
  

  یئیةقسم العالقات والتوعیة الب
  ١٩٩٨    كانون األول



  

  المحتویات
  ت  المادة  الصفحة

  ١  ١٩٩٧لسنة ) ٣(قانون حمایة وتحسین البیئة رقم   ١٢-٤
  ٢  ١٩٩٨لسنة ) ١(نظام تشكیالت دائرة حمایة وتحسین البیئة رقم   ١٥-١٢
  ٣  تشكیل مجالس المحافظات لحمایة وتحسین البیئة ١٩٩٧لسنة ) ٤(تعلیمات رقم   ١٧-١٦
  ٤  ١٩٩٨لسنة ) ٢(رة حمایة وتحسین البیئة المرقم الحوافز واألجور لدائ  ١٨-١٧
  ٥  )مھام أقسام حمایة وتحسین البیئة في المحافظات وتشكیالتھا( ١٩٩٨لسنة) ١(تعلیمات رقم   ١٩-١٨
  ٦  )صیانة األنھار والمیاه العمومیة من التلوث( ١٩٦٧لسنة ) ٢٥(نظام رقم   ٢٣-٢٠
  ٧  ١٩٦٧لسنة) ٢٥(من التلوث رقم  المحددات الجدیدة لنظام صیانة األنھار  ٢٨-٢٣

  ٨  )میاه الشرب(الفصل الخامس  ١٩٨١لسنة ) ٨٩(قانون الصحة العامة رقم   ٢٩
  ٩  مواصفات الدفن الصحي للنفایات  ٣١-٣٠
  ١٠  التعلیمات البیئیة للمشاریع الصناعیة والزراعیة والخدمیة  ٦٣-٣٢

    التفسیرات  ٣٢
    المالحظات  ٣٣

    حمراء والبیضاءمجازر اللحوم ال  ٣٥-٣٣
    مشاریع الدواجن   ٣٦-٣٥

    معامل البروتین الحیواني  ٣٦
    مشاریع تربیة وتكثیر الثروة الحیوانیة وإیواء الحیوانات  ٣٦
    احواض تغطیس الحیوانات  ٣٦
    بحیرات تربیة وتكثیر الثروة السمكیة  ٣٧

    المشاریع الكبرى للصناعات الغذائیة  ٣٨-٣٧
    ات الغذائیةمعامل الصناع  ٣٩-٣٨

    مخازن المواد الغذائیة  المبردة  ٣٩
    معامل الصناعات النسیجیة  ٤٠-٣٩

    معامل الحیاكة والنسیج والخیاطة  ٤٠
    مشاریع تصنیع الخیوط الصناعیة  ٤١-٤٠
    المشاریع التنمویة للصناعات الكیمیاویة والبتروكیمیاویة والنفطیة  ٤٢-٤١
    الكیمیاویة المعامل الحرفیة للصناعات  ٤٣-٤٢

    معامل المستحضرات الكیمیاویة  ٤٣
    المشاریع الكبرى للصناعات الدوائیة  ٤٤-٤٣

    معامل الدباغة  ٤٤
    وكاالت بیع السمنت  ٤٥-٤٤

    معامل الحجر والمرمر   ٤٥
    معامل الجص   ٤٥
    معامل الطابوق  ٤٦

    صناعة الفخار واألواني الخزفیة   ٤٧-٤٦
    معامل األسبست   ٤٧
    معامل االسفلت   ٤٧

    المقالع  ٤٨-٤٧
    معامل صناعة الزجاج الكبرى  ٤٨
    صناعات تشكیل الزجاج او اعادة استخدام الزجاج  ٤٨
    الورش الزراعیة  ٤٩
    كراجات الغسل والتشحیم  ٤٩
    معامل صھر المعادن والسباكة   ٤٩
    محطات تعبئة الوقود وبیع الغاز  ٥٠

    الصناعات الھندسیة  ٥١-٥٠
    معامل قطع الخشب واألعمال النجاریة  ٥١

    محطات تولید القدرة الكھربائیة  ٥٢-٥١



  

    مشاریع میاه الشرب   ٥٢
    مصادر التلوث البشري المنشأ  ٥٣-٥٢

    محطات تصفیة المجاري العامة   ٥٣
    مواقع الطمر الصحي للنفایات البلدیة   ٥٤-٥٣
    سامةمواقع الطمر الصحي للنفایات الخطرة وال  ٥٥-٥٤
    المستشفیات االھلیة  ٥٦-٥٥

    المعامل الیدویة لتعبئة الغاز السائل  ٥٦
    مخازن األسمدة العضویة  ٥٦
    مخازن األسمدة الكیمیاویة  ٥٧
    انشاء مواقع المھابط للطائرات الزراعیة  ٥٧

    )الرقي(المعامل الحرفیة النتاج الصابون   ٥٨-٥٧
    معامل صب القوالب الجبسیة   ٥٨
    معامل الشمع  ٥٨
    ساحات لبیع المواشي  ٥٩

    مخازن تحضیر الجلود  ٦٠-٥٩
    معامل انتاج الصابون السائل والشامبو  ٦٠
    محالت إزالة اصباغ السیارات  ٦٠

    معامل الصناعات الكحولیة ذات الطاقة المحدودة  ٦١-٦٠
    معامل انتاج االلبان ذات الطاقة المحدودة  ٦١

    لجمعامل انتاج الث  ٦٢-٦١
٦٢    

  ١٩٧٢لسنة ) ٢٢(صادرة بموجب قانون تنظیم ذبح الحیوانات رقم  ١٩٩٠لسنة ) ٢(تعلیمات رقم 
  
١١  
  

  ١٣  المتطلبات التخطیطیة والبیئیة والسالمة العامة إلنشاء األفران والمخابز  ٦٥-٦٣
  ١٤  ١٩٦٦لسنة ) ٢١(قانون منع الضوضاء رقم   ٦٦-٦٥

م   ٦٦ ة من أجھزة ال( ١٩٩٣لسنة ) ٢(تعلیمات رق د منسوب الضوضاء المنبعث شروط الخاصة بتحدی
  )ومعدات الفرق الموسیقیة والغنائیة في المرافق السیاحیة

١٥  

  ١٦  الوقایة من اإلشعاعات المؤینة ١٩٨٠لسنة ) ٩٩(قانون رقم   ٧٠-٦٧
  ١٧  صادر من ھیئة الوقایة من اإلشعاع  ١٩٨٥لسنة ) ١(تعلیمات عدد   ٧١

  ١٨  ة مھنیة لحمایة العاملین من االھتزازات تعلیمات صحی  ٧٢-٧١
  ١٩  ١٩٦٨لسنة ) ٧٤(نظام الرقابة الصحیة على المعامل رقم   ٧٥-٧٣
  ٢٠  )المواد الكیمیاویة المسرطنة( ١٩٨٤لسنة ) ٢(تعلیمات رقم   ٧٧-٧٦
  صادرة بموجب قانون الصحة العامة بشأن أصناف المحالت  ١٩٨٢لسنة ) ٥(تعلیمات رقم   ٨٠-٧٨

  مة الخاضعة لإلجازة الصحیةالعا
٢١  

  ٢٢  عن زیت االسكرال ١٩٨٦لسنة ) ٦(تعلیمات رقم   ٨٢-٨١
  ٢٣  السالمة في خزن وتداول المواد الكیمیاویة ١٩٨٩لسنة ) ٤(تعلیمات رقم   ٨٦-٨٣
  ٢٤  عن تصنیع وتداول وخزن المبیدات الحشریة  ١٩٩٠لسنة ) ٢(تعلیمات رقم   ٨٨-٨٧
  ٢٥  مخاطر البنزین العطري ١٩٩٣ة لسن) ٦(قانون رقم   ٩٠-٨٩
  ٢٦  اإلضاءة في بیئة العمل ١٩٩٣لسنة ) ٧(قانون رقم   ٩١-٩٠
  ٢٧  الشروط الصحیة للمسابح والسباحین والمشرفین علیھا  ٩٤-٩٢
  میاه الشرب والطرق القیاسیة لفحصھا وتحلیلھا ) ٤١٧(المواصفة القیاسیة رقم   ١١٣-٩٥

  
٢٨  

  
    
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  



  

  ١٩٩٧         لسنة)   ٣  (     قانون رقم 
  قانون حمایة وتحسین البیئة

  الفصل األول
  األھداف والتعاریف

  - ١- المادة 
داد یھدف ھذا القانون إلى حمایة البیئة وتحسینھا بما في ذلك المیاه اإلقلیمیة، من التلوث والحد من تأثیراتھ على الصحة والبیئة والموار د الطبیعیة ووضع السیاسة البیئیة وإع

  . زمة لذلك بما یحقق التنمیة القابلة لالستمرارالخطط الال
  - ٢- المادة

  :یقصد بالمصطلحات اآلتیة المعاني المبینة إزاءھا ألغراض ھذا القانون
 ً   .مجلس حمایة وتحسین البیئة :المجلس - أوال
 ً   .مجلس حمایة وتحسین البیئة في المحافظة :مجلس المحافظة - ثانیا
 ً   .سین البیئةدائرة حمایة وتح: الدائرة - ثالثا

 ً   .المحیط بجمیع عناصره الذي تعیش فیھ الكائنات الحیة :البیئة - رابعا
 ً شرة أو أیة مواد صلبة أو سائلة أو غازیة أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وھـج أو اھتزازات أو ما شابھھا أو عوامل احیائیة تؤدي بطریق مبا: ملوثات البیئة - خامسا

  .یئةغیر مباشرة إلى تلوث الب
 ً ائنات وجود أي الملوثات المؤثرة في البیئة بكمیة أو تركیز أو صفة غیر طبیعیة تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى اإلضرار باإلنسان أو الك :تلوث البیئة - سادسا

  .الحیة األخرى أو البیئة التي توجد فیھا



  

  الفصل الثاني
  مجلس حمایة وتحسین البیئة

  -٣-المادة 
  .ھذا القانون مجلس یسمى مجلس حمایة وتحسین البیئة ، یرتبط بمجلس الوزراء ویمثلھ رئیسھ أو من یخولھ یؤسس بموجب

  -٤-المادة 
  :یتألف المجلس من  -أوالً 

ً (وزیر الصحة  -١   ).رئیسا
ً للوزارة -٢   ).نائبا للرئیس(وكیل وزارة الداخلیة ممثال
  ).عضوا ومقررا(مدیر عام الدائرة  -٣
  ل من الجھات آالتیة عضوا على أن یكون بمستوى مدیر عام في األقل ومن دائرة أو جھة ذات عالقة بحمایة   ممثل عـن ك-٤

  :البیئة وتحسینھا ومن ذوي الخبرة في ھذا المجال   
  .حزب البعث العربي االشتراكي  .أ 
  .وزارة الثقافة واألعالم  .ب 
  .وزارة الري  .ج 
  .وزارة الزراعة .د 
  .وزارة الصناعة والمعادن  .ه 
  .النفطوزارة   .و 
  .وزارة الخارجیة  .ز 
  .وزارة التربیة  .ح 
  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  .ط 
  .أمانة بغداد  .ي 
  .ھیئة التخطیط  .ك 

یس -٥ أعضاء من الخبراء المختصین في حمایة البیئة وتحسینھا ال یزید عددھم على أربعة تتم تسمیتھم من مجلس الوزراء بترشیح من رئ
  .المجلس

 ً   .أعضاء آخرین للمجلس لمجلس الوزراء إضافة -ثانیا
 ً ھ  -ثالثا للمجلس استضافة أي من المختصین أو ممثلین عن أي من دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والمختلط والخاص   لالستئناس برأی

  .واالستفسار عن األمور البیئیة المتعلقة بالجھة التي یمثلھا
  -٥-المادة 

ً في األقل ك -أوالً    .ل شھر بدعوة من رئیسھ أو من یخولھیعقد المجلس اجتماعا واحدا
 ً   .یتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد األعضاء -ثانیا
 ً   .تتخذ القرارات في المجلس بأكـثریة عدد أصوات األعضاء الحاضرین وعند التساوي یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس -ثالثا
 ً   .یذ من الجھات المعنیة بعد مصادقة مجلس الوزراء علیھاتعتبر قرارات المجلس ملزمة وواجبة التنف -رابعا

 ً   .تتولى الدائرة القیام بجمیع األعمال التي یتطلبھا عمل المجلس -خامسا
  -٦-المادة

  :یمارس المجلس تحقیقا ألھدافھ ما یأتي -أوالً 
  .ى مجلس الوزراء للمصادقة علیھااقتراح السیاسة العامة لحمایة البیئة من التلوث والعمل على تحسین نوعیتھا وتعرض عل -١
  .إقرار الخطط المعروضة علیھ من الدائرة ومجالس المحافظات -٢
  .إقرار المحددات والمستویات الخاصة بنوعیة البیئة -٣
  .النظر في القضایا والمشاكل البیئیة المعروضة علیھ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا -٤
  .عنیة بحمایة البیئة وتحسینھا ومتابعة تقویم أعمالھاالتنسیق بین نشاطات الجھات الم -٥
  اتخاذ القرار في التوصیات التي تتقدم بھا الدائرة أو مجالس المحافظات بإیقاف العمل أو الغلق المؤقت  أو الدائم للمنشـآت   -٦

  .أو المعامل أو األقسام أو الوحدات أو أي نشاط ذو تأثیر ملوث للبیئة    
  .في العالقات العربیة اإلقلیمیة والدولیة للعراق في مجاالت حمایة البیئة وتحسینھا إبداء الرأي -٧
  .اقتراح انضمام العراق إلى االتفاقیات والمعاھدات والبروتوكوالت العربیة واإلقلیمیة والدولیة المتعلقة  بالبیئة -٨
ً متمیزة  في مجاالت  حمایة البیئة وتحسینھا     إقرار منح المكافآت والجوائز التشجیعیة للجھات واألفراد الذین یق -٩   دمون جھودا

  .وفق قواعد یضعھا المجلس لھذا الغرض    
 ً   .للمجلس تخویل بعض صالحیاتھ لرئیسھ ولرؤساء مجالس المحافظات ولمدیر عام الدائرة -ثانیا



  

  الفصل الثالث
  مجالس حمایة وتحسین البیئة في المحافظات

  -٧-المادة
  .یرأسھ المحافظ ویرتبط بالمجلس) مجلس المحافظة لحمایة وتحسین البیئة (محافظة مجلس یسمى یؤسس في كل 

  -٨-المادة
ى أن یضم في عضویتھ ممثال  ي كل محافظة، عل ي ف یتولى المجلس تحدید تشكیل مجلس المحافظة حسب طبیعة وخصوصیة العمل البیئ

  .عن مجلس الشعب المحلي في المحافظة
  -٩-المادة

  .یعقد مجلس المحافظة اجتماعا واحدا في األقل كل شھر بدعوة من رئیسھ -أوالً 
 ً   .یتم النصاب في اجتماعات مجلس المحافظة بحضور ثلثي عدد أعضائھ -ثانیا
 ً ا رین -ثالث ائھ الحاض وات أعض دد أص ة ع ة بأكثری الس المحافظ ي مج رارات ف ذ الق وت          . تتخ ذي ص ب ال رجح الجان اوي ی د التس وعن
  .الرئیسمعھ 
 ً ً لإلطالع أو المصادقة علیھا حسب الصالحیات المخولة لھ -رابعا   .تعرض محاضر اجتماعات مجلس المحافظة على المجلس شھریا
  -١٠-المادة

  :یمارس مجلس المحافظة ما یأتي -أوالً 
  .متابعة تنفیذ قرارات المجلس والسیاسات العامة التي یرسمھا -١
ً اقتـراح الخطط لحمایة البیئ -٢   .ة وتحسینھا وتقدیم تقاریر دوریة عن النشاطات والواقع البیئي إلى المجلس دوریا
  .التنسیق بین نشاطات الجھات المعنیة بحمایة البیئة وتحسینھا في المحافظة وتقویم أعمالھا -٣
ق ال-٤ ل أو الغل اف العم رارات بإیق اذ الق ینھا واتخ ة وتحس ة البیئ ة بحمای ور المتعلق ي األم ـظر ف ھر الن تة اش ى س د عل دة ال تزی ـت  لم مؤق

ب  ي تتطل ي الحاالت الت س ف ى المجل دیم التوصیات إل ة ، وتق للمنشآت أو المعامل أو األقسام أو الوحدات أو أي نشاط ذي تأثیر ملوث للبیئ
  .الغلق الدائم ألي مصدر ملوث للبیئة 

ة وال -٥ ر الدول ن دوائ ن أي م ین ع ین ، أو ممثل ن المختص افة أي م ھ أو استض تئناس برأی اص لالس تلط  والخ تراكي والمخ اع االش قط
  .االستفسار عن األمور البیئیة المتعلقة بالجھة التي یمثلھا

 ً   . لمجلس المحافظة تخویل بعض صالحیاتھ لرئیسھ -ثانیا



  

  الفصل الرابع
  دائرة حمایة وتحسین البیئة

  -١١-المادة
  .ترتبط بوزیر الصحة)ة حمایة وتحسین البیئة دائر(تؤسس بموجب ھذا القانون دائرة تسمى  -أوالً 
 ً   .یرأس الدائرة مدیر عام بدرجة خاصة من ذوي االختصاص -ثانیا
 ً   .للدائرة شخصیة معنویة ویمثلھا مدیرھا العام أو من یخولھ -ثالثا

  -١٢-المادة
  :تمارس الدائرة ما یأتي -أوالً 

  .بیئة وتحسینھا وعرضھا على المجلس إلقرارھاوضع الخطط السنویة والمتوسطة وبعیدة المدى لحمایة ال-١
  .اقـتراح المحددات والضوابط لملوثات البیئة ومراقبة سالمة تنفیذھا وعرضھا على المجلس إلقرارھا-٢
  .دراسة المشاكل البیئیة واقتراح الحلول لمعالجتھا بالتنسیق مع الجھات المعنیة  -٣
ع متـابعة االستخدامات القائمة والمقترحة لل-٤ ة ، بالتنسیق م دم  اإلضرار بالبیئ موارد الطبیعیة وترشیدھا ضمن سیاسة الدولة بما یحقق ع

  .الجھات المعنیة



  

ینھا -٥ ة وتحس المة البیئ ى س ؤثرة عل ل الم ة والعوام ات البیئی ة بالملوث وص المتعلق راء الفح ن خالل إج ینھا م ة وتحس المة البیئ ة س متابع
  .بالتنسیق مع الجھات المعنیة

  .جراء المسوحات البیئیة بالتنسیق مع الجھات المعنیة إ -٦
  .دراسـة صالحیة مواقع المشاریع من الناحیة البیئیة ووضع الضوابط لھذه المواقع والتنسیق مع الدوائر  التخطیطیة لھذا الغرض-٧
  .إعداد وتشجیع الدراسات والبحوث الخاصة بحمایة البیئة وتحسینھا ونشرھا  -٨
ى تحدید الموا -٩ د عل ة والتعاق ي الجامعات  والمؤسسات العلمی ا ف ة الدراسات العلی ضیع البیئیة التي یمكن دراستھا من قبل الباحثین وطلب

  .إجرائھا 
التنسیق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بشان استحداث مراكز بحوث بیئیة  أو دراسات أولیة أو علیا في  -١٠

  .یئةمجاالت الب
  .العمل على نشر الوعي البیئي  -١١
  .إقامة وتشجیع الندوات والدورات التدریبیة والتأھیلیة الخاصة بحمایة البیئة وتحسینھا -١٢
ى  -١٣ ذا المجال وعرضھا عل متابعة النشاط العربي واإلقلیمي والدولي في مجاالت حمایة البیئة وتحسینھا واقتراح اتفاقیات التعاون في ھ

  .التخاذ القرار بشأنھا المجلس 
  .التنسیق مع التشكیالت البیئیة في الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة وطلب البیانات  -١٤
  .متابعة تنفیذ خطط أقسام حمایة وتحسین البیئة في المحافظات -١٥
  .إبداء الرأي للمجلس بشأن قرارات وتوصیات مجالس المحافظات-١٦
  .الة البیئة إعداد تقریر سنوي عن ح-١٧
١٨- ً   .دراسة وإقرار تقاریر األثر البیئي التي تقدمھا الجھات المسؤولة عن المشاریع المراد إقامتھا والقائمة حالیا
  .العمل على حمایة الطبیعة وإنشاء المحمیات البیئیة بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة-١٩
  .بناء قواعد معلومات بیئیة وإدامتھا -٢٠
  .مكاتب والجھات االستشاریة والمختبرات إلجراء الدراسات والتحالیل والقیاسات في مجاالت حمایة البیئة وتحسینھا اعتماد ال -٢١
  .          متابعة تنفیذ قرارات المجلس -٢٢
 ً   .سینھاتجاه المنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة في مجاالت البیئة وتح)المعتمد الوطني(یكون مدیر عام الدائرة  -ثانیا
 ً ا وابط  -ثالث ق الض ینھا وف ة وتحس ة البیئ ي مجاالت حمای اطھا ف ة بنش ات المتعلق ات والمعلوم ة البیان ة معنی ة جھ ن أی ب م دائرة أن تطل لل

  .المعتمدة
 ً ة العامل ال -رابعا ة إلزال وث للبیئ أثیر مل ة أو مصدر ذي ت ؤثر خالل لمدیر عـام الدائرة أو من یخولھ أن ینذر أیة منشاة أو معمل أو جھ م

وث مد ت للمصدر المل ق المؤق اف العمل أو الغل ام إیق دیر الع ذار فللم ال لإلن دم االمتث ة ع ي حال ذار ، وف ة عشرة أیام من تاریخ التبلغ باإلن
  .التزید على ثالثین یوما، ولھ أن یرفع إلى المجلس توصیة بالغلق الدائم 

  -١٣-المادة
  .ویصدره مجلس الوزراءتحدد تشكیالت الدائرة بنظام یعده المجلس 

  -١٤-المادة
  .یستحدث في كل محافظة قسم لحمایة وتحسین البیئة یرتبط إداریا بدائرة صحة المحافظة وفنیا بدائرة حمایة وتحسین البیئة  -أوالً 
 ً   .یحدد المجلس مھام القسم وتشكیالتھ  -ثانیا



  

  -١٥-المادة
  .المحافظات نظام خاص للحوافز واألجور یكون للدائرة وأقسام حمایة وتحسین البیئة في -أوالً 
 ً   .یحدد المجلس األجور التي تستوفیھا الدائرة لقاء الخدمات التي تقدمھا إلى الجھات المعنیة بالبیئة في القطاع االشتراكي -ثانیا

  الفصل الخامس
  أحكام حمایة وتحسین البیئة

  -١٦-المادة
  :بما یأتي على الجھات التي ینتج عن نشاطھا تلوث بیئي القیام

تم إجراء الفحوصات  -أوالً  ا ی دم توفرھ ة ع ي حال ائج القیاسات ، وف دائرة بنت توفیر أجھزة قیاس ومراقبة التلوث وحسب طبیعتھ وتزوید ال
  .لدى المكاتب والجھات االستشاریة والمختبرات التي تعتمدھا الدائرة

 ً   .من كفاءتھا ومعالجة الخلل حال حدوثھ وإعالم الدائرة بذلك توفیر وسائل ومنظومات معالجة التلوث وتشغیلھ والتأكد -ثانیا
 ً   .بناء قاعدة معلومات وإدامتھا خاصة بحمایة البیئة وتراكیز ومستویات الملوثات الناتجة عن المصدر وحسب طبیعتھا  -ثالثا

  -١٧-المادة
ة تخضع جمیع النشاطات المؤثرة على البیئة للرقابة البیئیة وعلى الجھة المسؤولة  رق الرقاب عن ھذه النشـاطات إبداء التسھیالت الالزمة لف

  .البیئیة للقیام بواجباتھا للتأكد من سالمة البیئة
  -١٨-المادة

  : یجب أن تتضمن دراسة الجدوى الفنیة واالقتصادیة ألي مشروع تقریرا لألثر البیئي یتضمن ما یأتي
  .لسلبیة للمشروع على البیئة تقویم التأثیر البیئي والتأثیرات اإلیجابیة وا -أوالً 
 ً   .الوسائل المقترحة لتالفي ومعالجة مسببات التلوث بما یحقق االمتثال للضوابط والتعلیمات البیئیة  -ثانیا
 ً   .حاالت التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذھا -ثالثا
 ً ً وترشید است -رابعا   .خدام المواردالبدائل الممكنة الستخدام تقنیات أنظف بیئیا

 ً   .تقلیص المخلفات وتدویرھا أو أعاده استخدامھا -خامسا
 ً   .تقدیر كلف المنافع واألضرار البیئیة التي یحدثھا المشروع  -سادسا
  -١٩-المادة

  :یمنع القیام بما یأتي
ـمائیة -أوالً  طحات ال ار أو المس ى األنھ ة إل ة أو خدمی ة أو منزلی ناعیة أو زراعی ات ص ة مخلف واء أو  تصریف أی ة أو الھ اه الجوفی أو المی

ة  ك التصاریف كاف ة ویشمل ذل ددات البیئی ة والتعلیمات والمح األرض أال بعد أجراء المعالجات الالزمة علیھا بما یضمن مطابقتھا لألنظم
  .سواء كان التصریف مستمرا أم متقطعا أم مؤقتا

 ً ان تصریف المخلفات النفطیة أو بقایا الوقود أو میاه ال -ثانیا ة سواء ك موازنة للناقالت النفطیة إلى المیاه السطحیة الداخلیة أو المیاه اإلقلیمی
  .التصریف من محطات ثابتة أم مصادر متحركة

 ً   .رمي النفایات و فضالت الحیوانات وجثثھا ومخلفاتھا في المصادر المائیة بما في ذلك المبازل -ثالثا
 ً   .ألخرى باستخدام المواد السامة أو المتفجرات صید األسماك والطیور والحیوانات ا -رابعا

 ً ا اري  -خامس بكات المج ى ش رى إل امة األخ ات الس ة والمركب ادن الثقیل دات والمع امة كالمبی واد س ى م ة عل ات حاوی ة مخلف ریف أی تص
  . والمسطحات المائیة وعناصر البیئة األخرى أال بعد معالجتھا وجعلھا بما یطابق الضوابط والمحددات البیئیة

 ً   .ربط وتصریف مجاري الدور والمصانع والمنشآت إلى شبكات تصریف میاه األمطار  -سادسا



  

  الفصل السادس
  األحكـام العقابیـة

  -٢٠-المادة 
ادة  ام الم ب المخالف الحك رارات ، یعاق وانین والق الحبس ) ١٩(مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في الق انون ب ذا الق من ھ

  .مائة ألف دینار ) ١٠٠٠٠٠(عشرة آالف دینار وال تزید على ) ١٠٠٠٠(ال تقل عن  وبغرامة
  -٢١-المادة

ي ) ٥٠٠٠٠(خمسة آالف دینار وال تزید على ) ٥٠٠٠(یعاقب بغرامة ال تقل عن -١ -أوالً  ن خالف التعلیمات الت ار كل م خمسین ألف دین
  .یصدرھا المجلس

ل عنفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة تكون  -٢ ة ال تق د على ستة أشھر وبغرام ة أشھر وال تزی ل عن ثالث دة ال تق ة الحبس م      العقوب
  .خمسین ألف دینار) ٥٠٠٠٠(خمسة آالف دینار وال تزید على ) ٥٠٠٠(

 ً رة -ثانیا ) ١(     یخول رئیس المجلس أو من یخولھ ممن ال تقل وظیفتھ عن مدیر عام صالحیتھ فرض العقوبات المنصوص علیھا في الفق
ً (من البند    .من ھذه المادة) أوال

  -٢٢-المادة
ً (والبند ) ٢٠(إضافة إلى العقوبات المنصوص علیھا في المادة  ي ) ٢١(من المادة ) أوال التعویض عن  األضرار الت زم ب انون یل من ھذا الق

ً نتج عنھ تلوث للبیئة ویشمل التعویض مصاریف إزالة التلوث وآ   .ثارهیحدثھا كل من مارس نشاطا



  

  الفصل السابع
  أحكام ختامیة

  -٢٣-المادة 
ام  ١٩٨٦لسنة ) ٧٦(یلغى قانون حمایة وتحسین البیئة ذو الرقم  ا ال یتعارض وأحك ذة بم ھ ناف ة والتعلیمات الصادرة بموجب ى األنظم وتبق

  .ھذا القانون حتى صدور ما یحل محلھا أو یلغیھا 
  -٢٤-المادة 

  .ات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانونیجوز إصدار أنظمة وتعلیمات وبیان
  -٢٥-المادة 

ً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة    .ینفذ ھذا القانون بعد مضي ستین یوما
  .  میالدیة ١٩٩٧ھجریة الموافق للیوم العشر من شھر آذار لسنة ١٤١٧كتب ببغـداد في الیوم األول من شھر ذي القعدة لسنة 

  صدام حسین                                                                                                                           
  رئیس الجمھوریة                                                                                                                         

  
  جبةاألسباب المو

ق  ١٩٦٨تموز  ٣٠-١٧انطالقا من األھمیة التي تولیھا ثورة  ا یحق اه بم ة وبشكل خاص المی لإلنسان والبیئة والحفاظ على الموارد الطبیعی
ف وبھدالصحة والرفاھیة والتنمیة القابلة لالستمرار ونشر الوعي والتربیة البیئیة ، للحد من التلوث البیئي الناجم عن الممارسات الخاطئة ، 

ر للجھات الت ـحسینھا ، والعطاء دور أكب ة وت ة البیئ ة بحمای ي تعزیز دور األجھزة التنفیذیة في تطبیق القرارات ومتابعة اإلجراءات الكفیل
ي األ درج ف ة ، وللت ة التنفیذی ام حكلیس لھا نشاطات ملوثة للبیئة في اتخاذ القرارات البیئیة ، وللنھوض بالمستوى اإلداري للتشكیالت البیئی

  .العقابیة ومنح الصالحیة في تنفیذھا
  .شرع ھذا القانون

  مجلس الوزراء
ً (من المادة الثانیة والستین من الدستور والفقرة ) ب(استنادا إلى أحكام الفقرة    من قانون مجلس الوزراء المرقم  ) ٤(من المادة ) ثانیا

  .١٩٩٧لسنة ) ٣(بیئة المرقم بمن قانون حمایة وتحسین ال) ٢٤(و)١٣(والمادتین  ١٩٩١لسنة )٢٠(  
  .م١٩٩٨/كانون الثاني/٢٧ھـ والموافق ١٤١٨/رمضان/٢٨قرر مجلس الوزراء بتاریخ 

  -:إصدار النظام اآلتي
   ١٩٩٨لسنة ) ١(المرقم بـ

  نظام تشكیالت دائرة حمایة وتحسین البیئة 
  -١-المادة 

  :تتكون  دائرة حمایة وتحسین البیئة من التشكیالت اآلتیة
  .مایة الموارد البیئیةمركز ح  .أ 
  .مركز الوقایة من اإلشعاع  .ب 
  .قسم الدراسات والتخطیط والمتابعة  .ج 
  .قسم المختبرات البیئیة .د 
  .قسم الرقابة البیئیة  .ه 
  .قسم العالقات والتوعیة البیئیة  .و 
  .القسم اإلداري والمالي والقانوني  .ز 
  .قسم شؤون مجلس حمایة وتحسین البیئة   .ح 
  . شعبة التدقیق  .ط 

  -٢-المادة
ورة یرتبط ا ادة الث س قی رار مجل لمركز الوطني للصحة والسالمة المھنیة بدائرة حمایة وتحسین البیئة ویتولى المھام المنصوص علیھا في ق

  .٢/٥/١٩٨١في )٥٥٢(المرقم بـ
  -٣-المادة

  -:ویتولى ما یأتي: مركز حمایة الموارد البیئیة 
  .دراسة المشاكل البیئیة واقتراح الحلول لمعالجتھا   .أ 
  .االستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبیعیة وترشیدھا ضمن سیاسة الدولة بما یحقق عدم اإلضرار بالبیئة متابعة   .ب 
  .إجراء المسوحات البیئیة  .ج 
  .التنسیق مع التشكیالت البیئیة في الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة وطلب البیانات بما یتعلق بالموارد البیئیة .د 
ً دراسة تقاریر األث  .ه    .ر البیئي التي تقدمھا الجھات المسؤولة عن المشاریع المراد إقامتھا والقائمة حالیا
  .العمل على حمایة الطبیعة وإنشاء المحمیات البیئیة  .و 



  

  .بناء قواعد معلومات بیئیة وإدامتھا  .ز 
  -٤-المادة

  :ویتولى ما یأتي:مركز الوقایة من اإلشعاع
  .ة كافة وضمان الوقایة من التعرض لھا أو التلوث بھاتحدید مصادر اإلشعاع في االستخدامات السلیم  .أ 
  .تحدید مصادر اإلشعاع الخاضعة لإلجازة  .ب 
  .منح اإلجازة الخاصة بالتصرفات بمصادر اإلشعاع  .ج 
  .إجازة كل من التشغیل التجریبي والمستمر لمصادر اإلشعاع .د 
  .ماني عشرة سنةالموافقة على تشغیل األشـخاص في حقول اإلشعاع على أن ال تقل أعمارھم عن ث  .ه 
  .التأكد من حصول العاملـین في اإلشعاع والمنشآت ومالك المصدر المشع على اإلجازة وصالحیة مناطق العمل ووسائل الوقایة  .و 
  .بناء قواعد معلومات بیئیة خاصة بمھام المركز وإدامتھا  .ز 

