقم الداخلي النظام من (خامسًا) 15         المادة

 لسنة 2011 

المحافظات، مدیریات بصالحیات یتعلق      فیما
رقم الداخلي النظام من (أوًال) 16 المادة         انظر

 (1) لسنة 2011

حمایة مدیریة البیئة في محافظة نینوى   دائرة
البیئة   وتحسین
شمال   في
تقع -    العراق
محافظة   في

 كركوك

 مدیریة البیئة في محافظة كركوك

 مدیریة البیئة في محافظة صالح الدین

حمایة مدیریة البیئة في محافظة النجف أنظر فوق   دائرة
البیئة   وتحسین
منطقة   في
األوسط   الفرات
- العراق    في

 مدیریة البیئة في محافظة كربالء
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محافظة مدیریة البیئة في محافظة بابل في    تقع

 بابل
 مدیریة البیئة في محافظة المثنى

 مدیریة البیئة بمحافظة القادسیة

حمایة مدیریة البیئة في محافظة بغداد أنظر فوق   دائرة
البیئة   وتحسین
منطقة   في
تقع -    الوسط

 في بغداد

 مدیریة البیئة في محافظة االنبار

 مدیریة البیئة في محافظة دیالى

حمایة مدیریة البیئة في محافظة البصرة أنظر فوق   دائرة
البیئة   وتحسین
جنوب   في
تقع -    العراق
محافظة   في

 البصرة

 مدیریة البیئة في محافظة میسان

 مدیریة البیئة في محافظة ذي قار

 مدیریة البیئة في محافظة واسط

) رقم الداخلي النظام من (أوًال) 13 المادة         انظر
 1) لسنة 2011 

 

مدیر مكتب الوزیر شعبة المتابعة والتنسیق یدیرها التي     األقسام
 ومرتبط بالوزیر

  
  
  
  
  
  
  

 شعبة شؤون مجلس وزارة البیئة

 شعبة الحاسبة األلکترونیة واإلنترنت

 شعبة التشریفات واستقبال الضیوف

 شعبة القلم السري

 انظر المادة 17 (أوًال) من النظام الداخلي رقم (1)
 لسنة 2011 

 

البیئي شعبة التخطیط والمتابعة   المختبر
  شعبة التحالیل الكیمیاویة  المتقدمة  المركزي

 شعبة التحالیل الكیمیاویة النمطیة

 شعبة تحلیل األحیاء الدقیقة

 شعبة التحالیل البایولوجیة

 شعبة الخدمات اإلدارة والمالیة

والتوثیق المختبریة المعلومات إدارة      وحدة
(LIMS) 

 وحدة الصیانة  التخصصیة

(1) رقم الداخلي النظام من (أوًال) 8 المادة         انظر
 لسنة 2011

التدقیق شعبة تدقیق النفقات   قسم
 والرقابة
 شعبة تدقیق الموازنة االستثمار یة الداخلی  ة

 شعبة تدقیق المخازن

 شعبة تدقیق الرواتب

 شعبة تدقیق السجالت

(1) رقم الداخلي النظام من (أوًال) 9 المادة         انظر
 لسنة 2011

العالقات شعبة التصویر واألرشفة   قسم
 شعبة اإلنترنت واالتصاالت الخارجیة العامة
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1) رقم الداخلي النظام من (أوًال) 10 المادة         انظر

 ) لسنة 2011
العالقات شعبة التعاون الدولي   قسم

 شعبة اإلتفاقیات الثنائیة البیئیة الدولیة

 شعبة اإلتفاقیات متعددة األطراف

 شعبة اإلیفادات

1) رقم الداخلي النظام من (أوًال) 11 المادة         انظر
 ) لسنة 2011

شٶون شعبة شؤون مجلس حمایة وتحسین البیئة   قسم
حمایة   مجلس
البیئة وتحسین البیئة وتحسین حمایة مجالس شؤون       شعبة