  -٥-المادة 
  -:ویتولى ما یأتي: قسم الدراسات والتخطیط والمتابعة 

  .لسنویة والمتوسطة وبعیدة المدى لحمایة الموارد البیئیة وتحسینھااقتراح الخطط ا  .أ 
  .اقتراح المحددات والضوابط لملوثات البیئة  .ب 
  .وضع الضوابط البیئیة لمواقع المشاریع والتنسیق مع الدوائر التخطیطیة لھذا الغرض  .ج 
  .إعداد وتشجیع الدراسات والبحوث الخاصة بحمایة البیئة وتحسینھا ونشرھا .د 
  .المواضیع البیئیة التي یمكن دراستھا من الباحثین وطلبة الدراسات العلیا في الجامعات والمؤسسات العلمیةتحدید   .ه 
ي   .و  ا ف ة أو علی ة أو دراسات أولی التنسیق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بشأن استحداث مراكز بحوث بیئی

  .مجاالت البیئة
  .ة وتحسین البیئة بشان قرارات وتوصیات مجالس المحافظات لحمایة وتحسین البیئةإبداء الرأي لمجلس حمای  .ز 
  .أعداد تقریر سنوي عن حالة البیئة في العراق  .ح 
  -:متابعة تنفیذ  .ط 

  .قرارات مجلس حمایة وتحسین البیئة  -أوالً 
 ً   .قرارات وتوصیات مجالس المحافظات لحمایة وتحسین البیئة -ثانیا
 ً   .ام دائرة حمایة وتحسین البیئة خطط مراكز وأقس -ثالثا
 ً   .   خطط أقسام حمایة وتحسین البیئة في المحافظات وتقویم عملھا -رابعا

  -٦-المادة 
  :ویتولى ما یأتي: قسم المختبرات البیئیة

  .وتحسینھامتابعة سالمة البیئة وتحسینھا من خالل إجراء الفحوصات المتعلقة بالملوثات البیئیة والعوامل المؤثرة على البیئة   .أ 
  .تقویم الطلبات المقدمة العتماد المختبرات إلجراء الدراسات والتحالیل والقیاسات في مجاالت حمایة البیئة وتحسینھا   .ب 

  -٧-المادة 
  -:ویتولى ما یأتي: قسم الرقابة البیئیة 

ة متابعة سالمة البیئة وتحسینھا من خالل الكشف على النشاطات الملوثة للبیئة وأخذ نماذج إلجر  .أ  ات البیئی اء الفحوصات المتعلقة بالملوث
  .والعوامل المؤثرة على البیئة وتحسینھا

  .دراسة صالحیة مواقع المشاریع من الناحیة البیئیة   .ب 
  .تقویم الطلبات المقدمة العتماد المكاتب والجھات االستشاریة إلجراء الدراسات والقیاسات في مجاالت حمایة البیئة وتحسینھا  .ج 

  -٨-المادة
  -:ویتولى ما یأتي: العالقات والتوعیة البیئیة قسم 

  .العمل على نشر الوعي البیئي   .أ 
  .إقامة وتشجیع الندوات والدورات التدریبیة والتأھیلیة الخاصة بحمایة البیئة وتحسینھا  .ب 
  .متابعة النشاط العربي واإلقلیمي والدولي في مجاالت حمایة البیئة وتحسینھا   .ج 
  .مجاالت حمایة البیئة وتحسینھا اقتراح اتفاقیات التعاون في  .د 
ة   .ه  اه المنظمات العربی وطني للعراق تج د ال اره المعتم ھ باعتب دائرة أو تصدر عن دیر عام ال ى م رد إل ي ت الت الت ة المراس تنظیم ومتابع

  .واإلقلیمیة والدولیة في مجاالت حمایة البیئة وتحسینھا وتصنیف تلك المراسالت وحفظھا
  -٩-المادة 

  -:ویتولى ما یأتي: والمالي والقانونيالقسم اإلداري 
  .تنظیم األمور المتعلقة بخدمة الموظفین في الدائرة  .أ 
  .تنظیم أمور الصرف والمحاسبة  .ب 
  .دراسة القضایا القانونیة وإبداء الرأي والمشورة القانونیة في القضایا التي تحال إلیھ  .ج 



  

  .یئیة المساھمة في إعداد مشروعات األنظمة والتعلیمات واالتفاقیات الب .د 
  .الدفاع عن حقوق ومصالح الدائرة وتمثیلھا أمام القضاء والجھات األخرى  .ه 

  -١٠-المادة
  -:ویتولى ما یأتي: قسم شؤون مجلس حمایة وتحسین البیئة 

  .تنظیم جدول أعمال المجلس  .أ 
  .توجیھ دعوة عقد الجلسات ألعضاء المجلس  .ب 
  .تنظیم مراسالت المجلس  .ج 



  

  -١١-المادة
  -:ما یأتيویتولى : شعبة التدقیق

  .القیام بتدقیق المعامالت الحسابیة الواردة إلیھا من القسم اإلداري والمالي والقانوني قبل الصرف  .أ 
  .تدقیق موازین المراجعة الشھریة للقسم اإلداري والمالي والقانوني وبیان المالحظات بشأنھا  .ب 
  .الدائرة كافة إجراء التدقیق والجرد المفاجئ للسلف المستدیمة الممنوحة لمراكز وأقسام  .ج 
  .متابعة تنفیذ المالحظات الواردة في تقاریر دیوان الرقابة المالیة في ما یتعلق بالدائرة ومراكزھا وأقسامھا .د 

  -١٢-المادة
ي ) ٢(و)١(یرأس كل تشكیل من تشكیالت الدائرة المنصوص علیھا في المادتین  ة ف ة أولی ة شھادة جامعی ذا النظام موظف من حمل من ھ

  .وي الخبرة واالختصاص ویرتبط بالمدیر العام مباشرة األقل ومن ذ
  -١٣-المادة

  .تتولى تشكیالت الدائرة تنفیذ المھام المناطة بھا بالتنسیق مع الجھات المعنیة 
  -١٤-المادة

  .للوزیر إصدار تعلیمات وبیانات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا النظام
  -١٥-المادة

  .ة الرسمیةینفذ ھذا النظام من تاریخ نشره بالجرید
  صدام حسیین

  رئیس الجمھوریة 
  رئیس مجلس الوزراء



  

  ١٩٩٧لسنة ) ٤(تعلیمات رقم 
  تشكیل مجالس المحافظات لحمایة وتحسین البیئة

ً إلى أحكام المادتین    -:أصدرنا التعلیمات التالیة ٩٧لسنة ) ٣(من قانون حمایة وتحسین البیئة المرقم ب ) ٢٤(و ) ٨(استنادا
  -:تكون مجلس محافظة بغداد لحمایة وتحسین البیئة من ی : -١-المادة 

  .رئیسا-محافظ بغداد -أ
  .نائبا للرئیس -الوكیل الفني ألمانة بغداد -ب
ً   -مدیر عام  دائرة صحة بغداد   -ج   .   عضوا
ً -ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن -د   . عضوا

ً -ریسیین في األقسام العلمیة ذات العالقةممثل عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أحد التد-ھـ   .عضوا
ً -ممثل مجلس الشعب في المحافظة  -و   .عضوا
ً  -ز   .مدیر زراعة بغداد عضوا
ً  -مدیر ري بغداد -ح   .عضوا

ً  -مدیر ماء ومجاري محافظة بغداد  -ط    .عضوا
ً -مدیر بلدیات محافظة بغداد  -ي    .عضوا
ً -داد مدیر التخطیط العمراني في محافظة بغ-ك   .عضوا
ً ومقررا -مدیر قسم حمایة وتحسین البیئة -ل   .عضوا

  -٢-المادة
  -:یتكون مجلس المحافظة لحمایة وتحسین البیئة في كل محافظة عدا محافظة بغداد ، من 

ً  -أ   .المحافظ رئیسا
ً للرئیس/ مدیر عام دائرة صحة المحافظة  -ب    .نائبا

ً / مدیر عام تربیة المحافظة -ج   .عضوا
ً / مثل عن الجامعة في حالة وجودھا في المحافظةم -د   .عضوا

ً /ھـ ممثل مجلس الشعب المحلي    .عضوا
ً /مدیر الزراعة في المحافظة  -و   .عضوا
ً /مدیر الري في المحافظة  -ز   .عضوا
ً / مدیر ماء ومجاري المحافظة -ح   .عضوا
ً /مدیر بلدیات المحافظة  -ط   .عضوا
ً /ةمدیر التخطیط العمراني في المحافظ -ي   .عضوا
  مدیر إحدى المنشآت الصناعیة في المحافظة ممثال عن منشآت القطاعین االشتراكي والمختلط ، یتم تسمیتھ من قبل وزارة  -ك

ً /الصناعة والمعادن        .عضوا
ً /مدیر قسم حمایة وتحسین البیئة  -ل ً و مقررا   .عضوا

  -٣-المادة 
  -:ضاف أعضاء آخرون لمجالس المحافظات لحمایة وتحسین البیئة وكاألتيمن ھذه التعلیمات ی) ٢(إضافة لما ورد في المادة 

  مجلس محافظة البصرة  -أ
ً /مدیر عام مواني العراق  -أوال   .عضوا
ً /مدیر عام شركة نفط الجنوب ،ممثال عن وزارة النفط-ثانیا   .عضوا
  .عضواً /مدیر المجمع اإلذاعي والتلفزیوني في البصرة -ثالثا
ً /مدیر المجمع اإلذاعي والتلفزیوني في نینوى محافظة نینوى ، -ب   .عضوا
ً /محافظة التأمیم، مدیر عام شركة النفط في المحافظة  -ج   .عضوا
ً /محافظة صالح الدین، مدیر عام المنشأة العامة للتصفیة الشمالیة ممثال عن وزارة النفط -د   .عضوا

  -٤-المادة 
  .لرسمیةتنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ نشرھا في الجریدة ا

  أومید مدحت مبارك                                                                                                                     
  وزیر الصحة 

  رئیس مجلس حمایة وتحسین البیئة
  
  
  

  مجلس الوزراء



  

رة  ام الفق ى أحك تنادا ًإل تین م)ب(اس ة والس ادة الثانی ن الم رة م ا(ن الدستور والفق ادة ) ثانی رقم ) ٤(من الم وزراء الم س ال انون مجل ن ق م
  .١٩٩٧لسنة ) ٣(من قانون حمایة البیئة المرقم بـ) ٢٤(و)١٥(والمادتین  ١٩٩١لسنة )٢٠(بـ

  م١٩٩٨/كانون الثاني/٢٧ھـ الموافق ١٤١٨/رمضان/٢٨قرر مجلس الوزراء بتاریخ 
  -:إصدار النظام اآلتي

   ١٩٩٨سنة ل) ٢(المرقم بـ
  الحوافز و األجور لدائرة حمایة وتحسین البیئة  

  .وأقسام حمایة وتحسین البیئة في المحافظات
   -١-المادة

ة لدائرة حمایة وتحسین البیئة وأقسام حمایة وتحسین البیئة في المحافظات تقدیم خدماتھا إلى الجھات المشمولة بقانون حمایة وتحسین البی ئ
  .، لقاء أجور یحددھا مجلس حمایة وتحسین البیئة١٩٩٧لسنة ) ٣(المرقم بـ
  -٢-المادة

ة %) ٢٥(تخصص نسبة  رة حمای خمسة وعشرین من المائة من األجور التي تستوفیھا أقسام حمایة وتحسین البیئة في المحافظات إلى دائ
  .وتحسین البیئة

  -٣-المادة
ً للمادة  توزع حصیلة األجور التي تستوفیھا دائرة حمایة وتحسین البیئة    من ھذا النظام    ) ٢(ومبالغ األجور المخصصة لھا وفقا

  -:للدائرة وفق النسب اآلتیة   
  .عشرون من المائة للمبدعین من العاملین%) ٢٠( -أوالً 
 ً   .أربعون من المائة للعاملین حوافز تقویم األداء %) ٤٠( -ثانیا
 ً   .أربعون من المائة للتطویر والصیانة%) ٤٠( -ثالثا

د توز  .ب  ي البن ا ف ً للنسب المنصوص علیھ من ) ١(ع حصیلة األجور المتبقیة لكل قسم من أقسام حمایة وتحسین البیئة في المحافظات وفقا
  .ھذه المادة

  



  

  -٤-المادة 
ة یحدد مدیر عام دائرة حمایة وتحسین البیئة بالنسبة للدائرة ویحدد المد راء العامون لدوائر الصحة في المحافظات بالنسبة أل  .أ  قسام حمای

ً وتوزع ھذه األجور علیھم وفق األسس اآلتیة) ٣(وتحسین البیئة فیھا، العاملین المشمولین بالمادة    .من ھذا النظام شھریا
  .المستوى الوظیفي -أوالً 
 ً   .المركز الوظیفي -ثانیا
 ً   .التحصیل الدراسي -ثالثا
 ً   .حجم وطبیعة المھام المنفذة -رابعا

حسین البیئة والمدراء العامین لدوائر الصحة في المحافظات حجب الحوافز الشھریة كال أو جزءا عن أي من لمدیر عام دائرة حمایة وت  .ب 
  المشمولین بھذا النظام في دوائرھم في حالة التقاعس أو العقوبة أو الغیاب أو االنقطاع عن العمل وفق تعلیمات     

  .تصدر لھذا الغرض    
د ) ثالثا(لمنصوص علیھا في الفقرة تصرف النسبة المحددة ا-٥-المادة  ادة ) أ(من البن رة ) ٣(من الم ویر دائ ذا النظام ألغراض تط من ھ

  .حمایة وتحسین البیئة وأقسام حمایة وتحسین البیئة في المحافظات
دقیق-٦-المادة الغ الحوافز  تتولى شعبة التدقیق في دائرة حمایة وتحسین البیئة وقسم التدقیق في دوائر الصحة في المحـافظات ت صرف مب

  .واألجور والتطویر وفق ھذا النظام والتعلیمات التي تصدر بموجبھ
  .من ھذا النظام) ٥(و)٣(یصدر وزیر الصحة تعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام المادتین -٧-المادة

  .للوزیر إصدار تعلیمات وبیانات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا النظام  .أ 
  .ور ستین یوما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیةینفذ ھذا النظام بعد مر-٨-المادة 

  صدام حسین
  رئیس الجمھوریة
  رئیس الوزراء

  
  

ً الى أحكام المادتین    :أصدرنا التعلیمات اآلتیة ١٩٩٧لسنة ) ٣(من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ) ٢٤(و) ١٤(استنادا
  ١٩٩٨لسنة ) ١(المرقمة 

  ئة في المحافظات وتشكیالتھاتعلیمات مھام أقسام حمایة وتحسین البی
  

ً (یتكون قسم حمایة وتحسین البیئة في المحافظة المستحدث بموجب البند -:١المادة  ة ) ١٤(من المادة ) أوال ة وتحسین البیئ انون حمای من ق
  :من التشكیالت اآلتیة ١٩٩٧لسنة ) ٣(رقم 

  شعبة الرقابة البیئیة -أ
  شعبة المختبرات البیئیة -ب
  یة البیئیةشعبة التوع -ج 
  شعبة الدراسات  -د

  ھـ شعبة شؤون مجلس المحافظة لحمایة وتحسین البیئة
  



  

  :یمارس قسم حمایة وتحسین البیئة في المحافظة ما یأتي-: ٢المادة 
  اقتراح خطط العمل السنویة لحمایة البیئة وتحسینھا-أ

  تنسیق مع الجھات المعنیةدراسة المشاكل البیئیة في المحافظة واقتراح الحلول لمعالجتھا بال -ب
ة وتحسینھا  -ج ى سالمة البیئ ؤثرة عل ة والعوامل الم ات البیئی ة بالملوث متابعة سالمة البیئة وتحسینھا من خالل إجراء الفحوصات المتعلق

  .بالتنسیق مع الجھات المعنیة 
  .إجراء المسوحات البیئیة في المحافظة بالتنسیق مع  الجھات المعنیة  -د

ة ھـ دراسة ص ة وتحسین البیئ س حمای ل مجل رة من قب الحیة مواقع المشاریع من الناحیة البیئیة وفق التعلیمات والمحددات والضوابط المق
  .وتوجیھات دائرة حمایة وتحسین البیئة وبالتنسیق مع الدوائر التخطیطیة في المحافظة

  .العمل على نشر الوعي البیئي في المحافظة -و
  .ت والدورات التدریبیة والتأھیلیة الخاصة بحمایة البیئة وتحسینھا في المحافظةإقامة وتشجیع الندوا -ز
  .التنسیق مع الجھات والدوائر المعنیة في المحافظة فیما یتعلق بالعمل البیئي  -ح
  إبداء الرأي في األمور البیئیة المعروضة لمجلس المحافظة -ط
  .إعداد تقریر سنوي عن حالة البیئة في المحافظة -ي
  .بناء قواعد معلومات بیئیة وإدامتھا -ك
  .متابعة تنفیذ قرارات مجلس حمایة وتحسین البیئة ومجلس المحافظة لحمایة وتحسین البیئة -ل
  .تنظیم أعمال مجلس حمایة وتحسین البیئة في المحافظة-م

  . تنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة -:٣المادة 
  اومید مدحت مبارك                                                                                   

  وزیر الصحة                                                                                       
   رئیس مجلس حمایة وتحسین البیئة                                                                            

  
  ٩/٣/٩٨في  ٣٧١٢نشرت في الوقائع العراقیة في العدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ١٩٦٧لسنة ) ٢٥(نظام رقم 
  صیانة األنھار والمیاه العمومیة من التلوث

  
  بأسم الشعب

  رئاسة الجمھوریة
ق  ١٩٥٨لسنة ) ٤٥(إستنادا إلى المادة الثانیة من قانون الصحة العامة رقم  وبناءا على ما عرضھ وزیر الصحة وواف

  :أمر بوضع النظام اآلتي .علیھ مجلس الوزراء
  .یقصد بالتعابیر اآلتیة لمعاني المدرجة إزاءھا -١-المادة

  .وزیر الصحة أو من یخولھ -السلطة الصحیة -١
  .العام أو الخاص أو المصنع أو المصلحة أو أیة مؤسسة أخرى -المحل -٢

  :عتبر میاھا عمومیة لغرض تطبیق أحكام ھذا النظام ما یأتيت -٢-المادة 
  .جمیع األنھار الموجودة في العراق وروافدھا -١
  .الجداول والترع والقنوات وفروعھا األصلیة والثانویة -٢
  .المبازل وفروعھا األصلیة والثانویة-٣
  .البحیرات واألھوار والبرك والمستنقعات -٤
  .ھا من المیاه الجوفیةالینابیع واآلبار وغیر -٥
  .األحواض وغیرھا من مجمعات المیاه -٦

درھا -٣-المادة ات خاصة تص ق تعلیم ازة وف ة أال بإج اه الجوفی ى المی ن المحل إل ة م اه المتخلف ال یجوز تصریف المی
  .السلطة الصحیة

لطة الصحیة مصحوبة بنسختین م-٤-المادة  ع یقدم طلب اإلجازة على استمارة خاصة تصدرھا الس ن خارطة الموق
  .ومخطط تصریف المیاه المتخلفة من المحل وعلى السلطة الصحیة البت في الطلب خالل ستین یوما من تاریخ تقدیمھ

للسلطة الصحیة تحدید كمیة المیاه المتخلفة التي یجوز تصریفھا في المیاه العمومیة ضمن الحدود المبینة في -٥-المادة 
  .التعلیمات التي تصدرھا

  .على صاحب المحل أتباع التعلیمات واألوامر التي تصدر-٦-المادة
  -:یمنع تصریف المیاه المتخلفة من المحل في المیاه العمومیة في الحاالت آالتیة-٧-المادة

حیة -١ ي تحدده السلطة  الص ة النسب الت ة أو العائم واد العالق وي الممتص أو الم ن األوكسجین الحی ل م اوز ك إذا تج
  .جزء بالملیون ٦٠ال یتجاوز الحد األعلى على  بتعلیمات على أن

ا -٢ تج عنھ د تن ي ق إذا احتوت على كبریتید الھیدروجین أو مواد سامة بمقادیر ضارة أو للجراثیم الضارة أو المواد الت
  .مواد سامة عند تفاعلھا مع عناصر كیمیاویة قد تكون موجودة في المیاه العمومیة

  ).١٠(أو أكثر من ) ٦(ھیدروجین أقل من إذا كان التركیز اآلیوني لل -٣
  .إذا كانت درجة حرارتھا تؤثر على المیاه التي تصرف فیھا -٤
  .أیة حالة أخرى تقررھا السلطة الصحیة بموجب تعلیمات تصدرھا-٥

  -٨-المادة
ادة السابعة-١ ي الم واردة ف الف النسب ال ة تخ اه المتخلف ي المی وث ف ام  إذا تبین من التحالیل أن نسب التل ذا النظ من ھ

اریخ األشعار ن ت ة أشھر م ي  -فعلى صاحب المحل أن یباشر خالل ثالث ھ السلطة الصحیة ف لھ إلی ذي ترس المسجل ال
اوز  دة ال یتج ي م إنشاء مراكز تصفیة تصادق علیھا السلـطة المذكورة على أن یتم إنشاء ھذه المراكز ویبدآ تشغیلھا ف

ي أثني عشر شھرا من تاریخ مصادقة السلط ات الت اع التعلیم وم صاحب المحل أو المصنع بإتب ى أن یق ة الصحیة عل
  .تصدرھا السلطة الصحیة لتخفیف األضرار خالل فترة إنشاء مراكز التصفیة

من ھذه المادة فللسلطة الصحیة وقف تصریف المیاه المتخلفة من ) ١(إذا لم یقم صاحب المحل بتطبیق أحكام الفقرة -٢
  .محلھ



  

ادة  ي إذ-٩-الم ل ف رفھا المح ي یص ات الت ن المتخلف ة م حة العام ى الص را عل اك خط حیة أن ھن لطة الص ین للس ا تب
ھ وقف  ب فی جل تطل اب مس از أو الشخص المسؤول بكت احب المحل المج ار ص ا أخط المجاري المیاه العمومیة فعلیھ

  .لیمات واألوامر الصادرة بموجبھصرفھا حتى یتم تطبیق حكم المادتین السابعة والثامنة من ھذا النظام وإتباع التع
ت أو -١٠-المادة  دة كان ة جام ادة عفن ة م ائط أو أی رازات أو الغ ات أو االف ال یجوز ألي شخص أن یلقي جثث الحیوان

واطئھا أو یسمح  ى ش سائلة أو أالزبال مھما كان نوعھا أو أیة مادة أخرى مضرة في أي مجرى للمیاه العمومیة أو عل
  .أو یأمر بذلك

ا ضرر -١١-دة الما تج عنھ ادة ین ة م ة أو أی ة الملوث الیجوز غسل الحیوانات أو الجلود أو األمعاء والصوف أو األلبس
  .على الصحة العامة في المیاه العمومیة أو التغوط أو التبول فیھا أو على شواطئھا

اه-١٢-المادة  ى المی ة إل اه المتخلف ة  للسلطة الحق باالمتناع عن منح إجازة تصریف المی ي المحالت القریب ة ف العمومی
ك ضرر  ي ذل ان ف ھ إذا ك ع تعین من مواقـع ضخ میاه الشرب أو المسا بح العامة أو محالت تربیة األسماك أو أي موق

  .بالصحة العامة
  .للسلطة الصحیة الحق في أي وقت من األوقات التأكد من تطبیق ھذا النظام والتعلیمات الصادرة بموجبھ-١٣-المادة 

ات -١٤-ةالماد لطة الصحیة بموجب تعلیم ا الس تعتبر تقاریر التحالیل التي تصدرھا المختبرات أو المعاھد التي تقررھ
  .ھي المعمول علیھا لغرض تنفیذ أحكام ھذا النظام

ن -١٥-المادة  یعاقب المخالف ألحكام ھذا النظام أو البیانات أو التعلیمات الصادرة بموجبھ وفق المادة الحادیة عشر م
  .١٩٥٨لسنة ) ٤٥(انون الصحة العامة رقم ق

ة -١٦ -المادة  اه المتخلف ة المی دیر كمی ام ولتق ذا النظ ام ھ ذ أحك ھیل تنفی ات لتس ات والبیان لوزیر الصحة إصدار التعلیم
  .ومحالت تحلیلھا

ار-١٧-المادة  وث األنھ م  تلغى من نظام  المدارة لتنظیف الشوارع ونقل أالزبال وإزالة العكارة ومنع تل نة ) ٤(رق لس
  .األحكام الخاصة بصیانة األنھار ومنع المیاه العمومیة من التلوث ١٩٣٥
ل صدوره -١٨-المادة  أة قب ى المحالت المنش ینفذ ھذا النظام من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة وتسري أحكامھ عل

ً من تاریخ تنفیذه   .وبعد مرور ثمانیة عشر شھرا
  .ھذا النظام على الوزراء تنفیذ-١٩-المادة 

اني لسنة  ع الث ھر ربی نة  ١٣٨٧كتب ببغداد في الیوم الثامن من ش وز لس ن شھر تم ادس عشر م وم الس المصادف للی
١٩٦٧.  

  
  

  )١(تعلیمات عدد 
ادة  ام الم ً ألحك م ) ١٦(استنادا وث رق ن التل ة م اه العمومی ار والمی یانة األنھ ام ص ن نظ نة ) ٢٥(م درنا  ١٩٦٧لس أص

  -:التعلیمات اآلتیة
ً بھا بالنسبة لكبریتید الھیدروجین والمواد السامة وغیرھا -١ تعتبر النسب المثبتة في الجدول المدرج أدناه مسموحا

ً ألحكام الفقرة  من المادة السابعة من نظام صیانة األنھار ) ٢(الواردة فیھ وإذا تجاوزت تلك النسب تعتبر ضارة تنفیذا
  والمیاه العمومیة من التلوث رقم

  -:١٩٦٧لسنة ) ٣٥( 



  

  
Lead  0.1 الرصاص  
Aresenic 0.05 الزرنیخ  
Copper 0.1 النحاس  
Nickel 0.1 النیكل  
Selenium 0.05 السلینیوم  
Mercury 0.005 الزئبق  
Cadmium 0.1 الكادمیوم  
Zinc(divalent) 5.0 الخارصین  
Chromium 0.1 الكروم  
Cyanides 0.1 السیانید  
Hydrogen Sulfied 0.5 كبریتید الھیدروجین  
Carbon disulfied 1.0 ثاني كبریتید الكربون  
Crude oil and its devatives dissolved Hydrocarbons 0.1  ة دروكاربونات المذاب ام والھی نفط الخ ال

  فیھ
Free chlorine  Trace الكلور  
Sulfide 0.5 الكبریتید  
Carbon tetrachloride 5.0 نرابع كلورید الكربو  
D.D.T. 0.2 ت والكلوریدات العضویة.د.د  
Dinitronaphthalene 2.0   
Cholorobenzene 0.1   
Trinitrototoluene 0.5   
Dinitrobenzene 0.5   
Tetranitromethane 0.5   
Fluorides 1.0   
Phenols    

  
  .أیة مادة أخرى یتقرر إضافتھا الى الجدول-٢
  .ذه التعلیمات وتنفیذھا خالل ستة أشھر من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیةعلى أصحاب المعامل التقید بھ -٣

  وزیر الصحة                                                                                                 
  



  

  
  

  



  

   ١٩٨١لسنة  ٨٩قانون الصحة العامة رقم 
  الفصل الخامس

  میاه الشرب
ة وتصمیم مشروع  -٦٤-المادة  ة دراس ي مرحل اه الشرب ومآخذھا ف ع می تستحصل موافقة الجھة الصحیة المختصة على صالحیة مواق

ھ  ى فحوصات مختبری د نقطة المآخذ المستندة عل ائي عن اه المصدر الم ة می دم المعلومات الخاصة بنوعی ى أن تق اء الشرب عل تجھیز م
  .حكومیة

ي توافق الجھة الصحیة ع -٦٥-المادة  ة المختصة ف لى صالحیة الموقع وطریقة التصفیة المستعملة في المشروع بالتعاون مع دوائر الدول
ة  ة والكیمیائی ات البایولوجی ة الملوث التصفیة وعلى ضوء محتویات المصدر المائي عند نقطة المأخذ على أن تتضمن طرق التصفیة معالج

  .والفیزیائیة 
اه تعتمد المواصفات القیا -٦٦-المادة  سیة العراقیة أو العالمیة لتحدید نوعیة میاه الشرب ومدى صالحیتھا لالستھالك البشري لمشاریع می

  .الشرب في القطر كافة
  -٦٧-المادة 

ة  -أوالً  ة والفیزیائی ة والكیمیائی وص المایكرولوجی ر متكامل ألجراء الفح ى مختب اه الشرب عل د لتصفیة می یجب أن یحتوي كل مشروع جدی
  .           اءة مراحل التصفیة والتأكد من مطابقة المیاه المجھزة للمواصفات في القطرلتحدید كف

  ً ادة خالل  -ثانیا ذه الم رة أعاله من ھ ً العمل على فتح مختبر متكامل كما في الفق على الجھة المسؤولة عن مشاریع میاه الشرب القائمة حالیا
ى أ ة األساسیة فترة تحددھا الجھة الصحیة بتعلیمات خاصة عل األجھزة المختبری ز المشاریع ب تم تجھی ورین (ن ی اس الكدرة الكل أجھزة لقی

  .وغیرھا خالل ستة أشھر من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة")  PH"المتبقي والرقم الھیدروجیني 
 ً   .قة بنتائج الفحوص التي تجریھا لمیاه الشرب تلتزم الجھات المسؤولة عن تجھیز میاه الشرب بتزوید الجھة الصحیة في المنط -ثالثا

اه  -٦٨-المادة  ة المی ة بنوعی ة المتعلق ة أجراء الفحوص الدوری ي مراكز المحافظات كاف على مختبرات الصحة العامة ومختبرات البیئة ف
  .المجھزة والتأكد من مطابقتھا للمواصفات المعتمدة القطر 

للمواصفات المعتمدة في القطر یجب على الجھة المسؤولة عن تشغیل المشروع اتخاذ اإلجراءات  في حالة عدم مطابقة المیاه -٦٩-المادة 
  .الضروریة الكفیلة بمطابقة المیاه للمواصفات

  تستحصل موافقة الجھات الصحیة على نوعیة المواد الكیمیاویة المستعملة في مراحل التصفیة  -٧٠-المادة 
ائي تستحصل موافقة الجھة  -٧١-المادة  ى المصدر الم ة والصناعیة والبشریة، إل ة ، الزراعی اه المتخلف الصحیة على مواقع تصریف المی

  .لضمان السیطرة على نوعیة المیاه في مناطق المآخذ لمشاریع تصفیة میاه الشرب 
ود من تلتزم دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والجھات األخرى بتزوید الجھة الصحیة بكافة المع -٧٢-المادة  لومات المتعلقة بما ھو موج

ا  ا بیولوجی اه وتركیزھ ى مصادر المی رفة إل اه المص ات المی ات محتوی ة ، وكمی ي المنطق ھ ف و مخطط ل ا ھ اط تصریف وم اه ونق مآخذ می
ة ذلك طبیع ة الصحیة وك ددھا الجھ ا والتي تح ز الحدود المسموح بھ ذه التراكی ً وفیزیائیًا ، على أن ال تتجاوز ھ ي  وكیمیائیا اء ف ة الم حرك

  .المصدر 
  
  
  
  



  

  مواصفات الدفن الصحي للنفایات
ا  ٥/٥/١٩٨٠والمؤرخ في٥/٤/٥٦٣٧/تمت موافقة رئاسة دیوان رئاسة الجمھوریة بكتابھا المرقم م ي تتطلبھ ة الت على اعتماد األسس التالی

  .عملیة الدفن الصحي للنفایات 
  :محددات اختبار الموقع -أوال

  -:واقع لدفن النفایات تحقق الشروط التالیة الستغاللھا لھذا الغرض یراعي عند أختیار الم
  .یجب أن تكون المواقع خارج حدود التصمیم األساسي للمدن-١
  .یفضل أختیار المنخفضات الطبیعیة والمقالع الطینیة أو مقالع الرمل والحصى والجیر وغیرھا  -٢
  .اضي غیر الصالحة للزراعة عن طریق حفر خنادق لھذا الغرضفي حالة عـدم توفر المنخفضات أعاله فتستغل األر -٣
  .تجنب المواقع التي تكون فیھا المیاه الجوفیة عالیة كلما أمكن ذلك -٤
  .تفضل المواقع البعیدة من الشوارع الرئیسیة ومداخل المدن -٥

 ً   :طریقة الدفن الصحي -ثانیا
  -:تجرى طریقة الدفن الصحي حسب المواصفات التالیة

ة  -١ ات وطبق ة من النفای ة الثانی ا الطبق م تلیھ التراب ویحدل ث م تغطى ب ة ث تفرش النفایات على شكل طبقات ثم تضغط بالوسائل المیكانیكی
  -:أخرى من التراب مع مراعاة التقید بما یلي

  .متر) ١.٥-١.٠١(یكون سمك طبقة النفایات من   .أ 
  .سم)٣٠-٢٠(یكون سمك كل طبقة من التراب فوق طبقة النفایات   .ب 
  .أعاله لمنع تكاثر الحشرات وانبعاث الروائح) ب(یجب تغطیة النفایات في نھایة كل یوم عمل لطبقھ من التراب كما في   .ج 
اه األمطار ) ٨٠-٥٠(یجب أن تكون الطبقة النھائیة الترابیة بسمك یتراوح بین  .د  سم مع وجوب إعطاء التصاریح الالزمة لتصریف می

  .ومنع تجمعھا
  .عملیة حدل طبقات النفایات والطبقات التربیة مراعاة الدقة في  .ه 
  .وجوب استعمال المبیدات والمواد الكیمیاویة لمكافحة القوارض والحشرات  .و 
  .إمكانیة أستعمال أنقاض البنایات من جراء الھدم والتصلیح والمواد الناتجة عن البناء لتغطیة النفایات  .ز 
دفن -٢ ادق ل ر خن ل عن في حالة عدم توفر المنخفضات یجب حف ا بعمق ال یق ات فیھ ر وبعرض ) ٤-٣(النفای س )٦(مت ر وتستعمل نف مت

  .أعاله)١(طریقة الدفن في 
  :اآللیات المطلوبة-ثالثا

ذا الغرض وال یجوز استخدامھا -١ ا لھ دفن الصحي تخصص كلی یجب توفیر وحدة متكاملة من المعدات واآللیات لكل مواقع من مواقع ال
  :لیة على المعدات التالیة ویعتمد عددھا  على حجم موقع العمل وطبیعتھ وتكون بالعدد التاليألغراض أخرى وتشمل الوحدة اآل

  الصنف  العدد
  بلدوزر  ١
  حادلة اضالف  ١
  تانكر ماء  ١
  شفل  ١
  كریدر  ١
  سیارة قالبیة  ٢
  )في حالة الحفر العمیق(حفارة   ١

   
ة ال-٢ ات لعملی ن اآللی تعملة ع ة المس د النوعی ي توحی وفیر األدوات یراع ا وت یانتھا وإدامتھ ھیل ص ات لتس ع المحافظ حي لجمی دفن الص

  .االحتیاطیة لھا
  :الكادر العامل-رابعا

  :یجب توفیر الكادر الالزم لكل موقع ویكونون متفرغین لھذا العمل من العمال والمالحظین واإلداریین وعلى الوجھ التالي
  الصنف  العدد

  إداري  ١
  مالحظون  ١
  فورمن/ يمالحظ فن  ١
  سائق  ٨
  عامل  ٣

  
  :تھیئة المستلزمات التي تتطلبھا مواقع الدفن لنفایات -خامسا

  .تسییج الموقع قبل المباشرة باستغاللھ لعملیة الدفن وضرورة تشجیر جوانبھ قدر المستطاع -١



  

  .ة اآللیاتتوفیر الطرق المناسبة إلیصال النفایات إلى الموقع وكذلك الطرق داخل الموقع لتسھیل حرك -٢
  .توفیر مسقفات مناسبة لآللیات لحمایتھا من التأثیرات الجویة -٣
ى -٤ ة إل توفیر غرفة إدارة وأخرى للحراسة ومخزن للمواد والمرافق الصحیة وتوفیر میزان في بدایة الموقع لوزن سیارات النفایات القادم

  .الموقع وخصوصا لمراكز المحافظات
  .لالستدالل على موقع الدفن الصحيوضع عالمات وإشارات واضحة  -٥
  إیصال الماء والكھرباء إلى الموقع قدر المستطاع للسیطرة على الحرائق إذا حدثت ولتشغیل اآللیات واإلنارة  -٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           



  

  التعلیمات البیئیة  
  

  للمشاریع الصناعیة والزراعیة والخدمیة
١٩٩٠  

  
  التفسیرات

أثیر ضار -:دات الموقعیةالمحد- ھ ت وع آخر ل ھي المواصفات التي یجب أخذھا بنظر االعتبار عند أختیار موقع صناعي أو نشاط من أي ن
  على البیئة وتجاوز ھذه المحددات الموقعیة یؤدي إلى اإلضرار بالصحة العامة والبیئة بشكل مباشر أو غیر مباشر 

ة ھي اإلضافات في أس -:المتطلبات البیئیة - ي النشاط كجزء من المشروع او  العملی ا ف ة التي یجب توفیرھ دات التقنی الیب العمل والوح
  .اإلنتاجیة مما یؤدي الى اإلقالل من خطر التلوث أو الحد منھ نھائیا 

ا -:حدود التصامیم األساسیة - ا وجدت -ویقصد بھ ویر ب بالتصامیم-أینم موجب خطة األساسیة للمدن والقصبات والقرى المرشحة للتط
  .االستیطان والتطویر الریفي 

  .بموجب آخر تعدیل لھ مقر رسمیا   ١٩٦٧لسنة ) ٢٥( یقصد بھ نظام صیانة األنھار رقم  -:نظام صیانة األنھار النافذ -
  .ویقصد بھا المحددات لنوعیة الھواء بموجب آخر تعدیل لھا  -:المحددات النافذة لنوعیة الھواء المحیط -
ل  -:السائدة أتجاه الریح - ى أن ال تق ى األتجاھات األخرى عل ام نسبة ال بقصد بھ األتجاه الذي تھب منھ الریاح أطول فترة زمنیة خالل الع

  .درجة )  ٤٥(أي اتجاه الریح ضمن زاویة أتجاه قدرھا (درجة ) ٤٥(الزاویة  التي یحسب بھا من 
وث - ي لمصادر التل ات-: التصنیف البیئ ة الجھ ھیل مھم ة أو  لغرض تس ة األنشطة الصناعیة أو الزراعی ى إقام ات عل نح الموافق ي تم الت

  -:من حیث شدة تلویثھا للبیئة وكما یلي) ج(و) ب(و ) أ(الخدمیة  یعتمد النظام التالي الذي یقسم األنشطة الى ثالث أصناف رئیسیة ھي 
ا وھي النشاطات شدیدة التلوث للب :) أ(األنشطة الملوثة للبیئة صنف _ أوال  ي لھ یئة وتشمل المشاریع الصناعیة أو الزراعیة الكبرى والت

دن   عاتھا للم یة وتوس امیم األساس ن التص دة ع افات بعی ا مس ب أبعادھ ذا یج عة ل ى مساحات واس ة وعل ة   البیئ ى نوعی دة عل أثیرات عدی ت
وفیر  ع شرط ت ي م ة واألقضیة والنواحي والقرى المرشحة للتطویر بموجب خطة األستیطان الریف ة كافی وفر حمای ي ت ة المعالجات الت كاف

  .للبیئة 
ل من صنف ) :ب(األنشطة الملوثة للبیئة صنف -ثانیا  ة بدرجة أق ة ) ا(وھي النشاطات الملوث وتشمل المصادر الصناعیة  أو الزراعی

وك المخصص ساسیة وضموغیرھا وآلتي ینتج عنھا تلوث موقعي یمكن السیطرة علیھ لذا یمكن اقامتھا في داخل حدود التصامیم األ ن البل
وث حلھا شرط توفیر و ب التل ة جوان ى كاف ة السیطرة عل دم أمكانی ھ ع ي حال ق التعلیمات والضوابط وف ة (دات معالجة وف روائح الكریھ ال

ذكورة تفصیال) وماشاكل  وع من األنشطة والم ذلك الن ة ل ددات الموقعی ق المح ضمن  فیحدد الموقع خارج حدود التصامیم األساسیة ووف
  .التعلیمات 

ل ) :ج(األنشطة الملوثة للبیئة صنف _ثالثا  ھ كالمعام وث بسیط یمكن معالجت ا تل نجم عنھ ي ی وھي باقي النشاطات األنسانیة المتبقیة والت
تج  ي ین فیات والت ادق والمستش كنیة والفن غیرة والمجمعات الس ة الص وظ والمشاریع الزراعی وث ملح ا تل تج عنھ ي ال ین ا الصناعیة الت عنھ

ھولة من خالل وحدات معالجة  ھ بس ة الرئیسیة ویمكن معالجت وى عضوي بالدرج ي داخل حدود  , ملوثات ذات محت ا ف ذا یمكن أقامتھ ل
أمر وزارة الصناعة والتصنیع العسكري  كلة ب ة المش ة الفنی التصامیم األساسیة وبدون تحدید وخارجھا ووفقا للتعلیمات الصادرة عن اللجن

رقم  د  ١٢/١٩٨٨/ ٧ي  ف ٢٧٥٤١الم رئیس القائ ید  ال ر الس ذا ألم ھ هللا ((تنفی ین حفظ دام حس ة )) ص زارع بإقام حاب الم ماح ألص بالس
  .صناعات غیر ملوثة للبیئة داخل مزارعھم 

  :المالحظات 
  لك مسبقایمكن إضافة أیة محددات موقعیة أو متطلبات بیئیة أخرى وحسب الحاجة بعد أعالم دائرة حمایة وتحسین البیئة بذ-١
  ال تتعارض المحددات الموقعیة أو المتطلبات البیئیة مع قیام الجھة المسؤولة عن منح األجازة بطلب تعھد من أصحاب   - ٢

  العالقة بحسن إدارة وحدات المعالجة وأدامتھا وتشغیلھا بالصورة الصحیحة من أجل األقالل من التلوث وحسب خصوصیة        
  .التبعات القانونیة أذا ثبت عكس ذلك  حالة المشروع وتحمل    

ة /یتم أعالم دوائر الصحة في بغداد والمحافظات  -٣ ة المركزی ل الجھات المعنی أقسام حمایة و تحسین البیئة عن الموافقات الصادرة من قب
  .وغیر المركزیة أوال بأول لتسھیل مھمة الرقابة 

زود  تخضع جمیع النشاطات المشمولة بھذه التعلیمات الى-٤ داد والمحافظات وت ي بغ ة ف ة وتحسین البیئ ل أقسام حمای الرقابة البیئیة من قب
  .على شكل تقاریر دوریة الى دائرة حمایة و تحسین البیئة

  
  مـجازر اللـحوم الحمــــراء والبیضـــــاء  

  .وتنظیفھا ) الدجاج(المنشآت الخاصة بذبح الحیوانات وانواع الطیور :یقصد بھا 
  )ب(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :البیئي التصننیف 

  :المحددات الموقعیة 



  

م  م  ١٩٩٠لسنة ) ٢(تراجع في ھذا الخصوص تعلیمات رق ات رق ح الحیوان انون تنظیم ذب المعدل  ١٩٧٢لسنة ) ٢٢(الصادرة بموجب ق
  ٢٦/٢/١٩٩٠في  ٣٢٩٦والمنشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد 

  :المتطلبات البیئیة 
  ء سیاج نظامي بنا- أوال
  .إنشاء محرقة نظامیة تتناسب والطاقة األنتاجیة  للحقل أو المفقس وحسب المواصفات الموضحة في الجزء الخاص بالمحارق-ثانیا
ي -ثالثا ار ف ددات نظام صیانة األنھ اه المصرفة ضمن مح ون المی ا یضمن ك ة من المجزرة بم معالجة المخلفات الصلبة والسائلة المتخلف

  . ١٩٦٧لسنة  ٢٥قم العراق ر
  طرق ومواصفات معالجة مخلفات المجازر السائلة                                          

الصادرة بموجب قانون تنظیم ذبح الحیوانات  ١٩٩٠لسنة ) ٢(عاشرآ من المادة الرابعة من تعلیمات رقم ) ١(من ) ب(اشارة الى النقطة 
  :عالجة الفضالت السائلة لمجازر الدواجن واللحوم الحمراء كما یلي المعدل تتم م ١٩٧٢لسنة )  ٢٢(رقم 

  :المعالجة األولیة وتشمل -١
فصل المواد الصلبة العالقة ذوات األحجام الكبیرة نسبیآ بواسطة شبكات معدنیة غیر قابلة للصدأ توضع في المجرى الرئیسي المؤدي  -ا

  .الى أحواض الترسیب 
دھون والشحوم وتزال میكانیكیا أو یدویا حسب الطاقة االنتاجیة للمجزرة وبما یضمن عدم انتقال الزیوت یھیأ حوض خاص الزالة ال-ب

  .والشحوم الى المرحلة الالحقة 
ع : حوض الترسیب -ج  تم ترسیب جمی ث ی ك أیضا بحی ع ذل یھیأ حوض واحد أو اكثر حسب الطاقة األنتاجیة للمجزرة وبأبعاد تتناسب م

ا العوالق الصلبة ا ى شبكات المجاري فیم د الترسیب ال اه بع ل عن ساعتین وتصرف المی ا ال یق اه بم لمتبقیة وان تكون فترة االحتجاز للمی
ؤولة  اء ومجاري المحافظات مس دیرات م یخص المجازر القائمة حالیا ضمن حدود التصامیم األساسیة وتكون مصلحة مجاري بغداد أو م

وفي حالة وجود المجزرة خارج حدود التصامیم  ١٩٦٧لسنة ) ٢٥(ة مع نظام صیانة األنھار رقم عن مطابقة المیاه المصرفة من المجزر
  .األساسیة أو عدم وجود شبكة مجاري عامة فتتم المعالجة وفق ثانیا

  :رئیسیتینوتتضمن مرحلتین ) والمعرفة بالمعالجة الثانویة في التعلیمات المنشورة في الجریدة الرسمیة (المعالجة البایولوجیة -٢
ث :مرحلة التھویة -أ ة بحی ا األنتاجی ع طاقتھ عة تتناسب م وض بس ى ح ا من حوض الترسیب ال تجمع میاه الفضالت المتخلفة بعد خروجھ

  .یكون احتجازھا في ھذا الحوض ما ال یقل من ست ساعات ألجراء المعالجة البایولوجیة 
انوي  -ب ة الترسیب الث وض التھوی: مرحل د ح اه بع رة  تمر المی ة وفت ة األنتاجی ع الطاق عة تتناسب م انوي بس یب الث ى أحواض الترس ة ال

  .أحتجاز ال تقل عن  ساعتین 
انوي : أحواض تجفیف الحمأة -ج ي والث ة من أحواض الترسیب األول أة (تجمع الرواسب المتخلف ى الظروف ) الحم وتجفف بتعریضھا ال

  .كان ذلك ممكنا وتعالج بعد ذلك كما في طرق معالجة المخلفات الصلبة  الجویة الطبیعیة وأستعمال التجفیف المیكانیكي كلما
ل :مرحلة التعقیم  -٣ دة ال تق اه لم اء المی ي لبق ى حوض بسعة یكف ا ال ي ثانی تمرر المیاه الناتجة من مرحلة المعالجة البایولوجیة المذكورة ف

  .عن نصف ساعة بتماس مع المادة 
اه ب: تصریف المیاه  -٤ م تصرف المی ي العراق رق ار ف ة لنظام صیانة األنھ ون مطابق ث تك ائي بحی ى المجرى الم ك ال د ذل لسنة ) ٢٥(ع

  .والتعلیمات الملحقة بھ  ١٩٦٧
ون المسافة ال : نقطة التصریف النھائي  -٥ ث تك اه الشرب بحی یجب أبعاد نقطة تصریف مخلفات المجازر عن مآخذ محطات تصفیة می

ت نقطة )  ١(نقطة التصریف في أعلى مجرى النھر بالنسبة لماخذ محطة التصفیة وماالیقل عن  كیلومتر أذا كانت) ٣(تقل عن  م اذا كان ك
  .التصریف في أسفل المجرى المائي بالنسبة للماخذ 

  .  یفصل الدم في وحدة الذبح بقناة خاصة ویجمع في خزان خاص وینقل الى معامل البروتین . معالجة الدم  -٥
   طرق معالجة المخلفات الصلبة وشبھ الصلبة للمجازر                                        

) ٢٢(الصادرة بموجب قانون تنظیم ذبح الحیوانات رقم  ١٩٩٠لسنة ) ٢(المادة الرابعة من تعلیمات رقم / من عاشرا ) ا(إشارة الى الفقرة 
  ). ٢/١٩٩٠/ ٢٦في  ٣٢٩٦جریدة الوقائع العراقیة العدد (المعدل  ١٩٧٢لسنة 

  -:تتم معالجة الفضالت الصلبة وشبھ الصلبة المتخلفة من المجازر كما یلي  -١
المخلفات الصلبة الناتجة عن قاعات الجزر ومن شبكات محطة المعالجة تجمع وتدفع یومیا في أماكن معزولة ومغطاة تمھیدا لحرقھا في -ا

  .حي المحددة  رسمیا المحرقة الملحقة بالمجزرة أو طمرھا في مواقع الطمر الص
                                                                             تحرق جمیع الھالكات أو األجزاء التالفة والمریضة للحیوانات في المحرقة الملحقة بالمجزرة                                         :الھالكات -ب
مرحلة الترسیب  األولى والثانوي والمعالجة في احواض التجفیف التقلیدیة أو المیكانیكیة یمكن أستخدامھا الرواسب المتخلفة من -ج

  .كأسمدة زراعیة كما یمكن التخلص منھا بالطمر الصحي او الحرق 
ة الى األجزاء أو الفضالت تجمع الزیوت والشحوم الناتجة من محطة المعالجة ویمكن االستفادة منھا في معامل البروتین الحیواني أضاف-د

  .األخرى الممكنة 
                  مواصفات المحارق الملحقة بالمجازر                                               

) ٢٢(صادرة بموجب قانون تنظیم ذبح الحیوانات رقم  ١٩٩٠لسنة ) ٢(من عاشرا المادة الرابعة من تعلیمات رقم ) ٤(إشارة الى الفقرة  
  .المعدل  ١٩٧٢لسنة 



  

  :تتضمن المواصفات الخاصة بالمحارق مایلي :المحارق 
  .تكون المحرقة بطاقة تتناسب والطاقة األنتاجیة للمجزرة -١
  .تعتمد المحرقة على وقود النفط األبیض أو زیت الغاز كمصدر للطاقة -٢
  .تجاه الریح السائدة في المنطقة یتم أختیار موقع المحرقة داخل السیاج مع األخذ بنظر األعتبار أ-٣
, یعتمد أرتفاع المدخنة على الطاقة األنتاجیة للمجزرة وعلى المشاریع المجاورة لھا مع األخذ بنظر األعتبار طوبوغرافیة المنطقة -٤

  .ویجب أن تكون بأرتفاع كافي لتشتیت الدخان مع تیارات الھواء 



  

  ضوابط عامة   
داد التصامیم الكامل-١ تم اع اریة ی ب األستش ل المكات ن قب ة م ائلة  والمحرق ازر الس ات المج ة مخلف ة لمحطات معالج یلھا  الفنی ع تفاص ة م

            .                      الھندسیة المعتمدة في القطر ووفق الطرق والمواصفات المعدة من قبل دائرة حمایة و تحسین البیئة 
اري مسؤوال عن الج-٢ ب األستش ون المكت ذ یك ؤوال عن تنفی ون صاحب المجزرة مس ة ویك ة والمحرق ة المعالج ب التصمیمیة لمحط وان

م  ي العراق رق ار ف زام بنظام صیانة األنھ لسنة ) ٢٥(التصامیم بالصورة الصحیحة ویكون مسؤوال عن بعد ذلك عن كفاءة التشغیل وااللت
  .والتعلیمات الملحقة بھ والمحددات النوعیة للھواء النافذة   ١٩٦٧

ا للنظام-٣  تقوم أقسام حمایة و تحسین البیئة في بغداد والمحافظات بالمراقبة الدوریة لنوعیة میاه الصرف من المجزرة والتأكد من مطابقتھ
  . وأعالم الدائرة بتقاریر) وتراكم الفضالت الصلبة (المذكور أعاله ولباقي مصادر التلوث في المجزرة كالمحرقة 

  . قاریر من قبل دائرة حمایة وتحسین البیئةتحدد أعداد ومضمون الت-٤
  مشـاریع الدواجــــــــــن

  ) .دجاج لحم والبیض واألمھات والمفاقس (حقول تربیة وتكثیر الدجاج بمختلف أنواعھ :یقصد بھا 
  )ب(نشاط ملوث للبیئة صنف  :تصنیف النشاط 

  ٣٠/١١/١٩٨٨في  ٤٣٣٨ذي العدد  تعلیمات دیوان الرئاسة الموقر بموجب الكتاب: المحددات الموقعیة 
  .كم )١(أن یقع المشروع خارج التصامیم األساسیة للمدن وبضمنھا أمانة بغداد وبمسافة ال تقل عن -١
  .متر ) ٣٠٠(بمسافة ال تقل عن " دارا) ٢٠(أن یبعد المشروع عن التجمعات السكنیة التي یزید عدد المساكن فیھا بحدود -٢
دواجن األخرى ) ٤٠٠(للحم عن بعضھا بمسافة ال تقل عن أن تبعد مشاریع دواجن ا-٣ متر وأن تبعد مشاریع دواجن اللحم عن مشاریع ال
  .كم ) ١(مشاریع بیض المائدة واألمھات عن بعض بمسافة ال تقل عن ) أمھات ,بیض مائدة (
  .متر) ٢٠(أن تكون المسافة بین قاعة وأخرى لكافة مشاریع الدواجن بمسافة ال تقل عن -٤
  .متر ) ٥٠٠(أن تبعد مشاریع الدواجن عن المفاقس ومعامل العلف بمسافة ال تقل عن -٥
  .كم ) ١(أن تبعد مشاریع الدواجن عن المجازر بمسافة ال تقل عن -٦
  -:أن یراعى في تأسیس مشاریع الدواجن أحكام القوانین والقرارات التالیة -٧
رقم _ ورة الم ادة الث س قی رار مجل ي  ١٦٧ق از والمنشأت  ٤/٢/١٩٨٥ف نفط والغ ب ال وط أنابی ة بخط ھ المتعلق ات الصادرة بموجب والتعلیم

  النفطیة  
ورة المرقم _ ادة الث س قی رار مجل ي  ٨٤٤ق ورة المرقم  ١٧/١١/١٩٨٨ف ادة الث س قی رار مجل دل لق ي  ١٥٩٠المع أن  ٢٤/١١/١٩٨١ف بش

  .األبعاد المطلوبة عن األنھر 
رقم _ ورة الم ادة الث س قی رار مجل ي   ٨٤٥ق ي  ١٧/١١/١٩٨٨ف ة األراض زل وحمای ري و الب بكات ال یانة ش دیل ص انون تع دل لق المع

  .١٩٨٣لسنة  ١١٢المستصلحة رقم 
ورة المرقم _ ادة الث ة وطرق المرور  ١٧/١١/١٩٨٨في  ٨٤٦قرار مجلس قی انون تنظیم أستعمال محرمات الطرق الخارجی والمعدل لق

  . ١٩٨٥لسنة ) ٥٥(السریع رقم 
  .١٩٨٧لسنة  ٥٩المعدل لقانون أستغالل الشواطي رقم  ٢٠/١١/١٩٨٨في  ٨٤٨قیادة الثورة المرقم قرار مجلس _

  :المتطلبات البیئیة 
  بناء سیاج نظامي بارتفاع مناسب -١
اب -٢ ي الب و موضح ف ا ھ ات الصلبة وكم ات والمخلف ة للمشروع وتستخدم لحرق الھالك ة األنتاجی ب والطاق ة تتناس ة نظامی أنشاء محرق
  خاص بذلك ال
ل -٣ ددة من قب اكن مح ى أم ات أرضیة مناسبة وتسحب بواسطة سیارات حوضیة ال ى خزان اه غسل القاعات واألرضیات ال تصرف می

  .الجھات المختصة 
  .أو بالطمر الصحي أو الحرق ) أسمدة أو غیرھا (تعالج الفضالت الصلبة بتحویلھا الى منتوجات مفیدة -٤
  
  لحیــــوانيمعامــل البروتــــــین ا  

ب األعالف كمصدر : معامل البروتین الحیواني ي تركی دخل ف واد ت ى م ا ال ة لتحویلھ ة مختلف ي تستخدم مصادر حیوانی ل الت وھي المعام
  .بروتیني 

  )ا(نشاط ملوث للبیئة صنف :التصنیف البیئي
  :المحددات الموقعیة

م  ٤لمناطق المخصصة لذلك وخارج التصامیم األساسیة بمسافة ال تقل عن تقام المشاریع والمعامل ذات الطاقات األنتاجیة العالیة في ا-١ ك
  .كم لألتجاھات األخرى ) ٣(بأتجاه الریح السائدة و 

ل عن -٢ ریح السائدة ) ٢(یمكن إقامة المعامل ذات الطاقة األنتاجیة الواطئة في األراضي الزراعیة على أن تبعد بمسافة ال تق م باتجاه ال ك
ً ٢٠(سكنیة الصغیرة عن المجمعات ال ي . بأتجاھات الریح األخرى) كم  ١(و ) دارا ا ورد  ف ت األراضي ) ١(وعلى أن تبعد نفس م أذا كان

  .الزراعیة قرب التصامیم األساسیة 
  :المتطلبات البیئیة 



  

  .الحفاظ على جمیع المتطلبات التي تؤمن حمایة البیئة وفق المحددات واألنظمة النافذة 
  كثیر الثروة الحــــیوانیة وایواء الحـــیواناتمشاریع تربیة وت 

  .المشاریع التي تھدف الى تربیة وتكثیر العجول والخیول واألغنام والخنازیر والماعز والجمال وباقي أنواع المواشي:  یقصد بھا 
  )ب(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 

  :المحددات الموقعیة
ل عن تخصص مواقع ھذه المشاریع خ -١ داد وبمسافة ال تق ة بغ دن والقصبات والقرى وبضمنھا أمان ارج حدود التصامیم األساسیة للم
  . كم باالتجاھات األخرى) ٢(كم بأتجاه الریح السائدة و)٣(
  .كم عن أي مصدر مائي)٢(أن یبعد المشروع مسافة ال تقل عن   - ٢ 

  :المتطلبات البیئیة 
  سیاج نظامي -١
  .لبة یومیا وتعالج وفق التعلیمات الخاصة بذلك والمذكورة ضمن الفضالت الصلبة للمجازر تجمع الفضالت الص -٢

  احواض تغطیــــس الحــــیوانات 
ل :یقصد بھا  وي  محالی احواض كونكریتیة او معدنیة ثابتة او متنقلة تستخدم لغسل الحیوانات أو مكافحة الحشرات والطفیلیات علیھا وتحت

  .و المبیدات وبنسب محدودة لیتم تغطیس الحیوانات فیھا لفترة زمنیة للمواد الكیمیاویة أ
  )ب(نشاطات للبیئة صنف :التصنیف البیئي 

  المحددات الموقعیة 
  .كم )١(تخصص مواقع االحواض خارج حدود التصامیم االساسیة للمدن والقصبات والقرى المرشحة للتطویر بمسافة ال تقل عن  -١
  .كم عن المصادر المائیة وماخذ میاه الشرب ) ١(قل عن ان تبعد مسافة ال ت -٢ 
  .متر عن أي دار سكنیة ) ٥٠٠(ان تبعد بمسافة ال تقل عن   -٣ 



  

  المتطلبات البیئیة 
  .ان تكون االحواض مبطنة بمادة غیر نفاذة للمحالیل بغیة منع وصولھا الى المیاه الجوفیة او المصادر المائیة -١
ة عن انشاء حوض جانبي صغی -٢ ات النامی تم طرح المخلف د استعمالھا وی دات بع ى المبی ة عل اه الحاوی ر المی اذة لتبخی ر نف ن مادة غی ر م

  .الحوض الجانبي بعد التبخر في اماكن مخصصة لذلك 
وصا لخزن یتم التخلص من العبوات الفارغة للمبیدات باعتبارھا مواد سامة وخطرة ویجب اتالفھا بطریقة تمنع اعادة استخدامھا خص -٣

  .او نقل المیاه 
  .     یوضع حاجز او سیاج مناسب حول احواض التغطیس او احواض التجفیف تجنبا القتراب العامة او الحیوانات منھا -٤
  
  بحیرات تربـــیة وتكـــثیر الثروة السمـــكیة  

ة المشاریع المقامة في المسطحات المائیة التي تستخدم المنخفضات الطبیعی:ویقصد بھا  ة أو المصطنعة لغرض تربیة وتكثیر األحیاء المائی
  بمختلف انواعھا
  ) .ج(نشاط ملوث للبیئة صنف :التصنیف البیئي

  :المحددات الموقعیة 
  .كم )١(أن یقع المشروع خارج حدود التصامیم األساسیة للمدن والقرى والقصبات بضمنھا أمانة بغداد وبمسافة التقل عن  -١
  .ب من الموقع المختار أي مشروع لصناعات ملوثة للھواء أن ال یكون بالقر -٢
ة(أن یقع المشروع بالقرب من أحد المصادر المائیة -٣ ات مناسبة من ) میاه سطحیة أو جوفی ات ونوعی ز المشروع بكمی ا یضمن تجھی بم

غیلھا یجب ردم البحیرا).المبازل ال تعتبر مصادر مائیة في ھذه الحالة (المیاه كلما تطلب األمر ذلك دم تش ا أو ع د تركھ ت والمنخفضات عن
ة (أال أذا كانت طبیعیة المنشأ  كل منخفض ناتج عن نشاط األنسان یعتبر غیر طبیعي حتى وأن أستلم كمنخفض متسبب عن نشاط مجموع

  ) .أخرى من األفراد
  :المتطلبات البیئیة

  بناء سیاج نظامي وباألرتفاع المناسب  -١
  .ن حركة مستمرة للكتلة المائیة لتالفي أیة عملیات تخمر ال حیویة للمواد العضویة في البحیرة مضخات بقدرة مناسبة لضما-٢
  .التجنب التام الستخدام مبیدات الحشرات واألعشاب قرب المسطح المائي أو علیھ مباشرة -٣
  .التجنب التام الستخدام میاه مستعدة من المبازل لتجھیز البحیرة  -٤
  .وفق التعلیمات الخاصة بذلك) الھالكات أو األعالف والفضالت الصلبة األخرى (لص من الفضالت الصلبة مراعاة ضوابط التخ-٥
ا یضمن  -٦ ة بم ة النوعی ى المراقب اه المصرفة ال ة األخرى تخضع المی ار والمسطحات المائی ى األنھ اه ال في حالة التصرف المستمر للمی

  .ذة مطابقتھا لتعلیمات نظام صیانة األنھار الناف
ي أستغاللھ ) والمستفیدین من الموقع (یتعھد المستفید - ٧  بمعالجة الموقع بأعادة  إمالئھ بعد  أنتھاء عمره األقتصادي أو عدم األستمرار ف
ة أو غی -" أال أذا كان طبیعیا - ات البلدی ع لطمر  النفای ا ویمكن  تحویل التعھد الى جھة أخرى تشغلھ لنفس الغرض أو ألستخدامھ كموق رھ

  .في حالة مالئمة مواصفات التربة لذلك 
  المشاریع  الكـــبرى للصنــاعات الغــــذائیة 

ة والتسویق :یقصد بھا  ً بالتعبئ اءا ة وأنتھ ً بالمراحل التحویلی ة مرورا واد األولی المشاریع ذات العملیات األنتاجیة المتكاملة التي تبدأ من الم
  معامل السكر ، الصناعات الكحولیة, أستخالص وتكریر الزیوت النباتیة , والخضر  تعلیب الفواكھ, صناعات األلبان : مثل 

  ) أ ( صناعات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي



  

  :المحددات الموقعیة 
  .كم )٣(تخصص مواقع ھذه المشاریع خارج التصامیم األساسیة بمسافة التقل عن -١
ى  یجب أن یتم تصریف میاه الفضالت الصناعیة -٢ ة او ال للمعمل بعد تصفیتھا الى المصادر المائیة الكبیرة او الى شبكات المجاري العام

  .محطات الضخ او التصفیة بموافقة الجھة المعنیة من حیث نوعیة وكمیة التصریف النھائي 
ة بالنسب-٣ ع مراعاة في حالة التصریف الصناعي بعد التصفیة الى المصدر المائي یكون ھذا التصریف اسفل المدین ار م ى مجرى التی ة ال

  .  حجم التصریف للمصدر المائي للمعمل
  

  .المتطلبات البیئیة 
دد تفاصیل -١ ار وتح ا لنظام صیانة األنھ ا یضمن مطابقتھ ة الفضالت السائلة بم ة لمعالج اءة عالی ة وذات كف ة متكامل أنشاء محطة معالج

دة رسمیا المحطة ونوعیة المعالجة مع الدراسات األولیة للمشروع  ب األستشاریة الھندسیة المعتم د المكات ومن قبل الشركة المجھزة أو أح
  .في القطر 

تضاف وحدات معالجة األنبعاثات الغازیة والعوالق الصلبة الى الھواء بما یضمن مطابقتھا لنوعیة الھواء خارج حدود المشروع مباشرة -٢
  .للمواصفات المحلیة المعتمدة 

ي  ) أو المكتب االستشاري (مجھزة تكون الشركة ال   -٣  ا ورد ف ة ) ٢و١(مسؤولة عن دقة التصامیم والحسابات لم ة المالك ون الجھ وتك
  .للمشروع أو المشغلة لھ مسؤولة عن كفاءة التشغیل والمعالجات وتطابق میاه الصرف المعالجة مع نظام صیانة األنھار المعدل 