 في المحافظات

1) رقم الداخلي النظام من (أوًال) 12 المادة         انظر
 ) لسنة 2011

 قسم العقود شعبة التعاقدات

 شعبة المتابعة

 شعبة المعلومات واألرشیف

تعلیمات البیئة، لوزارة 2008 لسنة (37) رقم القانون البیئة، وتحسین حمایة بشأن 2009 لسنة (27) رقم القانون الی إستنادا المٶلف تجمیع من                        المصدر:
 رقم (2) لسنة 2010 بشأن تشکیل ومهام مجلس وزارة البیئة والنظام الداخلي رقم (1) لسنة 2011 بشأن تشکیالت وزارة البیئة ومهامها.
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 جدول (2): ملخص بأهم المٶسسات البیئیة الرسمیة في العراق

 مستوى الحكومة المٶسسة والهیئات

  - البرلمان االتحادي (سلطات تشریعیة ورقابیة)

: ( http://www.moen.gov.iq )وزارة الصحة والبیئة الموقع -   
 المجلس االتحادي لحمایة وتحسین البیئة (مرتبط بوزارة الصحة والبیئة ( ●

   - الشرطة البیئیة

 المستوى االتحادي
  

  
  - المجلس الوطني لكوردستان (سلطات تشریعیة)

محافظات في فروع ولها العراق، كردستان- إقلیم في البیئة وتحسین حمایة - هیئة              

 كوردستان.
حمایة بهیئة (المرتبط كوردستان إقلیم في البیئة وتحسین حمایة مجلس ●           

 وتحسین البیئة في إقلیم كوردستان).

oمرتبطة) كوردستان في محافظة كل في البیئة وتحسین حمایة           مجالس

 بهیئة حمایة وتحسین البیئة في اقلیم كوردستان)

اإلقلیمي  المستوى

 (كوردستان(
 

 - مجالس المحافظات (سلطات تشریعیة ورقابیة)

   - مجالس القضاء

لحمایة االتحادي بالمجلس (مرتبط المحافظة في البیئة وتحسین حمایة مجلس -           

 وتحسین البیئة).

  - فروع وزارة الصحة والبیئة االتحادیة علی المستوی اإلقلیمي وفي المحافظات.

  - الشرطة البیئیة

 مستوى المحافظة

 المصدر: تجمیع المؤلف إستنادا إلى التشریعات العراقیة ذات الصلة.
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 جدول (3): التشریعات البیئیة الرئیسیة في العراق

 مستوى الحكومات التشریعات

ومنشور العراقي، النواب مجلس عن الصادر ،2008 لسنة (37) رقم البیئة وزارة               - قانون

  في جریدة الوقائع ذي العدد 4092 لسنة 2008.

ذي الوقائع جریدة في منشور البیئة، تحسین حمایة بشأن 2009 لسنة (27) رقم القانون -               

  العدد 4142 بتاریخ 25 کانون الثاني 2010.

وزیر عن الصادرة البیئة وزارة مجلس ومهام تشکیل بشأن 2010 لسنة (2) رقم تعلیمات -               

بتاریخ 4152 العدد ذي (الوقائع) العراقیة الرسمیة الجریدة في المنشورة االتحادي،             البیئة

  10 آیار 2010.

عن الصادر ومهامها، البیئة وزارة تشکیالت بشأن 2011 لسنة (1) رقم الداخلي               - النظام

األول تشرین 3 بتاریخ 4211 العدد ذي الوقائع جریدة في منشور االتحادي، البیئة               وزیر

.2011  

البیئة وزیر عن الصادر البیئة حمایة لصندوق 2013 لسنة (1) رقم الداخلي              - النظام

  االتحادي منشور في جریدة الوقائع ذي العدد 4279 بتاریخ 10 حزیران 2013.

وزیر عن الصادرة البلدیة، مخلفات من البیئة حمایة بشأن 2014 لسنة (2) رقم تعلیمات -               

7 بتاریخ 4328 العدد ذي (الوقائع) العراقیة الرسمیة الجریدة في المنشورة االتحادي،              البیئة

  تموز 2014.