تجة عن العملیات اإلنتاجیة  أو محطة المعالجة نظرا لطبیعة  الفضالت الصلبة وشبھ الصلبة معالجة الفضالت الصلبة وشبھ الصلبة النا- ٤
ة لصناعات أخرى  واد أولی ة استغاللھا كم ة وأمكانی لھذه الصناعات والتي تشمل قابلیتھا على التحلل العضوي وعدم سمیتھا المباشرة للبیئ

ً مفیدة لذا ینصح بالسعي ألعادة تجھیزھا إلى مؤسسات  صناعیة أو معامل حرفیة أخرى وبعكس ذلك یتم طمرھا في مواقع تخصص رسمیا
  .لھذا الغرض ووفق الطرق األصولیة المتبعة 

اءة المعالجات -٥ اتج عن المعمل وكف وث الن كال التل ة أش ة لكاف یكون قسم حمایة و تحسین البیئة في المحافظة مسؤول عن المتابعات البیئی
  .ف لألنظمة الساریة المفعول الجاریة ومطابقة التصاری

  معامل الصنــــاعات الغــــــذائیة 
بعض اآلخر :یقصد بھا  جمیع المعامل التي تنتج مواد أولیة لصناعات غذائیة أخرى أو مواد وسطیة نصف مصنعة بحیث تكمل بعضھا ال

ا  وب بأنواعھ رز والحب یش ال وب وتھب ارش الحب ایلوات ومج ین والس ل الطح مل معام رة ال, وتش ران الكبی ابز واألف ا , مخ ل النش معام
ر والبسكویت , األطعمة المثلجة والمحفوظة واآلیس كریم , والمشروبات الغازیة ,والكلوكوز والخمائر  معامل صناعة المربیات والعصا ی

  .ذلك صناعة النستالت صناعة المخلالت وصناعة ملح الطعام وما شابھ ,) الجلي والكاستر (صناعة مساحیق التحلیة 
  :التصنیف البیئي 

  )ج (صناعات ملوثة للبیئة صنف 
  :المحددات الموقعیة 

  :نظرا لتنوع الصناعات واختالف طاقتھا اإلنتاجیة فینظر لكل حالة على حدة على أن یتم أتباع ما یلي
ألراضي الزراعیة وحسب الطاقة یسمح بأقامتھا داخل التصامیم األساسیة وتستحصل الموافقة على المواقع حسب الطرق الرسمیة وفي ا-١

  .اإلنتاجیة والمساحة المستغلة 
  .تربط بشبكة المجاري العامة بعد أستحصال الموافقات األصولیة وتخضع میاه التصریف الى المراقبة -٢



  

وا-٣ ى أح ك (ض في حالة عدم توفر شبكة مجاري في المحافظة أو المنطقة وكون الطاقة األنتاجیة واطئة فتصرف المخلفات ال ) سبتك تان
  .ثم تسحب بعد ذلك التصریف الى شبكة مجاري حسب أتفاق مسبق مع الجھات المسؤولة 

ي -٤ ا ورد ف ع ) ٣(أذا كانت الطاقة األنتاجیة كبیرة فأن م ك تراج دة معالجة للفضالت السائلة وألجل ذل ذلك یجب أضافھ وح ق وب الینطب
  .نمویة الكبرى للصناعات الغذائیة المتطلبات البیئیة المذكورة في باب المشاریع الت

  .       تراجع المتطلبات المذكورة في باب المشاریع التنمویة الكبرى للصناعات الغذائیة : معالجة الفضالت الصلبة و شبھ الصلبة-٥
اتج عن ال-٦ وث الن ة أشكال التل ة لكاف ة البیئی اءة المعالجات یكون قسم حمایة و تحسین البیئة في المحافظة مسؤول عن المتابع معمل و كف

  ٠الجاریة و مطابقة التصاریف لألنظمة الساریة المفعول 
  مخازن المواد الغذائیة الـــمبردة 

  :یقصد بھا 
  .الخ ..الطبخ,السلق , التقشیر ,التقطیع ,منشآت كبیرة تستخدم لخزن المواد الغذائیة واللحوم فقط دون اجراء عملیات الغسل 

  )ب(ات ملوثة للبیئة صنف نشاط: التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة

ر  -١ داد ودوائ ي بغ داد ف ة بغ یسمح باقامتھا على االراضي المصنعة على إنھا أراضى زراعیة وفقا للتصامیم األساسیة المعدة من قبل أمان
  .التخطیط العمراني واإلقلیمي في المحافظات 

  . المناطق المخصصة للخزن بموجب مخططات التصمیم األساسیة للمدینة یسمح باقامتھا داخل حدود التصامیم األساسیة في -٢
ات  -٣ ى حدوث أختناق ؤدي ال ة بشرط أن ال ت ر الملوث یسمح باقامتھا داخل حدود التصامیم األساسیة في المناطق الصناعیة للصناعات غی

  .مروریة وبموجب مخططات للتصمیم األساسي للمدینة 
  المتطلبات البیئیة 

ع أنتشار الحشرات توفی -١ غ لمن ع او التفری ات التجمی د عملی ا بع ام أغالقھ ا الحك ات متصل بھ ر حاویات مغلقة مجھزة بغطاء لجمع النفای
  .والروائح لما تسبب من أضرار صحیة مباشرة 

ات مغطاة وجوب نقل النفایات یومیا لمنع تأثیراتھا وفي حالة تعذر ذلك على صاحب المخزن ان یوفر واسطة نقل مخصصة  -٢ لنقل النفای
  .الى مناطق الطمر الصحي 

  .تخصیص مساحات مناسبة ومبلطة لوقوف الشاحنات تجنبا لتطایر التراب -٣
استخدام التبرید المركزي المعتمد على الطاقة الكھربائیة وإذا تعذر ذلك یجب استخدام الغاز او الوقود النفطي النظیف وحسب محددات -٤

  .نظام صیانة الھواء 
  .  اختصار عملیة التفریغ او التحمیل على الساعات االولى من النھار إال إذا كانت في مناطق غیر مأھولة بالسكان  -٥

  معامــــل الصنــــاعات النســـــــیجیة 
ة , الطبع , الصباغة ,القصر , الحیاكة , المعامل التي تشمل عملیاتھا األنتاجیة الغزل :یقصد بھا  ات التكمیلی اج , األخرى العملی ك ألنت وذل

  ).بولستر , نایلون , أكریلیك (صوفي خیوط تركیبیة , نسیج جاھز قطني 
  ) ب(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 

  :المحددات الموقعیة 
  .تقام المشاریع الكبیرة منھا وذات الطاقة األنتاجیة العالیة خارج حدود التصامیم األساسیة  -١
المعامل األصغر داخل حدود التصامیم األساسیة على أن تكون ضمن البلوك المخصص للصناعات النسیجیة أو الكیمیاویة یسمح بإقامة  -٢

  .مع توفیر وحدات معالجة كفؤة 



  

  :المتطلبات البیئیة 
ة -١ ة , وتعالج الفضالت الصناعیة السائلة المتخلفة عنھا معالجات فیزیاوی اءة ع, كیمیاوی ة وذات كف ؤدي الى خفض وبایولوجی ا ی ة بم الی

  .والتعلیمات الملحقة بھ  ٦٧لسنة  ٢٥تراكیز الملوثات بما یتطابق ونظام صیانة األنھار رقم 
  :تصرف المیاه الصناعیة المتخلفة عن العملیات اإلنتاجیة كما یلي  -٢

دا:في حالة توفر شبكة مجاري عامة -أ ة مصلحة مجاري بغ د أستحصال موافق ي تصرف الى الشبكة بع اء والمجاري ف ة الم د أو مدیری
یانة  ع نظام ص ا یتطابق م ى شبكاتھا بم ة التصاریف المصرفة ال ة نوعی ؤولة عن مراقب ین مس ة وتكون أي من الجھت المحافظة المعنی

  . والتعلیمات الملحقة بھ  ٦٧لسنة  ٢٥رقم .األنھار 
  لة الى المعمل بما یضمن كون المیاه المصرفة بعد     تضاف وحدة معالجة متكام: في حالة عدم توفر شبكة مجاري عامة   -ب  
  والتعلیمات الملحقة بھ ویمكن بعد ذلك تصریفھا الى         ١٩٦٧لسنة  ٢٥المعالجة متطابقة مع نظام صیانة األنھار رقم    
  .المصادر المائیة    
  المعتمدة في القطر ویتحمل المكتب األستشاریة    من قبل المكاتب األستشاریة) ب(یتم تصمیم وحدة المعالجة المذكورة في -ج  
  .مسؤولیة دقة التفاصیل والحسابات بینما یتحمل صاحب المعمل مسؤولیة كفاءة  التشغیل والمعالجة    
  كم في حالة كون التصریف    ٣تكون نقطة التصریف الى المصدر المائي بعیدة عن مآخذ میاه الشرب بمسافة ال تقل عن -د   
  .كم في أسفلھا على أن یؤخذ بنظر ا االعتبار حجم التصریف للمصدر المائي  والمعمل )١(أعلى مآخذ  المیاه و في   
  .تكون أقسام حمایة و تحسین البیئة في بغداد و المحافظات مسؤولة عن متابعة نوعیات التصاریف وكفاءات المعالجة -٣

  معامل الحیاكة والنسیج والخیاطة 
  .زل وحیاكة األنسجة الصناعیة الطبیعیة والتي تخلو من  معامالت كیمیاویة وكذلك معامل الخیاطة بأنواعھامعامل غ:یقصد بھا

  )ج(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي
  :المحددات الموقعیة 

  .ساسیة یسمح بأقامتھا في المناطق الصناعیة وضمن البلوك الخاص بالصناعات النسیجیة داخل حدود التصامیم األ-١
مع تقدیم   تعھدات بعدم تغییر العملیات األنتاجیة أو المسلحات أو . یسمح بأقامتھا على األراضي الزراعیة ووفق التعلیمات النافذة لذلك -٢

  .الطاقة األنتاجیة 
  :المتطلبات البیئیة 

  .یة مالحظة التلوث بالضوضاء ومعالجتھ ال سیما اذا كان الموقع قریب من المناطق السكن -١
  .إزالة الفضالت الصلبة وعدم خزن المواد األولیة أو مستلزمات األنتاج بشكل یشوه البیئة  -٢
  مشاریع تصنیع الخیوط الصناعیة 

   )األكریلیك ، نایلون ، بولستر (المشاریع الكبرى من ذوات األنتاجیة العالیة والتي تشمل انتاج الحریر الصناعي :یقصد بھا  
  :التصنیف البیئي

  ) ا(صنف شاطات ملوثة للبیئة ن
  :المحددات الموقعیة 

  .تكون المواقع خارج حدود التصامیم األساسیة  -١
  .تختار المواقع على المصادر المائیة ذات التصریف العالي  -٢
  .تكون المواقع في أسفل النھر نسبة الى المدینة قدر األمكان  -٣



  

  :المتطلبات البیئیة 
اه بضمنھا العناصر أنشاء محطة معالجة لل-١ ات المی فضالت الصناعیة السائلة بحیث تكون ذات كفاءة عالیة في خفض تراكیز جمیع ملوث

  . والمعادن الثقیلة وبما یؤدي الى تطابق المیاه المصرفة مع نظام صیانة األنھار في العراق
  .سیب األولي وأحواض التر, قانصات الدھون ,مرحلة المعالجة  األولیة التي تشمل المشبكات -ا

  .وتشمل أحواض التھویة والترسیب الثانوي وتجفیف الحمأة المنشطة : مرحلة المعالجة البایولوجیة -ب
  .وتشمل أحواض التفاعالت الكیمیاویة الالزمة لترسیب األصباغ والكیماویات األخرى : مرحلة المعالجة الكیمیاویة -ج
ي  -٢ ا ف ار الیھ ة المش تم تصمیم وحدات المعالج زة ) ١(ی ي القطر أو الشركات المجھ دة ف اریة الھندسیة المعتم ب األستش ل المكات ن قب م

ة  ھ , للمشروع ویتحمل المكتب أو الشركة المسؤولیة عن دقة التصامیم والحسابات المقدم ة للمشروع أو المشغلة  ل ة المالك وتتحمل  الجھ
  .مسؤولیة كفاءة التشغیل والمعالجة 

ة كون تكون نقطة التصریف ال -٣ ي حال ومترات ف ة كیل ل عن خمس اه الشرب بمسافة التق دة عن مآخذ می ى المصدر المائي بعی نھائیة ال
  .كم في أسفلھا ) ١(التصریف في أعلى مآخذ المیاه و

   .  اءمعالجة األنبعاثات للعوالق الصلبة في الھواء بما یؤمن الحفاظ على البیئة من التلوث وضمن المواصفات الخاصة بنوعیة الھو-٤
ات  -٥ ع المخصصة رسمیا لطمر النفای ي المواق ق طمرھا ف ة عن طری ة من التعلیمات األنتاجی ات الصلبة الناتج یتم التخلص من المخلف

  البلدیة 
ر الفضالت الصلبة الخطرة  -٦ ع طم ي مواق ا ف م طمرھ ا ث ة بواسطة تجفیفھ ة الرواسب الناتجة عن محطة المعالج تخلص من كاف یتم ال

  .المخصصة رسمیا لذلك والسامة و
ا  -٧ ة وكفاءتھ تكون أقسام حمایة و تحسین البیئة في  بغداد والمحافظات  مسؤولة عن المتابعات البیئیة لنوعیة التصریف وأسلوب المعالج

  . وأسلوب طمر  الفضالت بنوعیتھا 
  المشاریع التنمویة للصناعات الكیمیاویة والبتروكیمیاویات والنفطیة  

مصانع الكبرى ذات الطاقات األنتاجیة العالیة لصناعة وأنتاج المواد الكیمیاویة والبتروكیمیاویة أبتداءا من موادھا األولیة مثل ال: یقصد بھا
:  

وامض العضویة أو اج الح رى ألنت ورق والمعامل الكب ا ومعامل ال ة بأنواعھ دات الكیمیاوی ة المبی  األسمدة الكیمیاویة النتروجینیة أو المركب
ي الالعضو از الطبیع نفط والغ تخراج ال نفط وأس كالھا ومصافي ال ف أش ة بمختل ناعات البتروكیمیاوی ة والص الح المعدنی د واألم یة والقواع

  .والخامات المعدنیة ومعامل انتاج غاز الكلور ومعامل اسود الكربون 
  :التصنیف البیئي 

  )ا(نشاطات ملوثة للبیئة صنف 
  :المحددات الموقعیة

  )    ١٠(كم بأتجاه الریح السائدة و ) ١٥(عن حدود التصامیم األساسیة بمسافة ال تقل عن " ع المخصص بعیداأن یكون الموق-١
  .كم في األقل لألتجاھات األخرى    
ة الضیقة -٢ ان والمنخفضات الطبیعی ي الودی اح . یمنع أقامة ھذه المشاریع ف ان یصد الری ي األراضي المنبسطة إذا ك ا ف ع أقامتھ ا یمن كم

  )تل أو ھضبة أو غابات تعمل كمصد ریاح للریح السائدة (لسائدة عنھا مصدر طبیعي أو مصطنع ا
  تجرى دراسة لتقیم األثر لبیئي للمشروع المقترح بموجب بیانات تفصیلیة ) ٣(في حاالت الضرورة القصوى حول تجاوز ما ورد في  -٣
  كم عن مآخذ میاه الشرب )٥(تحدد نقطة تصریف المیاه المعالجة بمسافة التقل عن  -٤
ع -٥ ة بالتنسیق م ذلك الى الجھات المعنی رك األمر ب ة فیت ان الطبیعی ة المك ة بطبیع ة متعلق بما أن استخراج النفط والغاز والخامات المعدنی

  .دائرة حمایة و تحسین البیئة 
  :المتطلبات البیئیة      

ة الفضالت الصناعیة السائلة-١ ار وتحدد تفاصیل المعالجات  تضاف وحدات متكاملة لمعالج ع نظام صیانة األنھ ا م ا یضمن مطابقتھ بم
  .ومحطات المعالجة مع الدراسات األولیة للمشروع من قبل الشركة المجھزة أو المكاتب األشتشاریة الھندسیة المعتمدة في القطر 

واء خارج حدود المشروع تضاف وحدات لمعالجة األنبعاثات الغازیة والصلبة في الھواء لمختلف أشكالھا بم-٢ ا یضمن مطابقة نوعیة الھ
  .للمواصفات المحلیة لنوعیة الھواء 

ي ) أو المكاتب األستشاریة الھندسیة المعتمدة في القطر ( تكون الجھة المننفذة -٣ ا ورد ف ) ٢و١(مسؤولة عن دقة التصامیم والحسابات لم
ؤولیة عن ھ مس غلة ل ة للمشروع أو المش غیل والمعالجات  وتكون الجھة المالك اءة التش ع نظام . كف ة م اه الصرف المعالج وتطابق می

   ١٩٦٧لسنة  ٢٥صیانة األنھار في العراق رقم 
ع المخصصة رسمیا  -٤ تتم معالجة الفضالت الصلبة بالطمر الصحي أو الحرق أما الفضالت الصلبة الخطرة أو السامة  فتطمر في المواق

  .لذللك 
وث الناتجة عن المعمل أو تكون أقسام حمایة  و تح-٥ كال التل ة أش ة لكاف ة البیئی ؤولة عن المتابع داد و  المحافظات مس ي بغ ة ف سین البیئ

  .المشروع وكفاءة المعالجات وتطابق المواصفات للمیاه والھواء مع التشریعات والمحددات النافذة 
  .لجة للتأكد من مطابقتھا للمحددات البیئیة توفیر مختبر متكامل ألجراء الفحوصات على المیاه الصناعیة بعد المعا-٦
  المعـامل الحرفیة للصناعات الكیمیاویة  



  

ا  د بھ ناعات :یقص ع الص ة جمی ل أو التعبئ ط أو التحوی ى الخل ة عل ا األنتاجی ي عملیاتھ د ف ي تعتم ة , الت المواد الكیمیاوی ل ب ا تتعام لكنھ
صناعة . معامل خلط وتعبئة األصباغ: وتكون بطاقات أنتاجیة محدودة وھي . نتاج والمركبات السامة أو المذیبات العضویة أثناء عملیة األ

ابون  ة , الص دات المنزلی ة المبی ط وتعبئ ل خل دني , معام الء المع الت الط وغراف , مح ذھب , الزنك یاغة ال ا , ص الء المرای ة ,ط الدباغ
  معامل الصمغ والغراء , وصبغ األقمشة , الحرفیة 

  )ب(اطات ملوثة للبیئة صنف نش:التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة 

  .تخصص منطقة في كل محافظة لتجمیع ھذه الصناعات والسیطرة علیھا -١
ام ) ٥(تكون ھذه المنطقة بعیدة بمسافة ال تقل عن  -٢ كم عن األحیاء السكنیة حسب ما ورد في قرار اللجنة أن تكون بعیدة عن الشارع الع

  م)  ٥٠٠(بمسافة ال تقل عن  
  :المتطلبات البیئیة

ة  -١ ة أنتاجی ان المعمل بطاق ع أو قاعات المعمل أال أذا ك أثیره خارج موق دم ت د ینع وقعي محدود وق أثیر م تلوث الھواء الناتج یعتبر ذو ت
  .ة كبیرة مما یستوجب متابعة ودراسة ضرورة وضع معالجات التلوث الھواء بناءا علىتقاریر شعبة حمایة البیئة في المحافظ

د أستحصال  -٢ ة بع میاه المخلفات الصناعیة تصرف الى شبكة المجاري العامة بعد أستحصال موافقة الجھة المسؤولة عن المجاري العام
ة التصریف  وفر شبكة مجاري فیجب . موافقة الجھة المسؤولة عن المجاري والتي تكون مسؤولة عن مراقبة نوعی ة عدم ت ي حال وف

ي القطر أنشاء محطة معالجة مشتر دة ف ب األستشاریة الھندسیة المعتم كة   للمنطقة الصناعیة بموجب تصامیم تعد من قبل أحد المكات
ل , وبما یؤدي الى تصریف   میاه مطابقة لنظام صیانة األنھار . تتناسب وحجم  وطاقات الصناعات الموجودة  وتشغل المحطة من قب

  .دائرة مجاري المحافظة 



  

غیل یكون المكتب األستش-٣ اءة التش اري مسؤوال عن دقة التصامیم وحساباتھا وتكون الجھة المشرفة على تشغیل المحطة مسؤولة عن كف
  .والمعالجة 

  .المنطقة الصناعیة , تكون أقسام حمایة و تحسین البیئة في بغداد و المحافظات مسؤولة عن المتابعة البیئیة -٤
  مـــعامل المســتحضرات الكیمیاویة 

بیا:یقصد بھا  ة المحدودة نس ة ذات الطاق المواد  المعامل الحرفی ع التعامل ب ة فقط م ل أو تعبئ ط أو تحوی ى خل ا عل ي أنتاجھ د ف والتي تعتم
ة  واد الصیدالنیة التشكیلیة ومعطرات الجو والصناعات البالستیكیة التحویلی الكیمیاویة في أجھزة مغلقة أو مسیطر علیھا مثل صناعة الم

     .یبات األولیة أو أعادة أستخدام البالستیك المصنع المعتمدة على الحب
  )ج(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 

  :المحددات الموقعیة 
  .األساسیة بدون تحدید  یمكن أقامتھا داخل حدود التصامیم -١
  .یسمح بأقامتھا في األراضي الزراعیة وفق التعلیمات والضوابط النافذة  -٢

     :یئیة المتطلبات الب
  .التعامل السلیم مع جمیع مواد األنتاج األولیة والمنتوج النھائي بما یضمن سالمة البیئة من أي شكل من أشكال التلوث 

  معـامل انتاج مواد التـجمیل والعـطور 
  .ذات طاقات انتاجیة محدودة الصناعات التي تعتمد عملیاتھا االنتاجیة على الخلط والتعبئة فقط وتتعامل بالمواد الكیمیاویة:یقصد بھا 

  )ج(صنف :التصنیف البیئي 
  .یسمح بانشائھا داخل حدود التصامیم االساسیة للمدن ضمن المناطق الصناعیة :المحددات الموقعیة
  -:المتطلبات البیئیة 

  .یتم العملیات االنتاجیة ضمن اجواء مغلقة -١
  .النتاج وتحت اشراف اللجنة الدائمة في وزارة الداخلیة وبما یضمن سالمة البیئةالتعامل السلیم مع جمیع المواد االولیة الداخلة مع ا-٢
ي  -٣ ة ف ر البلدی داد ودوائ یسمح بتصریف المخلفات السائلة الى شبكة المجاري العامة وبعد استحصال موافقة الجھة المسؤولة من امانة بغ

  المحافظات 
ین  في حالة عدم توفر شبكة مجاري في المنطقة یتم ت-٤ ى احواض تعف اه وتصریفھا ) septic tanks(صریف المخلفات ال وسحب المی

  ,الى اماكن تحدد من قبل دوائر البلدیة 
  المشاریع الكبرى للصناعات الدوائیة  

  .یة المشاریع الكبرى لصناعة المستحضرات الدوائیة بدءا من موادھا األولیة بالطرق التخلیقیة الكیمیاویة أو البایولوج:یقصد بھا
  )أ(نشاطات ملوثة للبیئة صنف  :التصنیف البیئي

  :المحددات الموقعیة 
ن -١ ل ع افة ال تق یة بمس امیم األساس دود التص ناعات خارج ح ذه الص ع ھ دد مواق ائدة و) ٣(تح ریح الس اه ال م بأتج ات ) ٢(ك م لألتجاھ ك

  .األخرى 
  .سریعة الجریان  عند الحاجة الى وجود مصدر مائي فیكون الموقع المختار في مناطق-٢
كم من أقرب مآخذ مائي ) ٣(أن یكون الموقع المختار أسفل المدینة نسبة الى مجرى التیار وعند تعذر ذلك فتكون المسافة بما الیقل عن -٣

  .كم بعكس التیار ) ١(لتصفیة  میاه الشرب بأتجاه التیار و



  

  :المتطلبات البیئیة 
  .باب المشاریع التنمویة للصناعات الكیمیاویة والبتروكیمیاویة  تطبق نفس المتطلبات البیئیة الواردة في 

  معامل الدباغة 
  .المعامل التي تقوم بأجراء العملیات المیكانیكیة والكیمیاویة  الالزمة ألنتاج الجلود الطبیعیة بمختلف أنواعھا :یقصد بھا 

  )ا(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة  

ل عن -١ ریح السائدة و ) ٥(تخصیص مواقع لھذه المعامل خارج حدود التصامیم األساسیة بمسافةال تق م بأتجاه ال م  باالتجاھات ) ٣(ك ك
  .األخرى 

  .كم عن الشارع العام ) ١(أن یبعد الموقع مسافة ال تقل عن -٢
ل صناعات نظرا لضرورة حمایة نوعیة األنتاجیة یفضل أن یكون الموقع المختار بعی-٣ العوالق الصلبة مث واء ب دا عن المصادر الملوثة للھ

  ) .وكذلك بعیدا عن المناطق الصحراویة (األسمنت والجص وقص المرمر 
  .یفضل أن یكون الموقع أسفل النھر بالنسبة للمدینة قدر األمكان - ٤

  :المتطلبات البیئیة 
  .ج الصوفي والقطني والحریر وبكافة تفاصیلھا تطبق المتطلبات البیئیة الخاصة بمشاریع الغزل والنسی -١
  یكون العمل محتویا على محرقة نظامیة لحرق المخلفات الصلبة أو یتم التنسیق مع أحد المعامل األخرى ألستخدام محا رقھا -٢

  معامل األسمنت
  جمیع معامل األسمنت وبمختلف أنواعھ :یقصد بھا 

  )أ  صنف(نشاطات ملوثة للبیئة :التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة 

  كم عن حدود التصامیم األساسیة بأتجاه الریح السائدة ) ١٠(یجب أن یبعد الموقع مسافة ال تقل عن -١
ل -٢ ل من (یكون بعد الموقع عن التجمعات السكنیة للمناطق الریفیة ذات الكثافة السكانیة األق مة  ١٠٠٠اق م ) نس ل عن خمسة ك ا ال یق بم

  سائدة بأتجاه الریح ال
  . یمنع أقامة ھذه المشاریع في الودیان والمنخفضات المحصورة بین التضاریس األرضیة  -٣
  .مع التصامیم األساسیة للمدن المجاورة )  ٢و  ١(أن ال یتعارض ما ورد في  -٤
  .أن یبعد الموقع مسافة ال تقل عن كیلومتر واحد عن الطریق العام -٥
  .دات سكنیة للعمال وعوائلھم ال یجوز أحتواء الموقع على وح-٦
  :   المتطلبات البیئیة  
داخن عن -١ ي الم ار ف ز الغب ث ال یتجاوز تركی ار بحی ل أنبعاث الغب یجب أحتواء المعمل على مرسبات الغبار لكافة المراحل ووسائل تقلی

م )  ١٥٠( ا ال یتجاوز / ملغ ب وبم ر مكع م  ٠,٢مت ة للمعم/ ملغ د الحدود الخارجی ر مكعب عن ت تسجیل مت ي وق اح ف ل بأتجاه الری
  .القراءة 

  .تعالج المخلفات السائلة بما یتماش مع محددات نظام صیانة األنھار -٢
  .تعالج المخلفات  الصلبة بالطمر الصحي في المواقع المخصصة لذلك  -٣
  وكاالت بیع السمنت  

  المحالت المخصصة لبیع السمنت :یقصد بھا 
  )ج(ة صنف ملوثة للبیئ:التصنیف البیئي 

  :المحددات الموقعیة 
  یمكن أقامتھا داخل حدود التصامیم األساسیة في  المناطق الصناعیة أو الخدمیة أو الخزن -١
احة -٢ ر المس بب كب ك بس یة وذل امیم األساس ة أو األراضي الخضراء داخل حدود التص ى األراضي الزراعی ا عل ن أقامتھ ال یمك

  .طبیعة األرض  المستغلة وتأثیرھا المباشر في تغیر
  .ال یجوز أقامتھا داخل المناطق السكنیة -٣

  :المتطلبات البیئیة 
  م٢.٥توفیر سیاج حول المحل المخصص لبیع السمنت بأرتفاع ال یقل عن -١
  .أن تكون محالت بیع السمنت داخل قاعات مسقفة -٢
ا م-٣ ب یمكن أن تقام على األراضي المصنفة أنھا زراعیة وھي غیر مستغلة فعلی د الطل ع عن أخالء الموق د ب دیم تعھ ع ضرورة تق

  .مع األلتزام بكافة الشروط الموضحة أعاله . وفي غضون شھر واحد 
  معامل الحجر والمرمر 

  .معامل قص  وتشكیل المرمر والحجر ومعامل البالط والكاشي والشتایكر والبلوك :یقصد بھا 
  )ج(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي

  دات الموقعیة المحد



  

  .أن ال تقل المسافة عن كیلومتر واحد عن حدود التصامیم األساسیة وعن الطریق العام وبغض النظر عن أتجاه الریح السائدة
  :المتطلبات البیئیة 

  أن تجري جمیع العملیات األنتاجیة في أجواء مغلقة-١
  توفیر مرسبات للغبار-٢
  .شكیل استخدام المیاه أثناء القص والقطع والت-٣
ي -٤ واردة ف اه الصناعیة ال نفس  الغرض أو أغراض صناعیة أخرى داخل ) ٣(توفیر أحواض ترسیب للمی وأعادة أستخدامھا ل

  .المعمل 
  .أعادة استخدام المواد والترسبات الناتجة أو بیعھا الى معامل صناعات انشائیة أخرى -٥
ة یج-٦ ع نظام صیانة في حالة طرح أیة مباه صناعیة الى المصادر المائی ا م ؤمن تالئمھ ا ی ا وبم ا أو فیزیاوی الج كیمیاوی ب أن تع

  .األنھار في العراق 
ة صنف: مالحظة ة للبیئ ى كسارات لطحن أو تكسیر الحجر والمرمر ھي نشاطات ملوث ة عل دداتھا )أ(المعامل الحاوی وتكون مح

  .طلبات البیئیة المشار ألیھا اعاله الموقعیة خارج حدود التصامیم األساسیة بمسافة مناسبة وتطبق نفس المت
  معامل الجص  

  جمیع معامل أنتاج الجص والجبس :یقصد بھا 
  )صنف أ(نشاطات ملوثة للبیئة :التصنیف البیئي 
  :المحددات البیئیة 

  .یجب أن یبعد الموقع مسافة ال تقل عن خمسة كیلومترات عن حدود التصامیم األساسیة بأتجاه الریح السائدة -١
  .نع إنشاء ھذه المعامل في الودیان والمنخفضات الطبیعیة یم-٢
  .أن یبعد الموقع مسافة ال تقل عن كیلومترا واحد عن الطریق العام -٣
  .  ال یجوز أحتواء الموقع على وحدات سكنیة للعمال وعوائلھم -٤



  

  :المتطلبات البیئیة 
  .تتم العملیات األنتاجیة في أجواء مغلقة  -١
  ت الغبار توفیر مرسبا-٢
  معامل الطابوق  

  .  بأستخدام أنواع مختلفة من الوقود النفطي) الحرق (أنتاج كافة أنواع الطابوق الفخاري بواسطة عملیة الشوى :یقصد بھا 
  )أ(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 

  :المحددات الموقعیة 
ل عن  -١ د ال یق ي خمس) ٥(وجوب انشاء معامل الطابوق على بع ومترات عن حدود التصامیم األساسیة ویفضل إنشاء المعامل ف ة كیل

  موقع  بحیث یكون أتجاه الریح  السائدة من المدینة الى المعمل 
  .كم عن الطرق الرئیسیة ) ١(أن تكون على بعد ال یقل عن -٢
  .تفاع التضاریس المحیطة بھا یمنع أقامة ھذه المعامل في الودیان المنخفضة أال أذا تجاوز أرتفاع المداخن على أر-٣
یفضل أختیار موقع جماعي لمعامل الطابوق لكل وحدة أداریة تستدعي الضرورة أقامة أكثر من معمل فیھا وأن یحقق الموقع المحددات -٤

  .أعاله 
ستثمار المعدني فیما یخص الخاص بتنظیم اال. ١٩٨٨لسنة )  ٩١(یتعھد مالك المعمل أو مالكي المعامل األلتزام بأحكام القانون رقم  -٥ 

  .مقالع المواد  األولیة لھذه المعامل 
  .أن ال یحتوي الموقع المتخصص للمعمل على مسكن للعمال ویخصص موقع للسكن ضمن أقرب تصمیم أساسي  -٦
  :المتطلبات البیئیة  
  .توفیر منظومات حرق آلیة لضخ الوقود والھواء لضمان األحتراق المتكامل للوقود -١
  .مرة أعلى من أي بنایة قریبة أو من التضاریس األرضیة المجاورة ٢.٥یكون أرتفاع  المدخنة بما ال یقل عن  أن-٢
  .استخدام الوقود النظیف المحتوي على نسب قلیلة من الكبریت قدر األمكان -٣

  صناعـة الفخـار واألواني الخزفـیة 
الطین كمادة أساسیة بتحضیره بالشكل المطلوب وفخره بالحرق بأستخدام أنواع انتاج مواد أنشائیة وخزفیة باألعتماد على : یقصد بھا 

  .مختلفة 
  )أ(نشاطات ملوثة للبیئة صنف : التصنیف البیئي

  :المحددات  الموقعیة 
لسائدة عن حدود التصامیم األساسیة ویفضل أنشاؤھا في موقع بحیث یكون أتجاه الریح ا) كم  ٤(وجوب أنشاؤھا على بعد ال یقل عن -١

  .من المدینة الى المعمل 
  وجوب أنشاؤھا على بعد الیقل عن كیلومتر واحد عن الطرق الرئیسیة -٢
  .یمنع أقامة ھذه المعامل في الودیان المنخفضة أال أذا تجاوز أرتفاع المدخن على أرتفاع التضاریس المحیطة بھا -٣
ع المحددات وجوب أختیار موقع جماعي لھذه المعامل لكل وحدة أداریة -٤ ق الموق ا وأن یحق ل فیھ ر من معم تستدعي الضرورة أقامة أكث

  .أعاله 
م -٥ انون رق ام الق زام بأحك الكي المعامل األلت ا یخص  ١٩٨٨لسنة )  ٩١(یتعھد مالك المعمل أو م دني فیم الخاص بتنظیم األستثمار المع

  .مقالع المواد األولیة لھذه الصناعة 
  للمعمل على سكن للعمال ویخصص موقع للسكن ضمن أقرب تصمیم أساسي مجاور للموقع  أن ال یحتوي الموقع المخصص-٦



  

  :المتطلبات البیئیة 
ي  المحددات البیئیة أعاله تخص المشاریع الفنیة المتكاملة المجازة من قبل وزارة  الصناعة والتصنیع  العسكري وفق المتطلبات الت

  -:یة تقتضیھا مع توفیر المتطلبات البیئیة التال
  .توفیر منظومات حرق آلیة لضخ الوقود والھواء لضمان األحتراق المتكامل -١
  .عن مستوى سطح األرض ) م  ٦٥(أن یكون أرتفاع المدخنة -٢
  .استخدام الوقود النظیف في الحرق المحتوى على نسب قلیلة من الكبریت -٣

  معامل األسبست 
ابح , اض المختلفة في حقل األنابیب أو ملحقاتھا العوازل الحریریة جمیع معامل أستعمال األسبست لألغر: یقصد بھا  (   صفائح الك

  األدوات الكھربائیة واأللبسة وغیرھا ) الموقف للسیارات والقطارات والطائرات 
  )صنف أ (نشاطات ملوثة للبیئة :التصنیف البیئي  

  :المحددات الموقعیة 
  .سة عشر كیلومترا عن حدود التصامیم األساسیة  بأتجاه الریح السائدة یجب أن یبعد الموقع مسافة ال تقل عن خم -١
  .أن یبعد الموقع مسافة التقل عن ثالث كیلومترات عن الطریق العام  -٢
  .ال یجوز أحتواء الموقع على وحدات سكنیة للعمال وعوائلھم  -٣

  :المتطلبات البیئیة 
وانین یجب السیطرة على نقاط مصادر تلوث الھواء خال -١ ة وق ل مراحل التغیرات األنتاجیة والخزن بمرسبات الفایبر حسب أنظم

  .تلوث الھواء 
  .عدم طرح فضالت األنتاج األسبست في میاه األنھار والبحیرات  -٢
  یجب نقل فضالت األنتاج لألسبست في أكیاس محكمة الغلق الى المحالت الخاصة لدفنھا  -٣
  معامل األسفلت  

  . جمیع معامل أنتاج األسفلت الثابت والمتنقلة  :التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة

  .یجب أن یبعد الموقع مسافة التقل عن خمسة كیلومترات عن حدود التصامیم األساسیة بأتجاه الریح السائدة  -١
  .یمنع أنشاء ھذه المعامل في الودیان والمنحفضات الطبیعیة  -٢
  .عن كیلومتر واحدآ عن الطریق العام أن یبعد الموقع مسافة ال تقل  -٣

  :المتطلبات البیئیة 
ة  ار حسب أنظم بات الغب وزن والخبط بمرس ف ال ل ،التجفی ات الخزن ، النق الل عملی واء الناتجة خ وث الھ ى تل یجب السیطرة عل

  .وقوانین تلوث الھواء 
  المقالع

ا  ل بأنو:یقصد بھ ة ، والحصى والرم تخراج الترب ع الصالحة الس ة المواق ات  المعدنی ر والصخور واألحجار والخام ھ والمرم اع
  .والطبیعیة   لالستعمال المباشر أو تحویلھا الى منتوجات أخرى 

  )أ(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة 

ل عن  -١ ع  بمسافة ال تق د  الموق ومترات عن حدود التصامیم األساسیة )خمسة (یجب أن یبع ریح كیل بغض النظر عن أتجاه ال
  .السائدة 

  .أن یبعد حدود المقلع مسافة ال تقل عن كیلومتر واحد عن الطریق العام  -٢
  .أستغالل المقلع بأقصى عمق ممكن قبل األنتقال الى مناطق أخرى ضمن المقلع  -٣
  .تراعى الشروط والضوابط المنصوص علیھا في ھذا المجال  -٤
ون المستفید یمكن أستثمار الرمل  -٥ ة ویك ات المطلوب د أستحصال الموافق والحصى والرمل الطیني من جوانب األنھر خالل الصیھود بع

  .معفیا من المتطلبات البیئیة  المذكورة آدناه أال أذا أعلم بعكس ذلك 
  :المتطلبات البیئیة 

ع بمعالجة الموقع وأمأله ، أل ا) والمستفدین منھ (یقوم المستفید من المقلع  -١ ع الجھات المختصة ألستغاللھ كموق اق م م األتف ذا ت
  .طمر نفایات بشكل رسمي ، وبذلك یحول التعھد على تلك الجھات 

یمكن أستغالل الموقع بعد أنتھاء العمر األقتصادي أللنشاء بحیرات أصطناعیة أو لتربیة وتكثیر الثروة السمكیة من قبل شخص  -٢
ذه الحا ي ھ میة وف ة رس ر أو جھ ي أو اكث ذكور ف تفید الم ن  المس ة یعف تفیدین ) ١(ل ى المس ول عل ا ورد ویح زام بم ن األلت م

  ) . ٢(المذكورین في 
  معامل صناعات  الزجاج الكبرى  

ة : یقصد بھا واد األولی المشاریع التنمویة الكبرى من ذوات الطاقات األنتاجیة العالمیة والتي تشمل  عملیات صناعة الزجاج من الم
  .الخام 



  

  ) أ(نشاطات ملوثة للبیئة صنف : نیف البیئي التص
  :المحددات الموقعیة 

  .كم لألتجاھات األخرى ) ٤(كم بأتجاه الریح السائدة و ) ٥(أن یكون الموقع خارج حدود التصامیم األساسیة بمسافة -١
  .أن یقع المشروع أسفل النھر بالنسبة للمدینة  -٢
ى ) ٣(عن مآخذ مشاریع میاه الشرب بمسافة  أن تكون نقطة التصریف على النھر بعیدة -٣ ون نقطة التصریف أعل ة ك ي حال كم ف

  .كم في حالة كون نقطة  التصریف أسفل المآخذ ) ١(المآخذ و
  .ال یجوز أحتواء الموقع على وحدات سكنیة للعمال وعوائلھم -٤

  :المتطلبات البیئیة 
ة بم  -١ ة متكامل م تعالج المخلفات السائلة في وحدة معالج ار رق ددات نظام صیانة األنھ اه المصرفة ضمن مح ون المی ا یضمن ك

  . ١٩٦٧لسنة ) ٢٥(
زام  -٢ من األلت ا یض ازات بم ل الغ زة غس ایكلونات وأجھ ل الس ة مث ازات المنبعث ة الغ دات لمعالج ى وح ل عل وى المعم أن یحت

  .بالمحددات النوعیة للھواء المحیط 
  طریق إعادة أستخدامھا في مشاریع أنتاج الزجاج       أن یتم التخلص من الفضالت الصلبة عن  -٣

  صناعات تشكیل الزجاج أو إعادة استخدام الزجاج 
  صناعة تشكیل زجاج السیارات بالحرارة والضغط أو أعادة أستخدام مكاسیر الزجاج في الصناعة:یقصد بھا 

  ) ج(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة 

  .سمح بأقامتھا داخل حدود التصامیم األساسیة على أن تكون ضمن المناطق الصناعیة المخصصة ی
  :المتطلبات البیئیة 

اج للمعمل أو توسیعھ حسب   ر مراحل األنت في حالة أقامتھا على األراضي الزراعیة أن یقدم صاحب العالقة تعھد خطي بعدم تغی
  .ظیم والمساعدات الطاقة المصادق علیھا من قبل مدیریة التن

  الورش الزراعیة 
  .األماكن التي یتم فیھا تصلیح وصیانة المكائن والمعدات الزراعیة مع أمكانیة أحتواءھا على كراج غسل وتشحیم:یقصد بھا 

  ) ب(نشاط ملوث للبیئة صنف :التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة 

  خارج حدود التصامیم األساسیة )وى على كراج غسل وتشحیم التي تحت(یسمح بإقامة الورش الزراعیة المتكاملة  -١
  .یسمح بأقامتھا على األراضي الزراعیة على أن تتوفر فیھا المتطلبات البیئیة  -٢

  :المتطلبات البیئیة 
ل -١ دة من قب ق المخططات المع دھن وف ى كزاجات غسل وتشحیم یجب أنشاء قانصات لل ة عل ورش الزراعی واء ال في حالة أحت

  .حة المجاري مصل
  .أنشاء أحواض ترسیب بسعة كافیة تتناسب وحجم المیاه المصرفة في الكراج   -٢
  . توفیر خزان لجمع الدھون المستعملة ألعادتھا وفق المتطلبات وتعلیمات  وزارة النفط بھذا الصدد -٣
  كراجات الغسل والتشحیم  

  .یارات باإلضافة الى غسل وتشحیم السیارات المحالت التي یتم فیھا تبدیل دھون محركات الس:یقصد بھا 
    )ج(صناعات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 

  :المحددات الموقعیة 
مح  -١ ذلك یس زن وك اطق الخ ة او من ناعیة او الخدمی اطق الص دن ضمن المن یة للم امیم االساس دود التص ل ح ا داخ مح بإقامتھ یس

  ة  في المناطق المذكورة انفآ بإنشائھا ضمن محطات تعبئة  الوقود والقائم
  ال یسمح بأقامتھا في المناطق الزراعیة أو السكنیة  -٢
  ) كمحطات متكاملة(وضمن محطات بیع الوقود )خارج حدود التصامیم األساسیة (بسمح بأقامتھا على الطرق الخارجیة  -٣

  :المتطلبات البیئیة 
  ل امانة بغداد ودوائر البلدیة في المحافظات قانصات الدھون بموجب المخطط المعتمد من قب أنشاء -١
ع  -٢ دھون م ذه ال دم تسرب ھ ع ضمان ع ون المحركات م دیل دھ أنشاء خزان ذو سعة كافیة لجمع الدھون المستھلكة من جاء تب

  .میاه الغسل والتصرف بھا حسب التعلیمات الرسمیة 
ك  تنظیف قانصات الدھون وخزانات الترسیب وشبكات مجرى المیاه - ٣  ا یضمن     عمل تل ة  بم ات متقارب من األطیان في أوق

  .القانصات بصورة جیدة 
م -٤  في حالة كون المنطقة مخدومة بشبكة مجاري فیمكن تصریف المیاه الى خزانات أرضیة تتناسب سعتھا وطاقة الكراج ومن ث

  .الى المجاري العامة 



  

ذا الغرض تتناسب سعتھا في حالة كون المنطقة غیر مخدومة بشبكة مجاري یتم ت -٥ ات أرضیة تنشأ لھ ى خزان اه ال صریف المی
  .وطاقة الكراج دوریآ ونقلھا الى أماكن تحدد من قبل دوائر البلدیة 

  
  معامل صھر المعادن والسباكة 

  .المشاریع التي یتم فیھا صھر مختلف أنواع المعادن لالستخدامات المختلفة :یقصد بھا 
  ) ب(وثة للبیئة صنف مشاریع مل:التصنیف البیئي 



  

  :المحددات الموقعیة 
ة  -١ ة انتاجی ت بطاق یمكن أقامتھا  داخل حدود التصامیم  األساسیة للمدن في المناطق المخصصة للصناعات الثقیلة ال سیما أذا كان

  .وحسب تقدیر الجھة المانحة للموافقة .واطئة نسبیآ 
ات ال-٢ ى الملوث تمكن من السیطرة عل دم ال ة ع ة في حال ات العالمی ة من ھذه المشاریع وخاصة بالنسبة للمشاریع ذات الطاق ناتج

  .كم ) ١(فیضل أقامتھا خارج حدود التصامیم األساسیة  بمسافة ال تقل عن 
  .یمنع أقامتھا في المناطق السكنیة أو الزراعیة أو داخل المساحات الخضراء  -٣
  .یفضل تجمیع مثل ھذه المشاریع في موقع موحد -٤

  :تطلبات البیئیة الم
ددات  ا المح دم تجاوزھ ا یضمن ع ة الصھر بم ة من عملی ازات المنبعث ى األبخرة والغ ة للسیطرة عل ات الالزم توفیر كافة المتطلب

  .البیئیة المعمول بھا للحفاظ على الھواء المحیط 
  محطات تعبئة الوقود وبیع الغاز  

  یع  قناني الغاز لالستعماالت المنزلیة المواقع  المخصصة لبیع وقود السیارات وب:یقصد بھا 
  )ج(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 

  :المحددات الموقعیة 
ل )١٠٠(أن تبعد ساحات بیع الغاز عن أقرب وحدة سكنیة مسافة ال تقل عن  -١ )  ٤٠(م وأن تبعد محطات بیع الوقود مسافة ال تق

  .م عن السكن 
ع المخصص ألش-٢ د الموق ل عن أن یبع افة ال تق از مس ع الغ ود وساحات بی ع الوق اض  ١٠٠اء محطات بی دارس وری م عن الم

  .األطفال والحضانات والمستشفیات 
یجوز أقامتھا على طرق المرور السریع والطرق الخارجیة وعلى الشوارع الرئیسیة بعد تزویدھا بمقتربات أصولیة وأستحصال -٣

  .ع موافقات الجھات ذات العالقة في الموضو
ة -٤ ات البیئی وفیر المتطلب ى شرط ت ة عل ى الطرق الخارجی ود عل ة الوق ي محطات تعبئ مح بأنشاء محالت الغسل والتشحیم ف یس

  . المذكورة في حقل كراجات الغسل والتشحیم 
  :المتطلبات البیئیة 

  .م بالنسبة لساحات بیع أسطوانات الغاز ) ٢(بناء سیاج بأرتفاع ال یقل عن  -١
  .ستلزمات األمان والخاصة بالسیطرة على الحرائق والحوادث الطارئة والتي تسبب تلوث البیئة وللمنطقة المجاورة توفیر م -٢
ع -٣ تلزمات الخاصة لجم وفر المس ل وت دھون الف ع ال از لبی یض والغ نفط األب ع ال احات بی ي س ة ف اكن مخصص ود أم ة وج ي حال ف

  .قبل وزارة النفط الدھون الناضحة وفق التصامیم الخاصة والمعدة من 
  الصناعات الھندسیة   

  الصناعات الكھربائیة واأللكترونیة لألجھزة المنزلیة المختلفة:یقصد بھا 
  ) ب(صناعات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 

  
  :المحددات الموقعیة 

  .لة ان أقامة ھذه الصناعات  داخل التصامیم األساسیة وفي المناطق المخصصة للصناعات الثقی-١
  .ان أقامتھا خارج حدود التصامیم األساسیة وفي ھذه الحالة ال توجد محددات من الناحیة البیئیة  -٢



  

  :المتطلبات البیئیة 
واء  اه والھ ات المی ة نوعی من مطابق ا یض لبة بم لئلة والص ناعیة الس الت الص ق والفض ة والعوال ات الغازی ع األنبعاث ة جمی معالج

  .البیئیة النافذة المنصوص غلیھا في األنظمة 
  معامل قطع الخشب واألعمال النجاریة 

  .المجاالت التي یتم فیھا تقطیع الخشب وتصنیعھ لألغراض المنزلیة أو المكتبیة وغیرھا من أعمال النجارة والتركیب :ویقصد بھا 
  ) ج(مشاریع ملوثة للبیئة صنف : التصنیف البیئي 

  :المحددات الموقعیة 
  حدود التصامیم األساسیة للمدن في المواقع المخصصة للصناعات الحرفیة أو الصناعات الخفیفة  یمكن أقامتھا داخل-١
  .یمكن أقامتھا على األراضي الزراعیة وضمن المتطلبات المنصوص علیھا في توصیات وزارة الصناعة والتصنیع العسكري  -٢
  .ال یسمح بأقامتھا في المناطق السكنیة -٣

  :المتطلبات البیئیة 
  توفیر مستلزمات ترسیب الغبار -١
  .اتخاذ ما یلزم من الوسائل لتقلیل الضوضاء الناجم من تشغیل المكائن واألجھزة المستخدمة في مثل ھذه المحالت -٢

  محطات تولید القدرة الكھربائیة 
  .زي جمیع وانواع المحطات المولدة للقدرة الكھربائیة المعتمدة على الوقود النفطي والغا:یقصد بھا 

  ) ا(مصادر ملوثة للبیئة صنف : التصنیف البیئي
  :المحددات الموقعیة 

ل عن -١ ل ھذه المشاریع خارج حدود التصامیم األساسیة بمسافة ال تق ریح السائدة و ) ٨(یكون الموقع لمث م بأتجاه ال م ) ٦(ك ك
  .باالتجاھات األخرى 

  .اعة یفضل أقامة ھذه المشاریع في األراضي غیر الصالحة للزر-٢
  . یمنع أقامة ھذه المحطات في الودیان والمنخفضات الطبیعیة أال إذا خلت من المجمعات السكنیة بموجب التصامیم األساسیة -٣

  :المتطلبات البیئیة 
  توفیر وسائل المعالجة للغازات المنبعثة  -١
  .وحدة معالجة المیاه الصناعیة الناتجة لجعلھا مطابقة لنظام صیانة األنھار  -٢
  .یجب أحتواء المحطة على أبراج تبرید مخفض درجة حرارة المیاه حسب الدرجة المنصوص علیھا قانونا  -٣

  :مالحظة 
ل -١ مكیة وتستحص روة الس ى الث أثیرات عل ا ت ة أال أن لھ ة للبیئ ر ملوث ة غی درة كھربائی ادر ق ر مص ة تعتب ات الكھرومائی المحط

  .بصددھا موافقة وزارة الزراعة والري 
تم  أن-٢ ة وی ة او الغذائی ى المصادر المائی ا أو وصولھا ال بعض زیوت المحموالت ھي سموم بیئیة خطرة جدآ ویجب تالفي حرقھ

  مع وجوب مراقبتھا دوریا . التخلص  منھا وفق شروط التخلص من النفایات الخطرة والسامة والمقرة رسمیا 
  . حرارة عالیة جدا  ھناك محارق خاصة لھذا النوع من الزیوت تعتمد على درجة-٣



  

  )أ(المحطات النوویة والحراریة تعتبر صنف -
  ویمكن اقامتھا في المنطقة المخصصة داخل او خارج حدود التصامیم األساسیة للمدن ) ب(المحطات الغازیة صنف -
  
  مشاریع میاه الشرب  

  .لھا میاه صالحة للشرب ضمن المواصفات المطلوبة المشاریع التي یتم فیھا معالجة المیاه الخام في مراحل متعددة وجع:یقصد بھا 
  .نشاط غیر مصنف :التصنیف البیئي 

  :المحددات الموقعیة 
  .یمكن أقامتھا داخل حدود التصامیم  األساسیة للمدن ویفضل أقامتھا في أعلى النھر بالنسبة للدینة -١
  أن تكون قریبة من المصادر المائیة ذات التصاریف العالیة-٢

              :ات البیئیة المتطلب
اه  -١ ة المی ى ضوء نوعی ة عل وع المعالج ة بتصنیفھ ون د طریق اه الصالحة للشرب بتحدی تقوم الجھات ذات العالقة التي تجھز المی

الخام المسحوبة من المصدر المائي على أن تتضمن طرق التصفیة معالجة الملوثات البكتریولوجیة والكیمیاویة والفیزیاویة بما 
  .  ١٩٧٤لسنة ٤١٧من كون المیاه المجھزة منھا ضمن المواصفة القیاسیة العراقیة لمیاه الشرب المعدلة رقم یض

كم في حالة كون نقطة المآخذ أسفل ) ٣(أن  یكون أختیار نقطة المآخذ للمشروع بعیدة عن التصاریف الملوثة بمسافة ال تقل عن -٢
  .مآخذ أعلى نقطة التصریف كم في حالة كون نقطة  ال) ١(نقطة التصریف و

م -٣ ي مواس اه ف أن تكون نقطة المآخذ بعیدة عن حافة النھر بمسافة مناسبة وأن یؤخذ بنظر األعتبار أرتفاع وأنخفاض مناسیب المی
  .الفیضان والصیھود 

م أن تكون نقطة المآخذ بعیدة عن حافة النھر بمسافة مناسبة وأن یؤخذ بنظر  األعتبار أرتفاع وأنخفاض -٤ ي مواس مناسیب المیاه ف
  . الفیضان والصیھود 

  أن ینشأ مختبر متكامل للفحوصات الكیمیاویة والفیزیاویة والبكتریولوجیة لكل مشروع ماء -٥
ة -٦ تقوم أقسام حمایة وتحسین البیئة في بغداد و المحافظات بمتابعة نوعیة المیاه المجھزة  للشرب من ھذه المشاریع بصورة دوری

.  
ورین (نص التالي إضافة ال ة الكل ة لمعالج ون من الضروري انشاء وحدات كیمیاوی یم یك ورین المسال للتعق ة استعمال الكل في حال

ً  ٩٠/ ٢٠ا في الجلسة -٨فقرة ) المتسرب في حالة  النضح تجنبآ للحوادث    .أیده المجلس لكن صعب التحقیق حالیا
  مصادر التلوث البشري المنشأ 

ا  د بھ ات الت:یقص اعم المجمع كنیة والمط اطق الس كنیة والمن ارات الس ادق ،العم ة كالفن كانیة عالی ة س ان بكثاف ا األنس ي یقطنھ
  .والمستشفیات والمدارس والمؤسسات العلمیة والتعلیمیة ومحطات السكك الحدیدیة والمطارات وغیرھا 

  ) ج(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة 

   ددات موقعیة لحمایة البیئة من آثارھا حیث یعتمد أختیار الموقع مدى الحاجة الى أنشاءھا ال توجد مح
  :المتطلبات البیئیة 

  .تصرف المیاه الثقیلة الى شبكة المجاري العامة بعد أستحصال الموافقات الالزمة  -١



  

ي  ذكورة ف بكات الم وفر ش دم ت ة  ع ي حال ا) ١(ف الت الس ة للفض ي فتضاف وحدات معالج د ف وي وتعتم وى العض ئلة ذات المحت
  .مواصفاتھا  على حجم التصریف الیومي 

تقدم تصامیم وحدات المعالجة البایولوجیة مع الدراسات األولیة للمشروع وتوضع من قبل الجھات الھندسیة المختصة أو من -٢
لى المراحل الالزمة لتصریف میاه معالجة قبل المكاتب األشتشاریة الھندسیة المختصة المعتمدة في القطر بحیث تكون شاملة ع

  .    تكون مطابقة لمواصفات نظام صیانة األنھار 
كم عن مآخذ المیاه في حالة كون نقطة التصریف أعلى ) ٢(تبعد نقطة التصریف النھائیة للمیاه المعالجة بمسافة ال تقل عن -٣

  .كم في  حالة كون نقطة التصریف أسفل المآخذ ) ١(المآخذ 
الج  الفضالت الصلبة ذات الطبیعة األعتیادیة من مخلفات المنازل والمطاعم واألسواق التجاریة بواسطة الطمر الصحي في تع-٤

  .المناطق المخصصة لذلك 
تعالج الفضالت الخطرة والسامة الناتجة عن المؤسسات الصحیة أو العلمیة أو التعلیمیة بواسطة حرقھا أو طمرھا في المواقع -٥

  .لطمر النفایات الخطرة والسامة المخصصة 
  . تكون أقسام حمایة و تحسین البیئة في بغداد والمحافظات مسؤولة عن نوعیات التصاریف وأسالیب الطمر كل في محافظتھ -٦



  

  محطات تصفـیة الـمجاري العامـة 
  مشاریع معالجة المیاه الثقیلة المتخلفة من االستعماالت البشریة :ویقصد بھا 
  )ب(مشاریع ملوثة للبیئة صنف :لبیئي التصنیف ا

  :المحددات الموقعیة 
كم ) ٣(أن یكون موقع مشروع تصفیة المجاري جنوب المدینة أسفل النھر وخارج حدود التصامیم األساسیة بمسافة ال تقل عن  -١

  . كم باألتجاھات األخرى ) ٢(بأتجاه الریح و
 ٢٥(ا یضمن كون المیاه المصرفة منھا ضمن محددات نظام صیانة األنھار رقم أن تكون محطة تصفیة المیاه الثقیلة متكاملة بم-٢

  . ١٩٦٧لسنة ) 
  .أن تقوم أقسام حمایة و تحسین البیئة في بغداد و  المحافظات بالمراقبة الدوریة على نوعیة المیاه المصرفة من ھذه المحطات -٣

  :المتطلبات البیئیة 
كم في حالة وقوع نقطة )٣(المائي بعد المعالجة بعید عن مآخذ میاه الشرب بمسافة أن یكون نقطة التصریف على المصدر -١

  .كم في حالة كون نقطة التصریف جنوب المآخذ )١(التصریف أعلى المآخذ 
  .أنشاء حزام أخضر حول مشروع التصفیة -٢
) ٢٥(من محددات نظام صیانة األنھار رقم أن تكون محطة تصفیة المیاه الثقیلة متكاملة بما یضمن كون المیاه المصرفة منھا ض-٣

  . ١٩٦٧لسنة 
  .أن تقوم أقسام حمایة وتحسین البیئة في بغداد و  المحافظات بالمراقبة الدوریة على نوعیة المیاه المصرفة من ھذه المحطات -٤



  

  
  مواقع الطمر الصحي للنفایات البلدیة 

بة والمتخلفة من األستعماالت المنزلیة  أو الصناعیة غیر خطرة والتي المواقع المخصصة للتخلص من النفایات الصل:ویقصد بھا 
  . یمكن دمجھا مع النفایات المنزلیة 

  ) أ(نشاطات للبیئة صنف :التصنیف البیئي 



  

  :المحددات الموقعیة 
  باالتجاھات  كم) ٢(كم بأتجاه الریح و) ٤(أن تكون مواقع الطمر الصحي خارج حدود التصامیم األساسیة للمدن بمسافة -١

  .األخرى 
  .یفضل أختیار المنخفضات والمقالع الطبیعیة أو مقالع الرمل والجص -٢
  .في حالة عدم وجود المنخفضات أعاله تستغل األراضي غیر الصالحة للزراعة عن طریق حفر الخنادق -٣
  تجنب المواقع التي تكون فیھا مناسیب المیاه الجوفیة عالیة -٤
  .كم )١(ید عن الشارع العام بمسافة ال تقل عن أن یكون الموقع بع-٥

  :المتطلبات البیئیة 
  في ٤٥٥٩١أن یتم الدفن الصحي بموجب التعلیمات الصادرة عن مكتب النائب األول لرئیس الوزراء المرقم -١
 ١٩٨٠/ ٥/ ١٤ .  
  .تسیج المواقع قبل المباشرة بأستغالل مع ضرورة تشجیر جوانب الموقع قدر المستطاع  -٢
  . توفیر الطرق المناسبة ألیصال النفایات الى الموقع المخصص وكذلك الطرق داخل الموقع لتسھیل حركة اآللیات -٣
  .توفیر وحدة متكاملة من المعدات واآللیات لكل موقع بما یضمن حصول عملیة الدفن بالطریقة الصحیحة -٤
  .بالرقابة الدوریة على طریقة الدفن في المواقع ورفع تقاریر بذلك  أن تقوم أقسام حمایة و تحسین البیئة في بغداد و المحافظات-٥
ة ) سنة  ٢٠(یترك الموقع لمدة ال تقل عن -٦ اطق ذات أستعماالت خفیف ة كمناطق خضراء أو من د تسویة سطح الترب ا بع یستخدم خاللھ

  .بسیطة الالزمة لحمایة المواد المخزنة كساحات السیارات أو خزن مواد مختلفة وال یسمح بأنشاء أیة منشأت عدا المسقفات ال
   .یعالج انخفاض سطح التربة بعد مرور فترة مناسبة أو في حالة تحویل أستخدامھ -٧

  مواقع الطمر الصحي للنفایات الخطرة والسامة 
یة على مواد المواقع التي تخصص للتخلص من النفایات الصلبة الخطرة المتخلفة من الصناعات المختلفة والمحتو:ویقصد بھا 

  .سامة أو عناصر ثقیلة أو مواد مخرشة أو مسببة للتآكل 
  ) أ(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 

  :  المحددات الموقعیة 
أن یكون الموقع خارج حدود التصامیم األساسیة للمدن بمسافة كبیرة ویفضل أن یكون  الموقع في الصحراء وأن تخصص -١

  .مجمع لدفن النفایات الخطرة ویجب تجنب التعدد في المواقع مواقع معینة تعتبر ك
  كم    ) ٥(أن تكون بعیدة عن المصادر المائیة بمسافة ال تقل عن -٢
  :أن تكون مواصفات الموقع كما یلي -٣
ً ) ١٠(أن یكون مستوى الماء الجوفي ال یقل عن  -ا     .م عمقا
  .قدر األمكان ) ماء ص(أن تكون طبیعة التربة غرینیة غیر مسامیة -ب  
  .مراعاة طوبوغرافیة المنطقة بما یؤمن عدم أنتقال السوائل المفصولة الى مناطق أخرى   -ج  
  .الناجمة عن ھطول كمیات كبیرة من األمطار . أن یكون الموقع بعیدا عن تأثیرات السیول واألنجرافات -٤
  .یر كأقصى تقد) م  ٥-٤(أن یكون عمق الموقع متراوحا ما بین -٥

  :المتطلبات البیئیة 
  أن یتم أنشاء سیاج حول الموقع ویستدل علیھ بعالمة ممیزة -١
أن یتم أختیار مادة مناسبة من حیث الكلفة والنفایات لتبطین الموقع بما یضمن عدم تسرب المواد من خاللھا وتلویث المیاه -٢

  . الجوفیة 
ة لغرض السیطرة على-٣ ى  توفیر كافة المستلزمات األمنی ؤدي ال ع وت ي  من الممكن أن تحصل في الموق ة الت الحوادث المفاجئ

  .تلویث المنطقة المجاورة 
ر -٤ وث عب دى أنتشار التل ة م ا لمعرف ة وفحص مكوناتھ اه جوفی تحفر أربعة أبار مراقبة على األقل مغلقة یتم من خاللھا سحب می

  . اریة داخل الموقع المیاه الجوفیة ورصد مناسیب ھذه المیاه وعملیات التحلل الج
  .سنة ال یستعمل خاللھا ألي نوع من األستخدامات ) ٣٠(یعتبر الموقع مغلقا لمدة التقل عن -٥
ورق واألخشاب -٦ ارتون وال ل فضالت الك ر خطرة مث ة وغی تخلط النفایات الخطرة والسامة عند طمرھا بمواد ذات مسامیة عالی

  .والفضالت األنشائیة 
  المستشفیات االھلیة 

  سریر فما فوق ) ٢٠(المستشفیات االھلیة ذات سعة :یقصد بھا 
  )ج (نشاطات ملوثة للبیئة صنف  :التصنیف البیئي 

  :المحددات الموقعیة 
  یفضل اقامتھا في المناطق ذات االستخدامات السكنیة او المناطق ذات الخدمات   -١



  

ائدة ف-٢ اح الس اه الری ى اتج ي أعل ع المستشفى ف ون موق ب ان یك افة یج واء وبالمس وث الھ در تل ود مص ة  وج ي حال ة ف ي المنطق
  .المنصوص علیھا في التعلیمات البیئیة 

  المتطلبات البیئیة 
  .عمل حزام اخضر على امتداد السیاج الخارجي للمستشفى -١
د است-٢ ة بع ر ان یتم تصریف المخلفات السائلة المتخلفة من جمیع نشاطات المستشفى الى شبكة المجاري العام ة دوائ حصال موافق

  .الماء والمجاري بھذا الخصوص 
ع -٣ ة  التصریف الناتجة عن المستشفى م ین تتناسب وطاق ع او تعف وفر شبكة مجاري یجب عمل احواض تجمی في حالة عدم ت

  .االلتزام بسحب مخلفاتھا دوریا ونقلھا الى مواقع محطات المعالجة 
ة-٤ ات الصلبة االعتیادی ن النفای تخلص م ر الخطرة ( یتم ال ع الطمر ) غی ى مواق ا ال تم نقلھ ة لی رة ومغلق ات كبی ا في حاوی بتجمیعھ