االتحادي، الداخلیة وزیر عن الصادر البیئة لشرطة 2015 لسنة (1) رقم الداخلي النظام -              

  منشور في جریدة الوقائع ذي العدد 4380 بتأریخ 14 أیلول 2015.

الجریدة في ُنشر العراقي، النواب مجلس أقره الري، بشأن 2018 لسنة (83) رقم قانون -               

  الرسمیة العراقیة (الوقائع) ذي العدد 4475 بتاریخ 2 کانون الثاني 2018.

العراقي، النواب مجلس عن الصادر ،2008 لسنة (50) رقم المائیة الموارد وزارة               - قانون

  ومنشور في جریدة الوقائع ذي العدد 4098 بتاریخ 24 تشرین الثاني 2008.

وزارة في إلیها المشار بالبیئة المتعلقة واللوائح القوانین (مسودة) جدول أیضًا             - انظر

وزارة موقع على 349-35. متاح ص ،2017 ،2017 في العراق في البیئة             البیئة، حالة

</http://www.moen.gov.iq> البیئة على اإلنترنت  

المتعلقة   التشریعات

الحكم   بمستوى

 االتحادي والمحلي
  

العراق، - كوردستان إقلیم في البیئة وتحسین حمایة بشأن 2008 لسنة (8) رقم                - القانون

في المنشور العراق، كوردستان إلقلیم الوطني المجلس قبل من 2008 عام في              الصادر

  جریدة الوقائع العراقیة، العدد 90 في 8 تشرین الثاني 2008.

واللوائح   القوانین

على   الصادرة

إقلیم   مستوى

 كوردستان
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العراق، - كوردستان اقلیم في البیئة وتحسین حمایة لهیئة 2010 لسنة (3) رقم - القانون                

رقم العدد ذي العراقیة الوقائع جریدة في المنشور لكوردستان، الوطني المجلس عن              الصادر

 114 بتاریخ 2 آب 2010.

كوردستان اقلیم في البیئة وتحسین حمایة لصندوق 2009 لسنة (2) رقم             - تعلیمات

جریدة في المنشور كردستان، اقلیم في البیئة وتحسین حمایة هیئة عن الصادرة              -العراق،

  الوقائع العراقیة ذي العدد 101 بتاریخ 22 حزیران 2009.

صالح، عزیز وشیالن علي أسو رشان انظر البیئیة، التشریعات حول التفاصیل من              - لمزید

على  العنوان العربیة باللغة متاح .2015 العراق، كردستان إقلیم في البیئیة التشریعات             دلیل

<http://www.natureiraq.org/uploads/5/2/9/9/52997379/arabic.pdf>  :التالي 

  

(بصیغتها إقلیم في المنتظمة غیر المحافظات بشأن 2008 لسنة (21) رقم             - القانون

4070 العدد ذي الوقائع جریدة في منشور العراقي، النواب مجلس عن الصادر              المعدلة)،

  بتاریخ 31 آذار 2008.

البیئة وتحسین حمایة مجلس ومهام تشکیالت بشأن 2012 لسنة (1) رقم الداخلي              - النظام

وتحسین لحمایة االتحادي المجلس رئیس بصفته البیئة وزیر عن الصادر المحافظة،             في

  البیئة. منشور في جریدة الوقائع ذي العدد 4232 بتاریخ 12 آذار 2012.

المتعلقة   التشریعات

في الحكم    بمستوى

 المحافظات

<http://iraqld.hjc.iq:8080/identity_search.aspx> المصدر: تجمیع المؤلف إستنادا الی بنك التشریعات العراقي 

 

 
 

 تم إجراء هذا البحث في إطار مشروع حوار "تنظیف دجلة". یتم تنفیذ المشروع من قبل منظمة البرلمان
 وبدعم من وزارة الخارجیة األلمانیة االتحادیة من خالل مؤسسة العالقات الخارجیة، برنامج تمویل المدني.

 

 

 

 محمد ریاض محمد الموصلي، طالب دكتوراه في جامعة خنت البلجیكیة
mohamed.almosly@yahoo.com :البرید اإللكتروني  
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