  .الصحي 
رة -٥ ي الفق ر المشمولة  ف رات ) ٤(یتم التخلص من جمیع النفایات غی ات والمختب ة من غرف العملی ل الفضالت المتخلف اعاله مث

ان ی ك ب ي محارق باالضافة الى المواد الملوثة كالمضادات والشاش والقطن وذل م تحرق ف ات خاصة  ومن ث ي حاوی ا ف تم جمعھ
  :نظامیة على ان تتصف المحرقة بالمواصفات التالیة 

  :       ان تكون المحرقة من نوع باثیولوجیة تحتوي على غرف عدیدة مع ما یلي  -أ   
  موقد احتراق اولي -اوال
  موقد احتراق ثانوي - ثانیا
  .قة وكفاءتھا معتمدة على اكبر كمیة تحرق فیھا ان یتم تحدید حجم صندوق المحر -ب   
  .توفر الوقود الخفیفة لالحتراق ویحبذ الغاز الطبیعي بكمیات وافرة اثناء الحرق  -ج   
  .أن یتم االلتزام بطرق التشغیل والصیانة كما ھو مثبت في التعلیمات التي تم تصمیم المحرقة بناء علیھا    -د     
  .لمحرقة اسفل اتجاه الریح السائدة ان یكون موقع ا -ه    

  .ان یكون الموقع مطابقا للمحددات الوطنیة للضوضاء الخاصة بالمستشفیات والصادرة  عن دائرة حمایة و تحسین البیئة -٦
  .فیما یخص الفضالت الحاویة على مواد ذات  نشاط اشعاعي فتراجع تعلیمات الدوائر المختصة في ھذا المجال  -٧ 

  یدویة لتعبئة الغاز السائل المعامل ال
  . المواقع التي یتم فیھا خزن الغاز السائل ثم یعبأ في قناني الغاز لالستعماالت المنزلیة : یقصد بھا 

  )ب(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة 

دم یسمح باقامتھا داخل حدود التصامیم االساسیة للمدن في المناطق الصناعی-١ ة ع ة ومناطق الخزن وفي المناطق المفتوحة في حال
  .تعارض ذلك مع االستخدامات المقترحة لتلك المواقع بموجب التصمیم 

  .م عن حدود المناطق السكنیة ) ١٠٠(ان تبعد بمسافة ال تقل عن -٢
سنة  ١٢٨٩اصفة القیاسیة المو(م عن منشأ حراري  ) ٢٥٠(م عن اقرب منشأ صناعي و )  ٥٠(ان تبعد بمسافة ال تقل عن -٣

١٩٨٨ . (  
ات الجھات ذات -٤ ات أصولیة  وأستحصال موافق یجوز اقامتھا على طرق المرور السریع والطرق الخارجیة بعد تزویدھا بمقترب

  .العالقة في الموضوع 
  :المتطلبات البیئیة 

مع إضافة االسالك الشائكة )نفس المواصفات أعاله (م من مواد أنشائیة غیر قابلة لالشتعــال) ٢(بناء سیاج بارتفاع الیقل عن  -١
  .سم  ٧٥في أعلى السیاج وبارتفاع 

م -٢ ة رق ا بموجب المواصفة القباسیة العراقی ازات المسالة والسیطرة علیھ ق الغ ة من حرائ ات السالمة والوقای ة متطلب توفیر كاف
  . ١٩٨٩في )  ١٤٣٥(

ي وجوب وضع متحسسات العطاء االنذار المبكر عن  -٣ ة ف ازات الھیدروكربونی ز الغ اع تراكی وح وارتف حاالت التسرب والنض
  .الھواء المحیط بوحدات التعبئة والخزن 

ة -٤ احیتین البیئ ا من ن ة عنھ ال بمخاطر التسربات الناتج ة العم ة االسطوانات وتوعی ة لتعبئ ً بصیانة المضخات الیدوی االھتمام فنیا
  .والسالمة 

   مخازن األسمدة العضویة  
ة :قصد بھا ی واد عضویة طبیعی ا بالدرجة  االساسیة م ي تركیبھ دخل ف ي ت فضالت (منشأت تستخدم لخزن االسمدة العضویة والت

  .باالضافة الى مواد كیمیاویة مضافة كالنتروجین والفسفور والبوتاسیوم ) حیوانیة واوراق نباتیة 
  )ب(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 

اطق المخصصة للخزن :قعیة المحددات المو ي المن ة المخازن داخل حدود التصامیم االساسیة  ف ر المخصصة (یسمح بإقام وغی
  ).لخزن المواد الغذائیة 



  

  :المتطلبات البیئیة 
دة منعا ألنتشار الروائح غیر المستساغة وتبعثر االسم)بولي اثیلین (ان تكون األسمدة المراد خزنھا معبأة بأكیاس نایلون محكمة -١

ى االراضي الصالحة  ا خارج حدود التصامیم االساسیة وعل ط بأقامتھ وفي حالة كون االسمدة العضویة غیر مكیسة یسمح فق
  .كم  ١للزراعة وبمسافة ال تقل عن 

ً ویحتوي على تھویة مناسبة مع توفر ساحبات بحجم مناسب -٢   یجب ان یكون المخزن نظامیا ذو ارضیة مبلطة وان یكون مسقفا
التي تنقل أكیاس األسمدة منعا لتطایر األتربة في حالة كون المخزن ) الحمل (صص مساحة مناسبة ومبلطة لوقوف السیارات تخ-٣

  .یقع داخل حدود التصامیم االساسیة للمدن 
  
  مخازن األسمدة الكیمیاویة   

  منشأت تستخدم لخزن االسمدة الكیمیاویة بنوعیھا المنتجة في القطر :یقصد بھا 
  )یوریا (مدة نتروجینیة اس-١
  األسمدة الفوسفاتیة -٢

  األسمدة المركبة -أ   
  السماد الثالثي الفوسفاتي -ب   

  .والتي یدخل في تركیبھا العدید من المواد الكیمیاوییة اھمھا النتروجین والفوسفور
  )ب(نشاطات ملوثة صنف :التصنیف البیئي 

ة ة المخازن داخل :المحددات الموقعی اطق المخصصة للخزن  یسمح بأقام ي المن ر المخصصة (حدود التصامیم االساسیة ف وغی
  )لخزن المواد الغذائیة 

  :لمتطلبات البیئیة ا
ة ) بولي اثیلین (خارجي و ) بولي بروبلین (ان تكون األسمدة الكیمیاویة المراد خزنھا معبأة بأكیاس نایلون مزدوجة  داخلي في حال

  .توفرھا 
    الطائرات الزراعیةانشاء مواقع المھابط  

  .مواقع الیواء الطائرات المستخدمة لالغراض الزراعیة :یقصد بھا 
  :المحددات الموقعیة 

  .كم  ٢یجب ان ال تقل المسافة بین السیاج الخارجي للمھبط وحافة اقرب منطقة سكنیة عن -١
  كم  ١عن یجب ان ال تقل المسافة بین السیاج الخارجي للمھبط ومحرم اقرب طریق مروري -٢
  .یسیج المھبط بسیاج امین مناسب بعد االنشاء -٣
  .یجب تعبید الطریق المؤدي للمھبط  -٤

  :المتطلبات البیئیة 
ة -١ المواد  الھیدروكاربونی ة ب دات والملوث ات المبی ة الطائرات وخزان انشاء خزانات ارضیة لتجمیع المیاه الناتجة عن غسل وادام

ً وتعامل وتصرف بطریقة سلیمة بیئیا على ان یتم سحب ھذه المیاه  دو   .ریا
ة  -٢ وادث الطارئ ن الح اورة م ة المج ع والمنطق ة المواق ة لحمای روریة والالزم دني الض دفاع الم تلزمات ال وفیر مس ب ,ت وحس

  .التعلیمات المعتمدة لدى مدیریة  الدفاع المدني العامة 
  )الرقي (المعامل الحرفیة النتاج الصابون  

ة الصن:یقصد بھا  واد االولی ط والتي تستخدم الم ع فق ط والتجفیف والتقطی ى الخل ة عل ا االنتاجی وت (اعات  التي تعتمد عملیاتھ الزی
  ) . النباتیة الجاھزة والمواد الكیمیاویة الالزمة والمعطرات 

  )ب(صنف :التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة 

  ن ضمن المناطق الصناعیة المحددة بموجب التصامیم االساسیة یسمح بأقامتھا داخل حدود التصامیم االساسیة للمد -١
وزارة  -٢ ة ل دوائر التابع دده ال ا تح ب م ة وحس ر الصالحة للزراع ي غی ى االراض ارج التصامیم االساسیة وعل ا خ مح باقامتھ یس

  .الزراعة 



  

  :المتطلبات البیئیة 
ى  -١ اه الغسل ال ة في حالة وجود شبكة مجاري عامة یسمح بتصریف می ة امان د استحصال موافق ة بع اه العام شبكة  مجاري المی

  .دائرة مجاري بغداد او مدیریة ماء ومجاري المحافظة المعنیة / بغداد 
اه ) قانصات دھون(في حالة عدم وجود شبكة مجاري عامة یتم انشاء احواض ترسیب ووحدات لعزل الزیوت والدھون -٢ من المی

اه ال م المتخلفة بما یضمن كون المی ار رق ع نظام صیانة األنھ ة م ة متطابق د المعالج والتعلیمات   ١٩٦٧لسنة )  ٢٥(مصرفة بع
  .الملحقة بھ ویمكن بعد ذلك تصریفھا الى المصادر المائیة 

ة -٣ ة البلدی یتم تخصیص حاویات لتجمیع المخلفات الصلبة الناجمة عن العملیات االنتاجیة   ونقلھا الى مواقع الطمر الصحي بموافق
  .لمختصة ا

  معامل صب القوالب الجبسیة  
  .معامل كبس وتشكیل االلواح الجبسیة المستخدمة في السقوف الثانویة والقواطع :یقصد بھا 

  ) ب(نشاطات ملوثة للبیئة صنف : التصنیف البیئي 
  المحددات الموقعیة 

  .ذا النشاط والواقعة خارج حدود االعمار یسمح باقامتھا داخل حدود التصمیم االساسي في المناطق الصناعیة المخصصة لھ-١
  .ال یسمح باقامتھا على االراضي الصالحة للزراعة وخاصة المستصلحة منھا -٢

  :المتطلبات البیئیة 
  .تجرى جمیع العملیات االنتاجیة في اجواء مغلقة -١
  .في حالة عدم استخدام العبوات المكیسة في االنتاج یجب توفیر سایلوات في الموقع -٢
یتم التخلص من الخلطات التالفة وتجمیعھا بحاویات تتناسب والطاقة االنتاجیة للمعمل وتنقل بصورة دوریة الى مواقع الطمر  -٣

  .المخصصة  لھذا الغرض 
  معامل الشمـــــــــع  

  :یقصد بھا 
  .المعامل التي تقوم بأذابة شمع البرافین ثم قولبتھ 

  :التصنیف البیئي 
  )ج (ئة صنف نشاطات ملوثة للبی

  :المحددات الموقعیة 
  .یسمح بأقامتھا في المناطق الصناعیة فقط وال یسمح بأقامتھا في المناطق السكنیة 

  :المتطلبات البیئیة 
  .في عملیات التسخین الذابة الشمع ) غاز او نفط ابیض (ان یستخدم الوقود النظیف -١
  .ع حوادث االشتعال والحرائق یراعى توفیر شروط االمان والسالمة في البنایة لمن-٢



  

  ساحات بیع المواشــــي
ى :یقصد بھا  ا ال ى المجازر او نقلھ مواقع تعرض فیھا المواشي لغرض بیعھا وایواء الغیر مباع منھا او ایوائھا لغرض إرسالھا ال
  .مكان آخر 

  )ج(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة  
اطق ١ل ھذه النشاطات على االطراف الخارجیة للتصامیم االساسیة للمدن والقصبات وبمسافة ال تقل عن ان تقام مث-١ م عن المن ك

  .السكنیة وال یسمح باقامتھا داخل التصامیم االساسیة ویفضل ان تقام بأتجاه مواقع المجازر وعلى الطرق الرئیسیة والخارجیة 
ى اإلشراف یفضل ان تنشأ ساحة مركزیة رئیسیة واحد-٢ ا والسیطرة عل ا وعدم بعثرتھ دن الرئیسیة لغرض تجمیعھ ة لمراكز الم

  .البیطري علیھا وبمساحات تتناسب مع الكثافة السكانیة والحیوانیة في تلك المنطقة 
   المتطلبات البیئیة

  .ان تحاط بسیاج نظامي بارتفاع مناسب  -١
  .لھا ومیاه األمطار تبلیط االراضي بشكل یسھل تنظیفھا وتصریف میاه غس -٢
  .توفیر شبكة مجاري تنتھي بخزانات أرضیة بحجم مناسب لغرض تجمیع میاه األمطار وغسل األرضیات وتفرغ باستمرار  -٣
  وضع حاویات لجمیع المخلفات الصلبة واالزبال لنقلھا الى مواقع الطمر الصحي باستمرار وعدم تكدیسھا  -٤
  .نات النافقة توفیر محرقة نظامیة لحرق الحیوا -٥
عمل مسقفات كحضائر الیواء وعرض الحیوانات تتوفر فیھا كافة المستلزمات الضروریة خالل فترة االیواء والبیع كمیاه  -٦

  .الشرب والمعالف والمجاري 
  .انشاء وحدة صحیة بیطریة لمتابعة الواقع الصحي للحیوانات المعروضة للبیع  -٧
  مخازن تحضیر الجلـــــــود 

  .المخازن التي تتم فیھا عملیات تملیح وتجفیف الجلود فقط لغرض تھیئتھا لعملیات الدباغة :بھا یقصد 
  )ب(نشاطات ملوث للبیئة صنف :التصنیف البیئي 

  :المحددات الموقعیة 
كم ) ١(عن  وكذلك على االراضي غیر الصالحة للزراعة وبمسافة ال تقل. یسمح بأقامتھا خارج حدود التصامیم االساسیة للمدن -١

  .عن اقرب تجمع سكني 
  .عن الشارع العام ) م٥٠٠(تبعد بمسافة ال تقل عن -٢
ً الى التعلیمات رقم -٣ الصادرة بموجب قانون تنظیم ذبح الحیوانات رقم  ١٩٩٥لسنة ) ٢(یفضل انشاءھا ضمن المجازر استنادا

ً /ب -٣(المعدل المادة الرابعة الفقرة  ١٩٧٢لسنة  ٢٢   )الجلود مخازن ) (سادسا
  .یفضل أنشاءھا ضمن المناطق الصناعیة المخصصة لمعامل الدباغة -٤
  

  :المتطلبات البیئیة 
  المخزن نظامي ذو أرضیة مبلطة ویكون مسقف ویحتوي على تھویة مناسبة مع توفر ساحبات  یكون-١



  

وفي حالة عدم وجود .ھات المختصة یتم تصریف میاه غسل االرضیات الى شبكات المجاري العامة بعد استحصال موافقة الج -٢
  شبكات مجاري عامة یتم تصریف میاه الغسل الى احواض تعفین لیتم بعد ذلك نقلھا الى مواقع التخلص منھا 

   -:معامل انتاج الصابون السائل والشامبو  
یمیاویة والمذیبات العضویة وذات الصناعات التي تعتمد طریقة انتاجھا على الخلط و التعبئة والتي تتعامل بالمواد الك:یقصد بھا 

  .طاقات انتاجیة محدودة 
  ) ب(نشاط ملوث للبیئة صنف :التصنیف البیئي 
  المحددات البیئیة 

مخصص لھذه ) بلوك (یسمح باقامتھا داخل حدود التصامیم االساسیة وضمن المناطق الصناعیة المقامة حالیا وضمن قاطع  -١
  . ئیة الصناعات غیر مجاور للصناعات الغذا

  یسمح باقامتھا خارج التصامیم االساسیة للمدن وعلى االراضي غیر الصالحة للزراعة بعد استحصال موافقة وزارة الزراعة  -٢
  المتطلبات البیئیة 

تصریف المیاه الصناعیة المتخلفة عن العملیة االنتاجیة الى شبكة المجاري في حالة وجود شبكة مجاري بعد أستحصال موافقة 
  .المسؤولة وفي حالة عدم توفر الشبكة تجمع المیاه في أحواض تعفین لغرض نقلھا بالسیارات الحوضیة للمعالجة  الجھة

  محالت ازالة اصباغ السیارات 
  .المحالت التي یتم فیھا ازالة اصباغ السیارات بواسطة الرمل المضغوط بالھواء یقصد بھا 

  التصنیف البیئي  
  ) ب(نشاطات ملوثة للبیئة صنف 

  المحددات البیئیة 
  .كیلومتر عن حدود التصامیم االساسیة وعن الطریق العام وعن المصادر  المائیة والصناعات الغذائیة ) ١(ان ال تقل المسافة عن 

  المتطلبات البیئیة 
  ان تجري جمیع العملیات في اجواء مغلقة -١
  .توفیر مرسبات الغبار -٢
  ات المحدودة معامل الصناعات الكحولیة ذات الطاق 

  :یقصد بھا 
ذات العملیات االنتاجیة المتكاملة تبدأ من المواد ) یوم /طن  ٤(معامل النتاج المواد الكحولیة وبطاقات انتاجیة محدودة ال تزید عن 

ً بالتعبئة والتسویق وتشمل أنتاج  مشروبات ال, الكحول الصناعي , الكحول الطبي (االولیة مرورا بالمراحل التحویلیة وانتھاءا
  ) .الكحولیة 

  : التصنیف البیئي
  )ب(نشاطات ملوثة للبیئة صنف 

  :المحددات الموقعیة 
  .كم )١(یسمح باقامتھا خارج حدود  التصامیم االساسیة وبمسافة ال تقل عن 



  

  :التعلیمات البیئیة 
  .بیئیة المعمول بھا معالجة الفضالت السائلة المتخلفة عن المعمل وبما یضمن مطابقة التصریف للمحددات ال-١
  معاملة المخلفات الصلبة بطریقة سلیمة بیئیا وبما ال یؤثر على المناطق المجاورة -٢
  .السیطرة على الملوثات الغازیة المنبعثة من المعمل وبشكل یؤمن عدم التأثیر على المناطق المجاورة -٣
اع المدني وان ال تزید الكمیات المخزونة من االنتاج في مراعاة توفیر متطلبات السالمة واالمان كافة وحسب متطلبات الدف-٣

  .المعمل على الكمیة المنتجة خالل أسبوع 
تطبق التعلیمات الخاصة بالمعامل الحرفیة للصناعات )یوم /طن ٤(بالنسبة للمعامل التي تزود طاقتھا االنتاجیة على مالحظة 

  .الكیمیاویة 
  دة معامل انتاج االلبان ذات الطاقات المحدو

یوم النتاج /طن  ٣معامل النتاج اللبن والجبن وبضمنھا الجبن المطبوخ من المواد االولیة وبطاقات محدودة ال تتجاوز :یقصد بھا 
  یوم النتاج الجبن  /طن٠.٥اللبن و 

  )ج (صناعات ملوثة صنف  :التصنیف البیئي 
  :المحددات الموقعیة 

وال یسمح ) البلوك المحدد للصناعات الغذائیة (للمدن وضمن المناطق الصناعیة یسمح بأقامتھا داخل حدود التصامیم االساسیة 
  .باقامتھا على االراضي الزراعیة 

   المتطلبات البیئیة
في حالة توفر شبكة مجاري في المنطقة یسمح بتصریف المخلفات السائلة الناتجة عن المعمل الى شبكة المجاري  وبعد -١

  .من الجھات المسؤولة وتخضع میاه التصریف الى المراقبة من حیث نوعیتھا وكمیة تصریفھا  استحصال الموافقات األصولیة
في حالة عدم توفر شبكة مجاري في المنطقة یتم انشاء وحدة معالجة تتناسب مع حجم التصریف على ان تقدم مخططات -٢

افظات على ان یكون المكتب االستشاري لوحدات المعالجة الى الجھات المسؤولة عن اعطاء الموافقات في بغداد والمح
  مسؤول عن تلك التصامیم 

  .یتم جمع المخلفات الصلبة في حاویات مخصصة لذلك ونقلھا الى مواقع الطمر الصحي للتخلص منھا -٣
  معامل انتاج الثلج   
  معامل النتاج الثلج :یقصد بھا  

  ) ب(نشاطات ملوثة للبیئة صنف :تصنیف النشاط 
  :قعیة المحددات المو

  .في حالة انشاء المعامل داخل حدود التصامیم االساسیة للمدن یسمح باقامتھا ضمن المناطق الصناعیة فقط -١
  .في حالة انشاء المعامل خارج حدود التصامیم االساسیة للمدن ال توجد محددات بیئیة للنشاط أعاله -٢

   المتطلبات البیئیة
  .ة االنتاجیة في اجواء مغلقة وذلك للحد من تأثیر الضوضاء المنبعث من تشغیل المكائن تتم العملی-١
  توفیر وسائل تھویة مناسبة وذلك لتجنب التأثیرات الناجمة عن حاالت التسرب الطارئة لغاز االمونیا من أجھزة التبرید -٢
لمعالجة االسطوانات ذات الصمامات ) رذاذ (صدر ماء توفیر مخزن خاص باسطوانات االمونیا مزود بوسائل تھویة مناسبة وم-٣

  .التالفة 
یسمح بتصریف میاه التبرید والغسل الى شبكة المجاري العامة بعد استحصال الموافقات األصولیة وفي حالة عدم توفر شبكة مجاري -٤

  .للمعمل ویتم سحبھا دوریا  یتناسب سعتھ مع الطاقة االنتاجیة) سبتت تانك (في المنطقة یتم تجمیع المیاه في خزان 
  .ان یكون مصدر المیاه من اسالة الماء -٥



  

   -:المعدل ١٩٧٢لسنة  ٢٢صادرة بموجب قانون تنظیم ذبح الحیوانات رقم  ١٩٩٠لسنة ) ٢(تعلیمات رقم
  -:المادة الرابعة 

  :ألجل منح إجازة لفتح مجزرة یتطلب توفر الشروط والمواصفات التالیة 
  :موقع المجزرة -١
افة ع -أ  ذه المس ل ھ د ، ومث ات یشترط ان یكون موقع المجزرة بعیدا عن الحدود البلدیة للمدن واألقضیة والنواحي بمسافة التقل عن كیلو متر واح ن التجمع

ل ) ٢٠(السكنیة التي تزید عدد الدور فیھا عن  افة التق ع بمس د الموق ة وان یبع ي المنطق ائدة ف ریح الس اه ال اة اتج ع مراع ن أي ) ٥٠٠(عن دار م ر ع مت
ة و روائح الكریھ أثیر ال ادي ت زر وتف ازات مصدر مائي وذلك لضمان عدم انتقال الحشرات الضارة والناقلة لألمراض وعدم تلوث المیاه بمخلفات الج الغ

  .األخرى على الصحة العامة
وم كما ینبغي ان یكون موقع المجزرة بعیدا عن المعامل التي یصدر عنھا روائح كریھة  -ب  ى سالمة اللح ؤثر عل ك ان ی ان ذل ن ش امة إذ ان م او غازات س

  وعدم صالحیتھا من الناحیة الصحیة لالستھالك البشري 
   -: مخازن الجلود

  .توفیر مخازن معزولة عن صاالت الذبح وذلك لخزن الجلود 
    -:قاعة التجھیز والتسویق 

  :یتم تخصیص قاعة للتجھیز والتسویق في المجزرة تحتوي على 
  : وتشمل على :  وحدة معالجة مخلفات الذبح -١
  .تجمع وتدفع المخلفات الصلبة یومیا في أماكن معزولة ومغطاة تمھیدا لحرقھا او طمرھا او نقلھا الى معامل تصنیع مخلفات المجازر  المخلفات الصلبة -أ   
ون یتم معالجة المخلفات السائلة بطرق ومواصفات تح: المخلفات السائلة  -ب   ى ان تك ل عل ات العم ع متطلب ددھا دائرة حمایة وتحسین البیئة وبما یتناسب م

  :بالشكل التالي 
  :معالجة أولیة  -٢
  .تفصل المواد الصلبة العالقة باستعمال المصائد الخاصة لھذا الغرض  -أ  
  .فصل الشحوم والزیوت  -ب  
  .احواض ترسیب المواد العالقة  -ج  
  -: معالجة ثانویة-٣
فاتت  ائي حسب مواص ریف النھ ون التص ا ویك ا بیولوجی ا او معالجتھ ام  صرف المیاه المتخلفة بعد عملیة الترسیب الى شبكات المجاري في حالة وجودھ نظ

  .بعد تحدید نقطة التصریف النھائي من قبل دائرة حمایة وتحسین البیئة ١٩٦٧لسنة ) ٢٥( صیانة األنھار رقم 
  :المحرقة  -٤

رة یجب توفیر محر ددھا دائ فات تح المجزرة وحسب مواص یط ب یاج المح زرة وضمن الس ة المج قة نظامیة وبسعة تتناسب مع حجم العمل وتكون خارج بنای
  .حمایة وتحسین البیئة



  

   -:المتطلبات التخطیطیة والبیئة والسالمة العامة النشاء األفران والمخابز
       -:الموقع 

  . فیھا عملیات الشواء باستعمال الطاقة الكھربائیة فقط یسمح بانشائھا في أي منشأ وبصورة مطلقة األفران األوتوماتیكیة التي تتم -أ
  .األفران المیكانیكیة التي تشتغل بواسطة النفط األبیض او الكازاویل  -ب

  .نیة یسمح بانشائھا ضمن مناطق تحدید األسواق والشوارع التجاریة وال یسمح بانشائھا ضمن المناطق السك: أوال
  .م ) ٣٠٠(تكون المسافة عن اقرب فرن او مخبز بما الیقل عن : ثانیا

  .األفران الحجریة التي تشتغل بالنفط األبیض -ج
  یسمح بانشائھا ضمن مناطق تحدید األسواق والشوارع التجاریة وال یسمح بانشائھا في المناطق السكنیة :  أوال
  .م) ٣٠٠( ما الیقل عن تكون المسافة عن اقرب فرن او مخبز ب: ثانیا

وم  -د س نج ع وخم الث وأرب ادق ذات ث یاحیة والفن ى ان .المطاعم الس ط عل ا فق ة احتیاجاتھ منھا لتلبی ابز ض ران والمخ اء األف مح بإنش یس
  .تستوفي الشروط الفنیة والصحیة المطلوبة 

  .یسمح بإنشاء محالت لحم بعجین ضمن مناطق تحدید األسواق والمناطق التجاریة -ھـ
    -:الحاالت االستثنائیة  -و

ي  وب ف ة لتصنیع الحب في حالة وجود حاجة ملحة للمنطقة السكنیة إلنشاء فرن میكانیكي او حجري او مخبز وحسب ما تراه الشركة العام
ً للسیاق التالي   :ضوء واقع الخدمات العامة في المنطقة فیمكن دراسة كل حالة بشكل منفرد وفقا

ً الستمارة خاصة تتضمن المعلومات المبینة في أدناهتقوم الشركة الع :أوالً    -:امة لتصنیع الحبوب بإحالة الطلب الى لجنة األفران وفقا
  اسم صاحب الطلب -١
  الموقع المطلوب -٢
  عائدیھ العقار -٣
ً والموافقات الموجودة ضمن المنطقة بمسافة -٤   قع المطلوب من المو) م٥٠٠(أسماء ومواقع المخابز واألفران القائمة حالیا
  -:تأیید مجلس شعب المنطقة التي تبین -٥
  حاجة المنطقة  للفرن والمخبز المطلوب  -أ  
  ) المالحقین والمقابل ( مواقف المجاورین  -ب  
  . شرح موجز عن مبررات طلب االستثناء -٦

  -:المحافظة وتتخذ القرار الذي تراه مناسبا في ضوء یتم دراسة الحالة من قبل لجنة األفران المشكلة في امانة بغداد والبلدیات في  :ثانیا 
  .المعلومات الواردة في االستمارة المرفقة بكتاب الترشیح للشركة العامة لتصنیع الحبوب -١
  . البنیة االجتماعیة والمستوى العمراني للمنطقة السكنیة والمحددة بمعاییر وظوابط التخطیط الحضري  -٢
  .م) ٢٠٠(لبنات المتوسطة والثانویة واإلعدادیة وبمسافة التقل عن البعد عن مداخل مدارس ا -٣
  ).سوق شعبي ، جمعیة ، أسواق في اصل اإلفراز شارع تجاري ( االبتعاد عن أیة فعالیة تجاریة -٤

  .غرض المصادقة علیھل) بالنسبة للمحافظات ( او السید المحافظ ) بالنسبة لمدینة بغداد ( یعرض قرار اللجنة للسید أمین بغداد :ثالثا 
  .قابلة للتجدید ) سنتین (في حالة الموافقة على منح اإلجازة تكون اإلجازة نافذة لمدة  :رابعا 



  

    -:الشروط الفنیة الواجب توفرھا 
  -:بعد ان تتم الموافقة على الموقع تقدم خرائط تفصیلیة یوضح فیھا ما یلي 

من مساحة األرضیة لكل قسم من أقسام الفرن او المخبز مع توفیر %) ٢٠(تقل مساحتھا عن الشبابیك وإبعادھا العطاء تھویة وإنارة ال -أ 
  .ساحبات ھواء 

  .توضیح تفاصیل شبكة المجاري على الخارطة تأثیر وجود منھوالت تانك بالوعة داخل ساحة العمل ومخزن الطحین  -ب
  .توضیح موقع المطافى وعددھا ومواصفاتھا  -ج 
  .خزان الوقود على ان یؤخذ بنظر االعتبار جعلھ بعید عن منطقة اإلشعال توضیح موقع  -د 
  .انشاء المرافق والحمام في موقع مناسب من بقیة أقسام الفرن ویفضل جعل بابھا خارجیة  -و
ع ال -ز ل عن توضیح المخطط النموذجي لمدفئة الفرن او المخبز بالنسبة لألفران التي تشتغل بالوقود السائل على ان ترتف ة مسافة التق مدفئ

  .متر عن أعلى اقرب سطح مجاور ) ٢(
  .توفیر بابین للفرن او المخبز  -ح
  .بالنسبة لألفران التي تشتغل بالوقود السائل ) ماطور كھربائي  ( توفیر منظم وقود  -ط
  .توفیر وتشغیل وسائل السیطرة على الملوثات في عوا دم االحتراق  -ى
  .م لیسھل على أجھزة الدفاع المدني التدخل بسرعة في حالة الطوارئ ) ٩(اقع الفرن علیھ عن الیقل عرض الشارع الو -س
ى  -ر یجب ان ال یتجاوز الفرن او المخبز أي فعالیة أخرى ذات القابلیة على االحتراق بسرعة ویثبت نوع االشتعال للمحالت المجاورة عل

  .الخرائط المقدمة 
  .عن المجاورات ) ١(جدار الكورة في األفران الحجریة بمسافة التقل عن یجب ان یكون ھنالك فضاء بین  -ق
  . ٢م) ٢X٣(وبأبعاد التقل عن  ٢سم)  ٤٨ - ٣٦(یجب ان یكون سمك جدار الكورة لألفران بین  -ن
   -:یجب ان یكون للفرن الحجري او المخبز سقف ثانوي عازل ومقاوم للحرارة في الحالتین أدناه  -ك
  .موقع ذو سقف غیر ثابت إذا كان ال-١  
  .إذا كان الطابق األول سكني یعلو الطابق األرضي الذي یحوي الفرن او المخبز -٢  
  .یجب توضیح التسلیك الكھربائي بشكل ظاھري وان ال یمر أي سلك فوق منطقة الكورة او التنانیر  -ل
  .ران الى آخر المواد القابلة لالشتعال الیجوز تغلیف الجدران الداخلیة للفرن بمواد الدیكور كالخشب وألحص -م
ة  -ق وع الفرن من خالل لجن ع ون أي متطلبات أخرى تخص جوانب السالمة تحددھا مدیریة الدفاع المدني العام على حساب طبیعة وموق

  .األفران 
  

  :ضوابط عامة 
  . ٢م) ٨٠(ومساحة الفرن بما الیقل عن  ٢م) ٣٥(یجب ان التقل مساحة المخبز عن  -أ 
ي  -ب ع المشھد العمران تالئم م ذي ی دة وبالشكل ال اء جی ان یكون مظھر المخبز او الفرن بما ال یشوه منظر الشارع وان یتم تشیید مواد بن

  .لعموم المنطقة 
  .یكون ارتداد المخبز او الفرن وفق االرتداد المقرر لألبنیة ضمن البلوك الذي یقع علیھ  -ج
  .الواقعة على الشوارع التجاریة التي یتوفر فیھا االرتداد النظامي كافران حجریة یسمح باستغالل الدور السكنیة  -د

ا ال یشوه  ٢م) ٣٥(یسمح بالتحویر ألجزاء من الدور السكنیة كمخابز على ان التقل مساحة المخبز عن  -ھـ ھ بم مع مراعاة تحسین واجھت
  .منظر الشارع العمراني 

  .٢م) ٢٨٠(جب ان التقل المساحة المخصصة لذلك عن في حالة تشیید فرن مع دار سكنیة ی -و
وابط والتعلیمات  -ز ى ان یراعي الض ب المجاز عل یسمح بتطویر األفران الحجریة المجازة والقائمة حالیا الى أفران میكانیكیة وحسب طل

  .الصادرة عن امانة بغداد والدوائر البلدیة في المحافظات والشركة العامة لتصنیع الحبوب 
ة ال -ط ة اللجن د استحصال موافق میة أخرى إال بع ة رس ة جھ ل أی ن قب اءه م اء من إنش د االنتھ رن بع ین أقسام الف ة ب دیل العالق  یسمح بتب

  .المسؤولة عن منح إجازات األفران والمخابز 
وب  -ظ نیع الحب ة لتص وم الشركة العام ة ا/ تق ي المحافظات بمفاتح ركة ف روع الش ازات او ف یش واإلج م التفت ة قس ة المعنی دات البلدی لوح

الستحصال موافقة لجنة األفران والمخابز أو الجھات المختصة في المحافظات على منح إجازة فرن او مخبز حیث صالحیتھ وتفاصیل 
  .الموقع 

  .مخبز  قیام امانة بغداد والدوائر البلدیة في المحافظات بتخصیص موقع ضمن مناطق تحدید األسواق والخدمات  النشاء فرن او -ي
                                                       

  ١٩٦٦لسنة )  ٢١(قانون منع الضوضاء رقم 
ً ألحكام المادة    .من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضھ وزیر الداخلیة ووافق علیھ مجلس الوزراء) ٤٤(استنادا

  -:صدر القانون اآلتي
  :تالیة المعاني المبینة إزاءھایقصد بالعبارات ال:  المادة األولى

  .متصرف اللواء ومن یخولھ من الموظفین اإلداریین -السلطة المختصة  -١



  

وت  -وسیلــة البث  -٢ رة الص ره كالمسجل ومكب اء أو بغی كل جھاز یؤدي الى إحداث الصوت او نقلھ او تكبیره سواء كان إشعالھ بالكھرب
  .والتلفزیون والمذیاع وغیرھا

  .منتسبو الشرطة واألمن المختصون -لطة رجال الس -٣
  -المادة الثانیة

اكن -١ ي  األم ال یجوز استعمال وسائل البث في األماكن العامة بكیفیة تؤدي الى إقالق راحـــة الغیر ، وال یجوز استعمال ھذه الوسائل ف
  .الخاصة بكیفیة تؤدي الى إقالق راحة الغیر إذا وقعت شكوى مـن المتضرر

ً نصب مكبرات الصوت بأنواعھا المختلفة خارج األماكن العامة أو الخاصة ال یجوز -٢ اكن بإجازة . مطلقا ذه األم وز نصبھا داخل ھ ویج
 ً ً والثامنة صباحا ً بین الساعة لعاشرة مساءا   .من مركز الشرطة المختص على ان یمنع استعمالھا مطلقا

ة ادة الثالث ن -الم ب م ي طل ث ف تص الب ز الشرطة المخ ى مرك دا الحاالت عل ب ع دیم الطل اریخ تق ن ت ام م ة أی دة ثالث الل م ازة خ ح اإلج
دى السلطة المختصة خالل . المستعجلة فیجب البت فیھا في نفس الیوم الذي قدم فیھ الطلب  رفض ل رار ال ولذي العالقة االعتراض على ق

  .فسھثالثة أیام من تاریخ الرفض وعلى السلطة المختصة البت في االعتراض في الیوم ن
ة  -المادة الرابعة لرجال السلطة حق اإلشراف والمراقبة فیما یخص استعمال وسائل البث في األماكن العامة ولھم اتخاذ اإلجراءات القانونی
  .بحق المخالفین

ً أو  -المادة الخامسة د یعاقب من یخالف أحكام ھذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسة دنانیر وال تزید على عشرین  دینارا دة التزی الحبس م
 ً ا ً أو .على عشرة أیام أو بالعقوبتین مع ارا ى الخمسین دین د عل ً وال تزی ارا ل عن عشرین دین ة ال تق ب بغرام ة یعاق ة تكرر المخالف ي حال وف

ً وال یمنع فرض عقوبة أشد ینص علیھا القانون   .الحبس  مدة ال تزید على شھر واحد أو بالعقوبتین معا
  .ل األحوال بمصادرة وسیلة البث باإلضافة  الى فرض العقوبةوللمحكمة أن تحكم في ك

ً الحكام ھذا القانون عند عدم معرفة الفاعل األصلي -المادة السادسة   .یعتبر رب األسرة والمسئول عن المكان العام أو الخاص مخالفا
  .یجوز إصدار أنظمة أو تعلیمات لتسھیل تطبیق أحكام ھذا القانون -المادة السابعة

ً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة -مادة الثامنةال   .ینفذ ھذا القانون بعد خمسة عشر یوما



  

  .على الوزراء تنفیذ ھذا القانون -المادة التاسعة
  .١٩٩٦المصادف للیوم العشرین من شھر شباط لسنة  ١٣٨٥كتب ببغداد في الیوم األول من شھر ذي القعدة لسنة 

  
  

  ١٩٩٣لسنة ) ٢( تعلیمات رقم 
  )الشروط الخاصة بتحدید منسوب الضوضاء المنبعثة من أجھزة ومعدات الفرق الموسیقیة والغنائیة في المرافق السیاحیة(

 ً   :الحفالت التي تجري في الھواء الطلق -أوال
  .تخمسة أمتار من مركز أنبعاث الصو) ٥(على بعد ٩٦ db(A)یتم تحدید منسوب الضغط الصوتي المعیاري بما ال یتجاوز    .أ 
واط مع اآلخذ بنظر ) ٣٠٠(المجموع الكلي للقدرة الكھروصوتیة لألجھزة والمعدات المستخدمة كافة من الفرقة الموسیقیة ال تتجاوز   .ب 

  .أعاله) أ(االعتبار ما ورد في الفقرة 
  :الحفالت التي تجري في القاعات المغلقة -ثانیا

قوف واألرضیات بحیث ال یتجاوز مستوى منسوب الضغط الصوتي عزل كامل للصوت من البیئة المجاورة ضمن الجدران والس.أ
  db(A)(38) .        المعیاري في تلك المناطق 

  .واط)١٠٠(تكون قدرة الواحدة من مجموعة السماعات المجتمعة في الصندوق الواحد ال تتجاوز .ب
لموسیقیة نسبة إلى حجم القاعة ال تتجاوز الحدود مجـموع القدرة الكھروصوتیة لألجھزة والمعدات كافة المستخدمة من الفرقة ا.ج 

ً (من البند ) ب(و) أ(المؤشرة ضمن الجدول التالي مع األخذ بنظر االعتبار تنفیذ ما ورد في الفقرتین من ھذه التعلیمات بحیث ال یزید )ثانیا
التصامیم والمعالجات الصوتیة  في أنحاء القاعة كافة ومن خالل إعداد)٩٦(db(A)مستوى منسوب الضغط الصوتي المعیاري من 

  .لالنھاءات الداخلیة للقاعات وبتقییم من جھة مختصة
  جدول مجموع القدرة الكھروصوتیة للسماعات نسبة إلى حجم القاعة

  ٣م/الحجم الداخلي للقاعة   و/قدرة الكھروصوتیة للسماعة 
١٠٠٠  ١٠٠  
٢٠٠٠  ١٨٠  
٣٠٠٠  ٢٢٠  
٤٠٠٠  ٢٨٠  
٥٠٠٠  ٣٥٠  
٦٠٠٠  ٤٠٠  
٧٠٠٠  ٤٥٠  
٨٠٠٠  ٥٠٠  
٩٠٠٠  ٥٨٠  
١٠٠٠٠  ٦٠٠  

 ال یجوز استعمال السماعات البوقیة داخل القاعات المغلقة.  



  

 ً   ھذه التعلیمات یراعى بالنسبة إلى المباني  والتراثیة  ) ثانیا(و) أوال(مع مراعاة ما ورد في البندین  -ثالثا
  جھة ذات  اختصاص لضمان  تحدید منسوب الضغط الصوتي  بما یتناسب ومتانة المنشأ وذلك من 
  .سالمة تلك المنشآت عند استغاللھا من الفرق الموسیقیة والغنائیة 

 ً   .تتولى وزارة الصحة بالتنسیق مع ھیئة السیاحة مراقبة تطبیق ھذه التعلیمات -رابعا
  ١/١/١٩٩٤تنشر ھذه التعلیمات في الجریدة الرسمیة وتنفذ من  -خامسا

  
  ١٩٨٠لسنة ) ٩٩(قانون رقم 

  الوقایة من األشعاعات المؤینة                                                               
  -١-المادة 

  -:یقصد بالتعابیر التالیة ، ألغراض القانون ، المعاني المبینة إزائھا
  .اإلشعاع المؤین -اإلشعاع-أوال

ا عاع  -ثانی ادر اإلش ؤین  -مص عاعي الم اط اإلش واد ذات النش حة الم ى الص ً عل را ا خط رض لھ كل التع ي یش ھ والت دة ل زة المول و األجھ
  .والسالمة العامة وعلى البیئة

 ً ي   -مخاطر اإلشعاع  -ثالثا وى للجرع المسموح بھا الت وق الحدود القص ادیر تف عاع بمق ة عن تعرض األنسان لمصادر اإلش الحالة الناجم
  .تحددھا الھیئة بتعلیمات

ا وث -رابع ادیر ترسب او  -التل ة بمق ي البیئ ارھا ف ھ او انتش ا فی ان او دخولھ ى جسم األنس واد المشعة عل قوط الم ات(س دود ) كمی وق الح تف
  .القصوى المسموح بھا والتي تحددھا الھیئة بتعلیمات 

وى المسموح -الحادثة -خامسا وق الحدود القص ة تف ة او تراكمی عاع بجرع عالی وث  حالة تعرض األنسان او البیئة لمصادر اإلش ا او التل بھ
  .الكلي او الجزئي للمنشآت او البیئة

  .جمیع الطرق والوسائل العلمیة والفنیة المستخدمة لحمایة األنسان والبیئة من مخاطر اإلشعاع -وسائل  الوقایة-سادسا
  .كل من یتعامل بمصادر اإلشعاع او یتعرض لھا بصورة مستمرة  -العامل في اإلشعاع -سابعا
  .الشخص او الجھة التي تمتلك او تستخدم او تصنع مصادر اإلشعاعات  -صدر مالك الم -ثامنا

ا بمصادر  -٢-المادة  ي تتعامل جمیع ة والقطاع االشتراكي والقطاعین المختلط والخاص الت ر الدول ى دوائ انون عل ذا الق ام ھ تسري أحك
  .اإلشعاع المؤین لألغراض السلمیة وكذلك على العاملین فیھا 

ادة أي ال -٣-الم ام ب ازة او القی دیر او حی ع او شراء او استیراد او تص ل او بی ك او استخدام او تصنیع او خزن او إعارة او نق یجوز تمل
  .تصرف كان بمصادر اإلشعاع المؤین ، إال بعد الحصول على  إجازة بذلك ، طبقا الحكام ھذا القانون

  -٤-المادة 
  -:، ترتبط برئیس مجلس حمایة البیئة ، وتتكون من) ع ھیئة الوقایة من اإلشعا(تؤلف ھیئة تسمى -أوال

  .رئیسا-نائب رئیس مجلس حمایة البیئة  -أ
  .   عضوین -ممثلین أثنین عن منظمة الطاقة الذریة یرشحھما رئیسھا -ب
  .عضوا-اختصاص في حقل اإلشعاع یرشحھ وزیر الصحة-ج
  .عضوا ومقررا-مدیر مركز الوقایة من اإلشعاع -د

  .اجتماعات الھیئة وكیفیة اتخاذ القرارات بتعلیمات تصدرھا لھذا الغرض تنظم-ثانیا
  .تعرض قرارات  الھیئة على رئیس مجلس حمایة البیئة للمصادقة علیھا قبل تنفیذھا-ثالثا



  

شراف على نشاطات تتولى الھیئة رسم السیاسة في مجال الوقایة من اإلشعاع ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفیذھا والتنسیق واإل-رابعا
  .الوقایة من اإلشعاع 

  -:الموافقة على -خامسا
  .  اختیار موقع نصب وخزن مصادر اإلشعاع -أ

  .تصامیم مصادر اإلشعاع والمشاریع او المنشآت الخاصة بھا-ب
  -٥-المادة

  ، یرتبط برئیس الھیئة )مركز الوقایة من اإلشعاع(یؤسس بموجب ھذا القانون مركز یسمى -أوال
  .تحدد تشكیالت المركز واختصاصاتھ ، بتعلیمات تصدرھا الھیئة-ثانیا
رئیس المباشر -ثالثا و ال یدیر المركز مدیر عام ، یعینھ رئیس مجلس حمایة البیئة ، على ان یكون ذا اختصاص في حقول    اإلشعاع ، وھ

  .للمركز، وتصدر األوامر والقرارات باسمھ، ویقوم بتنفیذ قرارات الھیئة
  .ركز میزانیة مستقلة ضمن میزانیة مجلس حمایة البیئة ، یعدھا مدیر المركز ویرفعھا إلى الھیئة للموافقة علیھاللم-رابعا

یتولى المركز مراقبة استعمال مصادر اإلشعاع في االستخدامات السلیمة كافة وضمان الوقایة من التعرض لھا او التلوث بھا ،  -٦-المادة 
   -:ولھ في سبیل ذلك مایلي 

  .تحدید مصادر اإلشعاع الخاضعة لإلجازة والمصادر غیر الخاضعة ببیان ینشر في الجریدة الرسمیة-والأ
  .من ھذا القانون) ٣(منح اإلجازة الخاصة بالتصرفات بمصادر اإلشعاع الوارد ذكرھا في المادة -ثانیا
  .إجازة التشغیل التجریبي لمصادر اإلشعاع-ثالثا
  .ر لمصادر اإلشعاعإجازة التشغیل المستم-رابعا

  .الموافقة على تشغیل األشخاص في حقول اإلشعاع ، على ان ال تقل أعمارھم عن ثماني عشر سنة-خامسا
  -٧ -المادة

  .تصدر الھیئة تعلیمات تحدد شروط منح اإلجازة واإلجراءات والخطوات الالزمة لذلك-أوال
  .بعد الحصول على موافقة مسبقة من المركز ال یجوز القیام بآي اجراء خالفا لشروط اإلجازة إال -ثانیا

عاع والحدود القصوى المسموح -٨-المادة  اس اإلش ا ووحدات قی ة منھ تصدر الھیئة بیانات مرقمة تتعلق بمصادر اإلشعاع ووسائل الوقای
ة للطاق ة الدولی ة والمنظمات األخرى بھا لتركیز المواد المشعة في الماء والھواء ، ویراعى في وضعھا توصیات وتعلیمات الوكال ة الذری

  . ذات العالقة
ة  -٩ -المادة ي وضعھا توصیات وتعلیمات الوكال ي القطر ، یراعى ف ة مصادر اإلشعاع ف ة ضوابط حرك تحدد بتعلیمات تصدرھا الھیئ

  -:الدولیة للطاقة الذریة والمنظمات الدولیة األخرى ذات العالقة ، وتنظم ھذه التعلیمات على وجھ التخصص مایلي
  .تأشیر مصادر اإلشعاع -أوال    
  .النقل األمین لمصادر اإلشعاع-ثانیا    
  .خزن مصادر اإلشعاع-ثالثا    
  .التخلص من مصادر اإلشعاع-رابعا    

ة واإلجراءات والخ-١٠-المادة  طط تصدر الھیئة تعلیمات لتضمن التدابیر الوقائیة الواجب اتخاذھا لمنع وقوع الحوادث الموضعیة والعام
  .التفصیلیة و  الكفیلة بالسیطرة على مثل ھذه الحوادث وتالفي اآلثار التي  تنجم او یمكن ان تنجم عنھا

  -١١ -المادة
  -:یقوم المركز وفق جداول زمنیة بإرسال فرق لتفتیش جمیع المشمولین بأحكام ھذا القانون للتأكد من -أوال

  .در على اإلجازة ، طبقا الحكام ھذا القانون حصول العاملین في اإلشعاع والمنشآت ومالك المص-أ
  .صالحیة مناطق العمل ووسائل الوقایة-ب
  .تنفیذ أحكام ھذا القانون والتعلیمات والبیانات والقرارات الصادرة بموجبھ-ج

ھ . إذا تأید مخالفة مالك المصدر الحكام ھذا القانون والتعلیمات والبیانات والقرارات الصادرة بموجبھ -أ-ثانیا ذارا إلی یش إن توجھ فرقة التفت
ا  در طبق ك المص كھ مال ذي یمس یش ال جل التفت ي س ك ف دون ذل ى ان ی ا ، عل ون یوم اھا ثالث دة أقص الل م ة خ ذه المخالف ة ھ وب ازال بوج

  .للتعلیمات
ر-ب       كل خط ي تش ا الت ازة منھ ى المصادر المج ازة ، وعل ر المج عاع غی ى مصادر اإلش د عل یش الی ة التفت ع فرق اذ تض تلزم اتخ ا یس

  .ولھا االستعانة عند الحاجة بالجھات المسؤولة لتسھیل تنفیذ  قرارھا. إجراءات فوریة 
  -:على مالك المصدر ، االلتزام بما یلي -١٢-المادة

  .عدم تشغیل غیر المجازین من قبل المركز -أوال
  .من ھذا القانون ) ٦(الحصول على اإلجازات الوارد ذكرھا في المادة -ثانیا
  .إنجاز مستلزمات العمل كافة ووسائل الرقابة التي یحددھا المركز -ثالثا

  ..التنفیذ بالحد األعلى للجرع اإلشعاعیة وتراكیز المواد المشعة المسموح بھا ، طبقا للتعلیمات -رابعا
  .قتھ الخاصةضمان اجراء الفحص الطبي األولي  والدوري للعاملین في اإلشعاع ، رفقا للتعلیمات وعلى نف-خامسا



  

  .إعداد التقاریر التي یطلبھا المركز وفقا للتعلیمات-سادسا
  .تسمیة شخص مسؤول عن الوقایة من مصادر اإلشعاع یوافق علیھ المركز وفقا للتعلیمات -سابعا
  .منح العاملین في اإلشعاع حقوقھم المنصوص علیھا في ھذا القانون والقوانین األخرى -ثامنا

ى  إبالغ المركز-تاسعا ة ال ا شابھ یعرض اإلنسان او البیئ وع حادث او م عاع او سرقتھ او وق فورا عن فقدان آي مصدر من مصادر اإلش
  .مخاطر اإلشعاع او التلوث

  -١٣-المادة 
ك -أوال ر مسؤولیة المال عاع ، وتعتب یكون مالك المصدر دون غیره ، مسؤوال عن تعویض جمیع األضرار المتحققة فعلیا من مصادر اإلش

  .ھذا الشأن مفترضة بحكم القانون ، وغیر قابلة الثبات العكس ب
  .یسقط حق المطالبة بالتعویض بعد مرور عشر سنوات من وقوع الحادثة -ثانیا
أعاله للعامل في اإلشعاع حق المطالبة بالتعویض خالل مدة عشر سنوات من تاریخ انقطاعھ عن العمل ) أوال(مع مراعاة حكم الفقرة -ثالثا

  .الك المصدر لدى م
  .من ھذه المادة) أوال(لمالك المصدر حق الرجوع عن الغیر بما دفعھ من تعویض وفق حكم الفقرة -رابعا

  -١٤-المادة 
ھ -أوال ا للتعلیمات ،وإذا تطلبت ضرورات العمل قیام ین ساعة أسبوعیا ، وفق ى خمس وثالث ال تزید ساعات عمل العامل في اإلشعاع عل

ا ش(بساعات عمل إضافیة  وى المسموح بھ ى الحدود القص ة عل ي ھذه الحال عاع ف س ). رط ان ال یزید التعرض لإلش رئیس مجل فیجوز ل
  .حمایة البیئة او من یخولھ الموافقة على ذلك ،ویمنح العامل في اإلشعاع عندئذ مخصصات عمل إضافیة 

د -ثانیا وم واح ام بمعدل ی ل یستحق العامل في اإلشعاع إجازة اعتیادیة براتب ت ي األق ع ف ھ التمت ھ، وعلی دة خدمت ام من م من كل عشرة أی
  .بواحد وعشرین یوما مما یستحقھ من إجازاتھ االعتیادیة سنویا

ب %) ٣٠(یمنح العامل في اإلشعاع مخصصات بدل الوقایة من التعرض لمصادر اإلشعاع بنسبة -١٥-المادة ة من الرات ین من المائ ثالثی
  .عشر دینار شھریا وال تخضع ھذه المخصصات الى أحكام قانون مخصصات موظفي الدولةاالسمي على ان ال تقل عن خمسة 

ل -١٦-المادة   ة مقضیة قب ة فعلی ي خدم تضاف ألغراض التقاعد إلى خدمة العامل في اإلشعاع الذي قضى في األقل مدة خمس سنوات ف
  .ن بالمائة من خدمتھ الفعلیةثالثو%)٣٠(وبعد نفاذ ھذا القانون في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي 

  -١٧-المادة
ادة -أوال ي الم ا ورد ف ى م عاع إضافة إل ي اإلش ل ف تحق العام ع ) ١٣(یس ر م ھ األسمى األخی ادل راتب دیا یع ا تقاع انون ، راتب ذا الق ن ھ م

ھ او من جرا اء عمل وت أصابتھ بعجز دائمي أثن د ثب ر عن ر مخصصات غالة المعیشة او مجموع األجر الشھري األخی ى تقری اء عل ھ، بن ئ
  .لجنة طبیة مختصة وأحیل على التقاعد بسبب ذلك 

  .أعاله) أوال(إذا توفى العامل في اإلشعاع أثناء الخدمة أو من جرائھا ، فیطبق بحق عیالھ حكم الفقرة -ثانیا
ز برئاسة -١٨-المادة ي المرك ة خاصة ف ة طبی ین من تؤلف باقتراح من الھیئة وبأمر یصدر عن وزیر الصحة لجن دیره و عضویة طبیب م

  -:ذوي االختصاص في اإلشعاع ، تختص بما یلي 
  .إقرار وقوع الحادثة و التعرض إلى اإلشعاع-أوال
  .أعاله داخل القطر و خارجھ على نفقة مالك المصدر) أوال(تقریر التشخیص و المعالجة الطبیة في الحاالت المبینة في -ثانیا

عاع و ال تحتسب منح العامل في اإلشعاع إ-ثالثا  ة او التعرض لمخاطر اإلش وع الحادث د وق جازة براتب تام لمدة ال تزید على ستة أشھر عن
  .ھذه اإلجازة من إجازاتھ المرضیة او االعتیادیة

  .إقرار أبعاد العاملین عن العمل على مصادر اإلشعاع بصورة مؤقتة او دائمة و التوصیة بتكلیفھم بعمل  أخر-رابعا
  .یة بإحالة العامل في اإلشعاع على التقاعد نتیجة تضرره باإلشعاعالتوص-خامسا

ھ بتقاضي المخصصات -١٩-المادة یستمر العامل في اإلشعاع الموفد والمجاز دراسیا والتمتع ببعثة علمیة او بزمالة داخل القطر و خارج
ھ ، إذا كا واردة فی الحقوق األخرى ال ع ب انون و التمت ذا الق ي ھ ا ف ى مصادر المنصوص علیھ ھ إل ة تعرض ذه الحال ي ھ ھ ف ة عمل ت طبیع ن

  .اإلشعاع 
مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ، یعاقب كل من خالف أحكام ھذا القانون و األنظمة و التعلیمات والبیانات الصادرة بموجبھ ، -٢٠-المادة 

  .ھاتین العقوبتین بالحبس مدة ال تزید على سنة واحدة او بغرامة ال تزید على ألفي دینار او بكلتا 
فیما لم یرد بھ نص قانوني خاص في ھذا القانون، یطبق على العامل في اإلشعاع قانون الخدمة المدنیة ، وقانون التقاعد المدني -٢١-المادة

  .، او قانون العمل ، و قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
  .١٩٧١لسنة ) ٨٠(رقم  یلغى قانون الحمایة من اإلشعاعات المؤبنة-٢٢-المادة
  .یجوز إصدار أنظمة وتعلیمات وبیانات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون-٢٣-المادة 
  .ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة-٢٤-المادة 

  صدام حسین                                                                                                                     
  رئیس مجلس قیادة الثورة                                                                                                             

  



  

  
  

  األسباب الموجبة    
ي مجال االستخدامات السلمیة للمصا ي القطر ف ذي حصل ف ر ال وت نظرا للتوسع الكبی ؤین ، وثب واد ذات النشاط اإلشعاعي الم در و الم

د برزت  ة، فق ال المقبل ى األجی ا عل واد و احتماالت تأثیرھ وجود مخاطر جسیمة تنجم عن تعرض اإلنسان و البیئة الى ھذه المصادر و الم
نظم  د ی انون جدی داد ق ى المصادر الحاجة إلى إعادة النظر في التشریع المنظم الستعماالت ھذه المصادر و إع م السیطرة عل ة و یحك الرقاب

ة استخدام ھذه  ى كیفی ق عل المشعة و یمكن من تكوین ھیئات ذات صالحیات واسعة تشرف و تراقب بصورة مستمرة و بشكل علمي دقی
وث ة من التل وادث و البیئ واطن من التعرض لألخطار و الح ث ان المصادر المشعة .المصادر ، وذلك لضمان حمایة صحة الم ھي وحی

ع  ین الضرر و المصدر المش ببیة ب ة الس ا .خطر بذاتھا ، لذا قررت مسؤولیة مالك مصادر اإلشعاع على أساس من مجرد وجود العالق كم
واھم   رھم من س ا خاصة لغی م أحكام افرد لھ ال ف نظم القانون موضوع توفیر ضمانات للعاملین في اإلشعاع و لعوائلھم من موظفین و عم

رةمن العاملین في الد زة الخطی واد و األجھ ذه الم ا . ولة ورتب لھم التزامات على مالك المصدر ضمانا لھم لقاء تعاملھم بھ ا أورد أحكام كم
اء العمل او  خاصة تتعلق بإجازاتھم االعتیادیة والتشخیص و المعالجة داخل القطر و خارجھ و التعویض عن األضرار التي قد تصیبھم أثن

  .قانون األحكام المطبقة بالنسبة للعاملین في اإلشعاع المؤین ، ولتحقیق كل ما تقدموأخیرا فقد وجد ال.من جرائھ
  .فقد شرع ھذا القانون

  ١٩٨٥لسنـــة ) ١(تعلیمات عدد 
  صادر من ھیئة الوقایة من اإلشعاع

  
اریخ  دة بت عة المنعق ذ بجلستھا التاس عاع المتخ ن اإلش ة م ة الوقای رار ھیئ ى ق ً ال تنادا ة بمصادقة الم ٣٠/٢/١٩٨٤اس ر الصحة  -قترن  -وزی

ي  ٢١٥٢رئیس مجلس حمایة وتحسین البیئة الواردة بموجب كتاب وزارة الصحة القسم الخاص المرقم  ً  ١٩/٢/١٩٨٥والمؤرخ ف تنادا واس
  -:، فقد أصدرنا التعلیمات التالیة  ١٩٨٠لسنة ) ٩٩(من قانون الوقایة من اإلشعاعات المؤینة المرقم ) ٢٣(ألحكام المادة 

 ً   -: یعنى بالعامل في اإلشعاع الوارد ذكره في الفقرة السابعة من المادة األولى من القانون المشار إلیھ أعاله كل من  :أوال
دات األشعة  -أ ى مول عة ( احترف العمل عل ة ) أجھزة األش ل وتشمل الشرائح التالی م العم ورة مستمرة بحك عاعي ، ( بص المصور اإلش

یب األشعة التحضیریة والعالجیة ، المھندس الذي یعمل في تصلیح األجھزة اإلشعاعیة ، الفیزیاویة والكیمیاویة المعالج اإلشعاعي ،طب
ھ العمل المباشر  الذي یعمل في حقول اإلشعاع بتعییر األجھزة اإلشعاعیة بصورة مستمرة ، الفني و المھني الذي تتطلب ظروف عمل

  .رعلى أجھزة األشعة عند تشغیلھا بشكل مستم
  :المبینة أدناه ) المفتوحة والمغلقة( عمل في المؤسسات التي تستعمل المصادر المشعة  -ب

  .منظمة الطاقة الذریة العراقیة. ١
  .معھد اإلشعاع والطب الذري. ٢
  .معاھد النظائر المشعة. ٣
  .مركز الوقایة من اإلشعاع. ٤

ً أعاله) أ ، ب(شعاع المشار إلیھ أعاله للوارد ذكرھم في الفقرتین یقتصر منح االمتیازات الواردة في قانون الوقایة من اإل -ج   .من أوال
 ً رتین  :ثانیــا ي الفق رھم ف وارد ذك ھ أعاله ال ل ) أ ، ب( تمنح االمتیازات الواردة في قانون الوقایة من اإلشعاع المشار إلی ً  من قب من أوال

  .مراجعھم مباشرة دون الرجوع الى ھذه الھیئة 
 ً ة  :ثالثــا ة المرقم ذه الھیئ ي )  ٦٦(إیقاف العمل بتعلیمات ھ ة ف ي  ٣٣٢٤و  ٢٠/١٢/١٩٨١والمؤرخ اریخ  ١٦/٩/١٩٨٢ف ً من ت ارا اعتب

  .١/٤/١٩٨٥صدور ھذه التعلیمات في 
 ً دیم ط :رابعــا رھم أعاله تق وارد ذك ر ال ى یحق لمن حجبت عنھ االمتیازات الواردة بقانون الوقایة  من اإلشعاع آنف الذكر من غی اتھم ال لب

 ً دا ة تمھی ة لكل حال ھذه الھیئة عن طریق مراجعھم لغرض دراستھا من قبل مركز الوقایة من اإلشعاع ورفع التوصیة من المركز الى الھیئ
  .التخاذ القرار المناسب بخصوصھا من قبل الھیئة

  



  

  تعلیمات صحیة مھنیة لحمایة العاملین من االھتزازات
  :م قررنا إصدار التعلیمات التالیة١٩٨١/لسنة )  ٨٩( لفقرة سادسا وسابعا من قانون الصحة العامة رقم ا,استنادا الى المادة ثالثا 

  :  على اإلدارة او صاحب العمل القیام بما یلي -١
ألشخاص اجراء الفحوصات الطبیة االبتدائیة للعاملین قبل تشغیلھم في األعمال التي تنطوي على التعرض لالھتزازات بغیة إبعاد ا-أ  

  الذین ال یصلحون للعمل في المھن التي تعرضھم لالھتزازات
  اجراء الفحوصات الطبیة الدوریة للعاملین المعرضین لالھتزازات كل ستة اشھر -ب   
  دقائق كل ساعة عمل      ١٠تنظیم فترات العمل والراحة للعاملین المعرضین لالھتزازات حیث تعطى فترات راحة قدرھا  -ج   
  منع العاملین من التدخین أثناء العمل  -د   
  تزوید العمال بالقفازات الواقیة المقاومة لالھتزاز وحثھم على ارتدائھا أثناء العمل -ه   
  تدریب العامل على العمل بصورة صحیحة وذلك بأتباع الوسائل التالیة -ح   
  رھایجب اتخاذ كافة الوسائل الھندسیة للسیطرة على االھتزازات من مصد-٢
  یجب استخدام العدد واآلالت التي ال یحدث عند تشغیلھا اھتزازات قدر اإلمكان-٣
وھو جھاز قیاس الصوت مستبدال )والذي یعطى قراءة مباشرة ( على اإلدارة او صاحب العمل استخدام جھاز قیاس االھتزازات -٤

الجاذبیة مع االلتزام بالجدول االسترشادي الخاص بالحدود المیكرفون بوحدة نقل الطاقة ومعدل مقیاس القیاس من الدیسبل الى وحدة 
  المسموح بھا للتعرض لالھتزاز    

  جدول استرشادي یبین الحدود المسموح بھا للتعرض لالھتزازات التي تصل الى الیدین والذراعین
  ھتزازاتمدة التعرض الیومي الكلي بالساعات                        الحدود القصوى المسموح بھا لال

  والتي ال یجوز تجاوزھا في اتجاه التردد                                                                
                                       أو وحدة الجاذبیة  ٢ثا/الغالب مقاسھ متر                                                              

  ــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ــــــ 
  وحدة الجاذبیة ٠,٤٠                ٢ثا/م٤ساعة                                            ٤_ساعة  ٨أقل من 
  وحدة الجاذبیة  ٠,٦١                ٢ثا/م٦ساعة                                             ٢_ساعة ٤أقل من 
  وحدة الجاذبیة ٠,٨١                ٢ثا/م٨ساعة                                            ١_ ساعة ٢أقل من 

  وحدة الجاذبیة ١,٢٢              ٢ثا/م١٢أقل من ساعة واحدة                                                 
  تعتمد األسس التالیة في حساب درجة التعرض لالھتزازعلما بأنھ 

  مجموع الوقت الفعلي الكلى لتعرض الید لالھتزازات سواء كان مستمرا او متقطعا  -ا              
  اتجاھا غالبا في معظم االحیان وعند تجاوز مستوى التعرض              ) ع / ص /س(  یكون أحد اإلحداثیات -ب              
  لالھتزازات بأحد االتجاھات او كالھما مدة التعرض المسموح بھا أعاله یعتبر ذلك تجاوزا للحدود المسموح بھا             

  ان االھتزازات التي تصل الى الیدین تعتمد على مقدار شعور اإلنسان بھذه االھتزازات وتؤثر على        -ج               
  ل عدیدة منھا سرعة التردد وطریقة مسك اآللة وتقاس بوحدة تسمى مستوى االھتزازمحصلتھا عوام                

م ١٩٨١/ لسنة )  ٨٩(من قانون الصحة العامة رقم )  ٩٩( تطبیق بحق المخالفین لھذه التعلیمات العقوبات المنصوص علیھا في المادة -٥
حافظات بتثبیت ھذه المخالفات خطیا التوقیع علیھا                                                                               على ان یقوم مفتشي الصحة والسالمة المھنیة في امانة بغداد والم

  وزیر الصحة
  ٦/١٢/١٩٩٣في  ٣٤٨٧نشرت في جریدة الوقائع  العراقیة رقم _ :مالحظة 

                                       



  

  ١٩٦٨لسنة ) ٧٤(ظام الرقابة الصحیة على المعامل رقم ن  
  :بأسم الشعب 

  رئاسة الجمھوریة
وبناء على ما عرضھ وزیر الصحة ووافق علیھ مجلس  ١٩٥٨لسنة ) ٤٥(استنادا الى أحكام المادة الثانیة من قانون الصحة العامة رقم 

  الوزراء وأقره مجلس قیادة الثورة
  أمر بوضع النظام التالي

  _:یقصد باأللفاظ االتیھ المعاني المدرجة إزاءھا  -ادة األولىالم
كل محل تستخدم فیھ قوة بخار او ماء او كھرباء او أیة قوة آلیة أخرى لتحریك او تشغیل اآلالت المستعملة في ھیئة جمیع المواد  -المعمل

ھذه العمال بغیر الوسائل المذكورة ویعمل فیھ عادة عدد من  او صنعھا او إتقانھا او تغییرھا او تزیینھا او إصالحھا وكل محل معد إلنجاز
  العمال یزید على خمسة

  وزیر الصحة او من یخولھ -الوزیر
  وزیر الصحة او من یخولھ -السلطة الصحیة
  الشخص الحقیقي أو المعنوي الذي یستخدم العامل او المستخدم مباشرة او بالواسطة -صاحب العمل

التي تمنحھا السلطة الصحیة لممارسة العمل في المعمل وذلك بعد توفر الشروط الصحیة المنصوص علیھا في  اإلجازة -اإلجازة الصحیة
  ھذا النظام

  الیجوز تشیید المعمل المشمول بأحكام ھذا النظام ما لم تتحقق السلطة الصحیة من توفر الشروط الصحیة في البناء وموقعھ -المادة الثانیة
   -المادة الثالثة

  جوز ممارسة العمل في المعمل أال بعد الحصول على اإلجازة الصحیةالی-١
  تجدد اإلجازة الصحیة خالل شھر كانون الثاني من كل سنة-٢

  تطبق الشروط التي تضمن النظافة والصحة في المصنع او المعمل وفقا للتعلیمات التي تصدرھا السلطة الصحیة -المادة الرابعة
  -المادة الخامسة

) ١١,٥(یكون المعمل مزدحما بصورة یصبح معھا مضرا بصحة األشخاص العاملین فیھ وعلى ان یخصص ماال یقل عن  یجب ان ال-١
  متر من ارتفاع البناء) ٤,٥(مترا مكعبا لكل شخص داخل محل اشتغالھ وال یدخل في حساب ھذا الفضاء ما یزید عن 

ینشر في الجریدة الرسمیة في الحاالت التي لم ینص  علیھا في النظام  للوزیر زیادة حجم الفضاء المطلوب في صناعات خاصة ببیان- ٢
  ١٩٥٨لسنة  ١٣رقم 

على صاحب المعمل ان یضع إعالنا على جدران المعمل یبین فیھ عدد األشخاص الذین یمكن استخدامھم في كل قسم من أقسام المعمل -٣ 
  مع بیان حجم الفضاء في ذلك القسم

  -المادة السادسة
 ١٣التھویة والتدفئة بصورة تتضمن  األضرار بالصحة مع مراعاة بیان أسس الوقایة من خطر تتریب الرئة في الصناعة رقم  تكون-ا  

  ١٩٦٥لسنة 
على صاحب العمل اتخاذ اإلجراءات الوقائیة الالزمة لمنع تلوث الھواء الخارجي باألبخرة والغازات واألتربة بدرجة تضر بالصحة -٢

  ت یصدرھا الوزیرالعامة وفق تعلیما



  

یجب ان تكون اإلضاءة طبیعیا كان مصدرھا أم اصطناعیا كافیة ومریحة وفقا للشروط الواردة في بیان اإلضاءة الالزمة  -المادة السابعة
  ١٩٦٥لسنة  ٦في المعامل رقم 

  -:على صاحب العمل ان  -المادة الثامنة
ف المیاه المستعملة فیھ على ان ترتبط بمشروع مجاري المیاه القذرة في یؤسس شبكة مجاري داخل المعمل تتناسب مع سعتھ لتصری  -١

المنطقة وفق التعلیمات الفنیة التي تقررھا مصلحة المجاري العامة وفي حالة عدم وجود مثل ھذا المشروع او تعذر ربطھ بناء على قرار 
  تي تضعھا السلطة الصحیةمن مصلحة المجاري تربط الشبكة بأحواض تصریف خاصة بالعمل وفق الشروط ال

یجھز المعمل الذي ینتج ویصرف مواد سامة بخزانات تصفیة أولیة لتنقیة المواد المصروفة ومعادلتھا وفقا ألحكام نظام صیانة األنھار  -٢
  وذلك قبل دفعھا الى مجاري المدینة او المیاه العمومیة ١٩٦٧لسنة  ٢٥والمیاه العمومیة من التلوث رقم 

عمل بمرافق صحیة كافیة ونظیفة ومتصلة نھایتھا بشبكة مجاري تصریف المیاه القذرة وان یوفر الوسائل الالزمة لتطھیرھا یجھز الم -٣ 
  وذلك وفقا للتعلیمات التي تصدرھا السلطة الصحیة

  للوزیر في صناعات معینة ان یصدر تعلیمات لتطبیق شروط خاصة تضمن نظافة مقبولة للعامل -المادة التاسعة
  الیجوز اتخاذ المعامل محال لمبیت غیر الحراس -ادة العاشرةالم

إذا حدثت في المعمل إصابة بمرض سار فعلى صاحب العمل او المدیر المسؤول او من یقوم مقامھا إخبار اقرب  -المادة الحادیة عشرة
وفي حالة تعذر إخبار السلطة  من علمھم بحدوث اإلصابة) ساعة  ١٢في حالة الھیضة ( سلطة صحیة خالل أربعة وعشرین ساعة 
  الصحیة فعلیھم إخبار اقرب مركز للشرطة

  -:على صاحب العمل  -المادة الثانیة عشرة
مراعاة االحتیاطات الواجب اتخاذھا لسالمة العمال والمستخدمین ووقایتھم من التعرض لإلصابات واألمراض المھنیة أثناء عملھم  -١

  ١٩٥٨ لسنة ١٣وذلك وفق أحكام النظام رقم 
إبالغ السلطة الصحیة والنقابات المختصة ذات العالقة بأسم الطبیب وأسماء المساعدین من ذوي المھن الصحیة المعنیین للغرض   -٢

  المبین في ھذه المادة وأشعارھا بكل تغییر یحصل بینھم
الذي یضمن ثبوت لیاقتھ الصحیة والبدنیة  الیجوز استخدام أي شخص  ما لم یكن حائزا على دفتر الفحص الطبي  -المادة الرابعة عشرة

للعمل الذي یزاولھ وسالمتھ من األمراض الساریة وانھ ملقح ضد الجدري والتایفوئید والتلقیحات األخرى التي تقرر السلطة الصحیة 
  ضرورة إجرائھا ببیانات تنشر في الجریدة الرسمیة

رتھم للعمل ویعاد فحصھم دوریا وفق تعلیمات تصدرھا السلطات یجرى فحص األشخاص طبیا عند مباش  -المادة الخامسة عشرة
المختصة من قبل طبیب المعمل او أي طبیب مجاز آخر یتفق معھ صاحب العمل لھذا الغرض على ان یمسك سجل تدون فیھ نتیجة 

  الفحوص باإلضافة الى تدوینھا في دفتر الفحص الطبي
  -المادة السادسة عشرة

حسب ( أي طبیب ممارس یعالج مریضا یعتقد انھ مصاب بأحد األمراض الناتجة عن العمل او من جرائھ على طبیب المعمل او  -١
ان یرسل الى السلطة الصحیة ومدیریة العمل العامة ومؤسسة الضمان االجتماعي بیانا یذكر فیھ اسم ) الجدول الثاني الملحق بقانون العمل 

  المعمل الذي یعتقد بأن المریض أصیب فیھ المریض وعنوانھ الكامل وتشخیص المرض وعنوان
من قانون العمل على صاحب العمل او من ینوب عنھ ان یخبر السلطة الصحیة عند حدوث إصابة بأحد ) ٧٣(مع مراعاة أحكام المادة   -٢

خدم أثناء تأدیة العمل او من األمراض  الناتجة عن العمل المبینة في الجدول الثاني الملحق بقانون العمل او إذا أصیب العامل او المست
  جرائھ بحادث او مرض أدى الى وفاتھ او إصابتھ بعطل مؤقت او جزئي او كلي

  على صاحب العمل تزوید السلطة الصحیة بتقاریر شھریة عن كافة األمراض التي تصیب العمال وفق التعلیمات التي تصدرھا  -٣ 
ع او تسلیم او عرض او مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مھنة الصیدلة و  -٤ االتجار باألدویة والمواد السامة وقانون المخدرات الیجوز بی

ر  اللون األحم ة ب ة ملون ھ عالم إرسال او نقل أي من المواد السامة المعدة ألغراض المعمل او لالستھالك ما لم توضع في وعاء محكم علی
  بحروف بارزة) سم ( ومكتوب علیھا كلمة 

دة ألغراض الیجوز بیع او تس -٥ ا المع ة او غیرھ واد الخطرة المشعة او المتفجرة او الحارق ل أي من الم لیم او عرض او إرسال او نق
  المعمل او لالستھالك ما لم توضع في أوعیة معینة علیھا عالمات خاصة وفق تعلیمات السلطة المختصة

رة  ابعة عش ادة الس ع ومك -الم ة لمن ائل الكافی ل بالوس ل معم ز ك ب تجھی ذا یج ادرة بھ ات الص ق التعلیم ھ وف اة من ق والنج ة الحری افح
  الخصوص

ادة  -المادة الثامنة عشرة ررة بموجب الم اذج المق ائق والنم ى السجالت والوث دقیقھا  ٤٨للسلطة الصحیة اإلطالع عل انون العمل وت ن ق م
ل خاصة فیما یتعلق بالعمال على اختالف أعمارھم واإلجراءات  الصحیة الوقائیة او الع الجیة المتخذة بشأنھم والحوادث التي تقع في المعم

  وكافة القضایا األخرى كما لھا او لمن تخولھ حق الدخول الى المصنع او المعمل في أي وقت للتفتیش والتأكد من تطبیق أحكام ھذا النظام
د  للسلطة الصحیة غلق أي معمل من المعامل التي تخضع لھذا النظام في -المادة التاسعة عشرة ررة بع حالة مخالفتھ للشروط الصحیة المق

  إنذاره بإزالة المخالفة ومضي المدة التي حددھا اإلنذار وال یفتح إال بعد استیفائھ لتلك الشروط 
انون  -المادة العشرون ة عشرة من ق ادة الحادی ق الم ھ یعاقب وف كل من یخالف أحكام ھذا النظام او البیانات او التعلیمات الصادرة بموجب

  ١٩٥٨لسنة  ٤٥الصحة العامة رقم 
  للوزیر إصدار تعلیمات لغرض تسھیل تطبیق ھذا النظام -المادة الحادیة والعشرون



  

  تشمل أحكام ھذا النظام المصانع او المعامل التي لھا أنظمة خاصة -المادة الثانیة والعشرون
  اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا النظام ١٩٣٧لسنة  ٣٨یلغى نظام المعامل والمصانع رقم  -المادة الثالثة والعشرون
  ینفذ ھذا النظام بعد مرور شھرین من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة اما بالنسبة للمصانع    -المادة الرابعة والعشرون

  والمعامل المؤسسة قبل صدور فتمھل مدة ستة اشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة وللوزیر تمدید ھذه المدة   
  على الوزراء تنفیذ ھذا النظام -ادة الخامسة والعشرونالم

  ١٩٦٨للیوم الثامن من شھر كانون األول لسنة  ١٣٨٨كتب ببغداد في الیوم الثامن عشر من شھر رمضان لسنة 
                                                                                 

  احمد حسن البكر                                                                                 
  رئیس الجمھوریة                                                                                 
  ء                     رئیس الوزرا                                                                                  



  

  )المواد الكیمیاویة المسرطنة (  ١٩٨٤لسنة  ٢تعلیمات رقم                                    
وبناء على ما جاء في  ١٩٨١لسنة  ٨٩من قانون الصحة العامة رقم ) ١٠٥(استنادا الى الصالحیة المخولة لنا بموجب أحكام المادة 

  من القانون المذكور ) ٣(من المادة  )سادسا وسابعا ( الفقرتین 
  _:قررنا إصدار التعلیمات التالیة 

تعتبر المواد الكیمیاویة المدرجة أدناه المستخدمة او المصنعة او الناتجة عن العملیات الصناعیة مواد مسرطنة للجنس  -:المادة األولى  
  البشري 

١- 4- Aminobiphenyl 
٢- Arsenic and Certian Arsenic Compounds 
٣- Asbestos 
٤- Manufacture of Auramine 
٥- Benzene 
٦- Benzidine 
٧- N; N - ( 2- Chlorethyl ) -2- naphtylamine ( Chloronaphazine ) 
٨-  Bis ( Chloromethyl ) ether and technical grade Chloromethyl methyl ether 
٩- Chromium and certain Chromium compounds 

١٠- Diethylstilboestrol 
١١- Under ground haematite mining 
١٢- Manufacture of isopropyl alcohol by strong acid process 
١٣- Melphalan 
١٤- Mustard gas 
١٥- 2- Naphthylamine 
١٦- Nikle refining 
١٧- Soot , Tars and Mineral Oils 
١٨- Vinyl Chloride 
   نس البشريیحتمل ان تكون المواد الكیمیاویة المدرجة أدناه مواد مسرطنة للج -:المادة الثانیة  -١٩
١. Aflatoxine 
٢. Cadimum and Certian Cadimum Compounds 
٣. Chloroambucil 
٤. Cyclophosphamide 
٥. Nikel and Certain Nikle Compounds 
٦. Tris ( 1- azirldinyl ) Phosphate Sulphide ( Thiotepa ) 

٧. Acrylonitrile 
٨. Amitrole 
٩. Auramine 

١٠.Beryllium and Certian Beryllium Compounds 
١١.Carbon tetra chloride 



  

١٢.Dimethyl carboneyl Chloride 
١٣. Dimethyl Sulphate 
١٤.Ethylene Oxide 
١٥.Iron dextran 
١٦.Phenacetin 
١٧.Poly chlorinated  biphenls 
١٨.Oxymethilone 

  -:یتعین على االدارة او صاحب العمل أتباع اإلجراءات التالیة  -:المادة الثالثة 
 بمواد غیر مسرطنة مع األخذ بنظر االعتبار الخواص الضارة للمواد البدیلة محاولة استبدال المواد المسرطنة -١
  محاولة تقلیل عدد العمال المعرضین للمواد او العوامل المسرطنة ومدة ودرجة التعرض الى الحد األدنى بما یضمن صحتھم وسالمتھم -٢
٣ -   
بیئة العمل سواء أكانت من جراء المنتجات الرئیسیة او الوسیطة او  استخدام طرق العمل األمینة لمنع تسرب المواد المسرطنة الى  -أ 

         الجانبیة او منتجات مھنیة                                                                                                     
لك مدة ودرجة التعرض في بیئة العمل مع االستعانة بالمركز وضع التدابیر الالزمة لمراقبة ظروف العمل دوریا بحیث یشمل ذ-ب 

  الوطني للصحة والسالمة المھنیة عند الضرورة
في حالة عدم إمكانیة السیطرة على تلوث بیئة العمل علیھ االستعانة بالمركز الوطني للصحة والسالمة المھنیة التخاذ التدابیر الالزمة  -ج 

  درجة التركیز المأمون وحسب التعلیمات للتخلص من التلوث او تقلیلھ الى
  اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع تعرض العاملین من تسرب او تلوث بیئة العمل أثناء نقل او خزن المواد المسرطنة   -د   
  :إخضاع جمیع العاملین الذین یتم تشغیلھم بالمواد المسرطنة للفحوصات الطبیة التالیة   -٤

  بتدائي قبل البدء بالعملالفحص الطبي اال  -أ   
  فحص طبي دوري خالل فترة العمل-ب   
    فحوصات مختبریھ لتقییم درجة التعرض ومراقبة الحالة الصحیة                                                                      -ج   
ات العمل                                                                                                 ان تتم الفحوصات المختبریة والمعاینات الطبیة الدوریة خالل ساع  -٥
  إذا ثبت تأثر العامل بالمواد المسرطنة فبجب إحالتھ الى اللجان الطبیة المختصة التخاذ ما یلزم لحمایتھ من مخاطر المھنة    -٦
العمل لكل العاملین الذین یتعرضون لخطر الماد المسرطنة                                                              وضع عالمات تحذیریة في أماكن  -٧
إعداد برامج تثقیف وإرشاد للعاملین عن السرطان المھني واتخاذ الخطوات الالزمة لتزوید العمال بكافة المعلومات المتوفرة حول   -٨

  علیھا مثل ھذا التعرض قبل وبعد التعیین او عند إدخال مواد مسرطنة جدیدة والتدابیر الواجب اتخاذھااألخطار التي  ینطوي 
  على االدارة او صاحب العمل توفیر كادر فني خاص ومؤھل لألشراف على العملیات التي یتم فیھا التعرض الى المواد المسرطنة -٩

  نشرھا في الجریدة الرسمیةتنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ  -:المادة الرابعة 
  

  وزیر الصحة                                                                                            
  ١٧/٩/١٩٨٤في٣٠١١نشرت ھذه التعلیمات في جریدة الوقائع العراقیة العدد  -:مالحظة 



  

    ١٩٨٢لسنة ) ٥(تعلیمات رقم 
  صحة العامة بشأن أصناف المحالت العامة الخاضعة لإلجازة الصحیةصادرة بموجب قانون ال 

                              
  ١٩٨١لسنة )  ٨٩( من قانون الصحة العامة رقم )  ٣٣( استنادا الى احكام المادة  

  -:تقرر اصدار ھذه التعلیمات 
میا حق تخضع المحالت العامة المدرجة أصنافھا أدناه الى  -:المادة االولى  شرط الحصول على االجازة الصحیة التي تخول أصحابھا رس

د  ھ ق ى ان ة عل ھ والموافق وفرة فی ع الشروط الصحیة مت ى المحل من ان جمی د الكشف عل ممارسة العمل فیھا وال تمنح ھذه االجازة اال بع
  روعیت فیھ كافة متطلبات صنف المحل العام

  المطاعم بكافة أنواعھا وأصنافھا-١
  اھي والكازینوھاتالمق -٢
  الفنادق ومنازل النوم ودور االستراحة والمخیمات العامة -٣
  البارات ومحالت تناول المشروبات الروحیة -٤
  المخابز واألفران -٥
  محالت القصابین ومحالت بیع اللحوم الطریة بكافة انواعھا -٦
  محالت بیع مستحضرات اللحوم -٧
  محالت بیع األسماك -٨
  لدوندرمة والمثلجات والمرطبات  محالت بیع ا -٩

  محالت غسل وكوي المالبس-١٠
  محالت بیع المخلالت والخل - ١١
  محالت بیع األلبان ومستحضراتھا -١٢
  صالونات الحالقة والتجمیل الرجالة والنسائیة -١٣
  السینمات والمالھي -١٤
  النوادي -١٥
  حوانیت الدوائر والمدارس والكلیات -١٦
  سابح العامةالحمامات والم -١٧
  محالت بیع الحلویات والمعجنات -١٨
  معامل الثلج -١٩
  معامل  الحلویات والمربیات والعسل والحالوة -٢٠
  معامل البسكویت -٢١
  معامل المشروبات الغازیة والمرطبات والعصیر -٢٢
  معامل المشروبات الروحیة -٢٣
  معامل الملح -٢٤
  معامل الجبن -٢٥
  ثلجاتمعامل الدوندرمة والم -٢٦
  معامل المعكرونة والشعریة -٢٧
  معامل المخلالت والخل -٢٨
  معامل الراشي والدبس -٢٩
  معامل االلبان ومنتجاتھا  -٣٠
  معامل المطیبات الغذائیة  -٣١
  معامل الزیوت النباتیة -٣٢
  معامل الصاص -٣٣
  معامل التوابل -٣٤
  معامل تحضیر اللحوم ومستحضراتھا -٣٥
  معامل حب الرقي -٣٦
  معامل قمر الدین -٣٧
  معامل التمور -٣٨
                      معامل تعلیب الشاي والقھوة                                                                                                     -٣٩
  معامل معجون الطماطة -٤٠
  معامل تعلیب الخضروات والفواكھ-٤١



  

                   لطحین                                                                                                                        معامل ا -٤٢
                                              معامل السكر                                                                                                  -٤٣
  معامل مواد التجمیل وصبغ الشعر والروائح العطریة ومواد الزینة -٤٤
  معامل الصابون والمنظفات -٤٥
  معامل الطابوق والكاشي والبالطات -٤٦
  معامل األسمنت -٤٧
  معامل الجص -٤٨
  معامل السكایر والتبغ -٤٩
  معامل الشمع -٥٠
  ل صبغ المالبسمعام -٥١
  معامل غسل وتشحیم السیارات -٥٢
  معامل المصارین -٥٣
  معامل الدباغة والجلود -٥٤
  محالت السمكرة وتصلیح السیارات والمكائن -٥٥
  معامل صناعة االحذیة -٥٦
  معامل االسمدة -٥٧
  معامل غلي وحرق العظام -٥٨
  معامل الورق والكارتون -٥٩
  معامل االصباغ والورنیش -٦٠
  محالت صنع وتجلید المفروشات -٦١
  محالت الحدادة وصنع األثاث المعدنیة -٦٢
  محالت النجارة وصنع األثاث الخشبیة -٦٣
  معامل الكبریت -٦٤
  المجازر بكافة انواعھا -٦٥
  اإلسطبالت وحقول الدواجن -٦٦
  معامل الفوط الصحیة كالكرتكس والفینوس -٦٧
  معامل المنادیل الورقیة -٦٨
  عجون األسنان ومعجون الحالقةمعامل م -٦٩
  معامل فرش األسنان وفرش الحالقة - ٧٠
  معامل شفرات الحالقة -٧١
  معامل قصبات شرب المرطبات -٧٢
  معامل البالستك والنایلون -٧٣
  معامل المطاط والكفوف المطاطیة -٧٤
  معامل صھر الرصاص -٧٥
  معامل أصباغ االحذیة -٧٦
  جیةمعامل الزجاج والقناني الزجا -٧٧
  معامل الفافون واأللمنیوم -٧٨
  معامل الصمغ -٧٩
  معامل النسیج - ٨٠
  معامل الصوف والقطن -٨١
  معامل الحبر -٨٢
  معامل األقالم -٨٣
  معامل الطباشیر -٨٤
  معامل األقداح البالستیكیة والورقیة -٨٥
  محالت الطباعة-٨٦
  معامل اإلسفنج -٨٧
ة  وكل محل خصص لتقدیم الخدمات او تحضیر -٨٨ ا عالق ي لھ واد والسلع الت او انتاج او خزن المواد والسلع وكذلك محالت بیع ھذه الم

  بصحة المواطنین سواء كان المحل تابعا للقطاع االشتراكي او المختلط او الخاص



  

ى أ -:المادة الثانیة  ة تكون االجازة الصحیة نافذة المفعول لغایة شھر كانون الثاني من كل سنة ویتوجب بعدھا عل صحاب المحالت العام
  تقدیم طلباتھم الى الجھات الصحیة المختصة لتجدید االجازة الصحیة لممارسة العمل في محالتھم

  ١٩٨٢لسنة )  ٨٩(كل من یخالف احكام ھذه التعلیمات یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في قانون الصحة العامة رقم  -:المادة الثالثة 
التعلیمات بعد ثالثة اشھر من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة                                                                   تنفذ ھذه  -:المادة الرابعة 

   وزیر الصحة                                                                                                             
  ٢٠/٩/١٩٨٢في  ٢٩٠٢نشرت في جریدة الوقائع العراقیة العدد  -:مالحظة  

                 



  

                                                                                                         ١٩٨٦لسنة  ٦تعلیمات رقم  
  عن زیت االسكرال  

قررنا اصدار  ١٩٨١لسنة  ٨٩من قانون الصحة العامة رقم ) ١٠٥(والمادة ) ٣(استنادا الى احكام الفقرة سادسا وسابعا من المادة 
  التعلیمات االتیة عن كیفیة التعامل مع زیت االسكرال

  -:التعاریف 
اسم وصفي لمادة صناعیة عازلة كھربائیا وتستعمل كوسیط )   ASKARAL( لمعنى المدرج ازاءه ان زیت االسكرال یقصد باللفظ االتي ا

  عازل في المحوالت الكھربائیة تنتمي لمجموعة الفنیالت الثنائیة المتعددة الكلورة
  المكونة لزیت االسكرال)  PCBS(استعمال مركبات  -اوال

  یستعمل في المحوالت الكھربائیة) السكرال زیت ا( سوائل ناقلة للحرارة -١
  مواد عازلة او سوائل ھیدرولیكیة -٢
  مواد بالستیكیة تدخل في تركیب مواد الطالء والمواد الالصقة     - ٣
  مواد مبطنة للموقفات ومصابیح الفلورسنت                                - ٤
  المستعملة في الكتابةاوراق الكاربون الغیرحاویة على الكاربون و  -٥
  حبر الطباعة -٦
  مواد التزییت- ٧
                               مبیدات الحشرات ومواد قاتلة للبكتریا                                                                                           - ٨
  استعماالت أخرى  -٩

   المھنیة                                                                              اجراءات السالمة  -ثانیا 
)                                                               PCBS(على اإلدارة او صاحب العمل اجراء الفحوصات الطبیة االبتدائیة والدوریة للعاملین المعرضین لمركبات ال  -١
في بیئة العمل یجب ان تخضع للسیطرة بصورة دوریھ لغرض تحدید االجراءات الالزمة للحفاظ على )  ( PCBSان تراكیز مادة ال   -٢

   TLV =  1 Ug  /  m3التراكیز بحیث تكون ضمن الحدود المسموح بھا للتعرض على اساس صحي مھني وھي 
  )   متر مكعب /مایكروغرام (   
الذي تم تصحیحھ في جریدة الوقائع العراقیة الملحقة                                                                              لمبین  المصححالرقم ا/ مالحظة 
حاویات مغلقة وفي اماكن جیدة التھویة                                                                                     یجب ان تخزن في )    PCBS(  ان مواد أل-٣
  ینبغي ان یتم في مناطق معزولة جیدة التھویة وبعیدة عن قاعات العمل )   PCBS( ان تداول مواد ال  -٤
والحذر وكافة األجراءات المناسبة لتجنب الحوادث الناجمة عن  استخدام  المادة بصورة  على االدارة او صاحب العمل اتخاذ ألحیطھ -٥

  مغلوطھ
  من المبادالت الحراریة  )  PCBS(یجب اتخاذ كافة األحتیاطات للسیطرة على النضوحات واالنسكاب المباشر لمركبات ال   -٦ 

  .  وذلك منعا لتسرب المواد المذكورة الى بیئة العمل      
)                                                                    PCBS( ینبغي توفیر معدات الوقایة الشخصیة للعاملین الذین یتعاملون بمواد ال   -٧
                                 كمامات واقیة مناسبة لھذه الغازات السامة او اجھزة تنفس عندما تستدعي الحاجة الدخول داخل الخزانات المغلقة     -ا

                كفوف مناسبة مقاومة للمذیبات العضویة                                                                                          -ب
  نظارات واقیة-ج
  احذیة واقیة-د
  بدالت عمل مناسبة-ه
  طبیعة العمل تستدعي الدخول داخل الخزانات المغلقة  حزام او حبال امان في حالة كون -و
                                     عند تماس الجلد مع الزیت او انسكاب الزیت على اي جزء من الجلد یغسل بالكحول االثیلي ثم الماء الكثیر                              - ٨ 
رض یغطى بطبقة من الرمل ثم یجمع الرمل المشبع بالزیت وینقل خارج القاعة ویدفن تحت في حالة انسكاب زیت االسكرال على اال -٩ 

  االرض على ان تجري ھذه العملیة بعد فتح الشبابیك واستخدام ساحبات الھواء
  معالجة الحاالت الطارئة في المعامل     -ثالثا

وان خطة الطوارىء تعتمد على التقنیة المستعملة في )  PCBS( حاالت التسرب واالنسكاب لمركبات ال  یجب وضع خطة طوارىء-ا
العمل ولذا یجب تدریب االشخاص على اجراءات الطوارىء وان یجھزوا بالعدد الوقائیة الالزمة وان یتضمن واجبات مجموعة 

                                                                                 الطوارىء تصلیح التسرب او االنسكاب في االماكن التي یتواجد فیھا                                   
  یجب ان تكون مصحوبة بتصریح عمل)  PCBS( ان الدخول الى الحیز المحاط مثل الخزانات التي تكون ملوثة بمركبات ال -٢
  ثل ھذه الحاویاتیجب توفیر تھویة جیدة ومصدر لألوكسجین خالل مدة بقاء العاملین في م-٣
یجب ان یرتدي العاملون التجھیزات الوقائیة  المناسبھ وان یربط الشخص الموجود في الخزان بحبل إنقاذ على ان یقف شخص آخر -٤

  خارج الخزان والثالث یقف للمراقبھ
وق الجاف او السوائل في حالة حدوث حریق في مكان یتواجد فیھ زیت االسكرال یجب ان تكافح ھذه الحرائق بأستعمال المسح-٥

  المتطایرة ویجب عدم استعمال رابع كلورید الكاربون في اطفاء الحریق



  

  الفحوصات الطبیة -رابعا
مع التركیز على سالمة العاملین من أمراض الجلد وامراض الكبد )   PCBS( اجراء الفحوصات الطبیة االبتدائیة للعاملین مع مركبات 

وامل بالتعامل مع ھذه المركبات وان الفحوصات الطبیة الدوریة للعاملین یجب ان تجري مرة في المزمن وعدم السماح للنساء الح
السنة على االقل ویجب التركیز على أمراض الجلد وعمل وظائف الكبد وان فحوصات وظائف الكبد تتلخص في قیاس فعالیة 

 LDH   ,    SGOT  ,    SGBTاألنزیمات التالیة              
عن  ١٧/٩/١٩٨٤في  ٣٠١١والمنشورة في الوقائع العراقیة بالعدد   ١٩٨٤لسنة  ٢تطبق بحق زیت االسكرال التعلیمات رقم  - خامسا

  كیفیة التعامل مع المواد الكیمیاویة المسرطنة
  تنفذ ھذه التعلیمات اعتبارا من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة - سادسا

  وزیر الصحة                                                                                                        
  ١٣/١٠/١٩٨٦في  ٣١١٩نشرت في جریدة الوقائع العراقیة العدد -:مالحظة 

  
  
 



  

  السالمة في خزن وتداول المواد الكیمیاویة ١٩٨٩لسنة  ٤تعلیمات رقم                          
قررنا اصدار ١٩٨٩/ لسنة /  ٨٩من قانون الصحة العامة رقم ) ١٠٥(والمادة ) ٣(الفقرة  سادس وسابعا من المادة  استنادا الى احكام
  _:التعلیمات التالیة 

على جمیع االنشطة االقتصادیة التي تقوم بتصنیع او استخدام او خزن او تداول المواد الكیمیاویة تصنیفھا وتسجیلھا في  :المادة االولى 
 -ا                                                                                                           -:خاصة ووفقا للشكل التالي سجالت 

                                                                            المواد الكیمیاویة القابلة لالنفجار                                                                                      
  المواد الكیمیاویة القابلة لالشتعال   -ب
                                                                                                                              المواد الكیمیاویة المؤكسدة                                                                                                    -ج
                                                                                                                                      المواد الكیمیاویة الحارقة والتالفة لالنسجة                                                                                   —د
  الممواد الكیمیاویھ المشعة                                                                           -ه

مسرطنة                            المواد الكیمیاویة ال-و  
المواد الكیمیاویة المخدرة-ز  

  المواد الكیمیاویة السامة والمبیدات-ح
 المواد الكیمیاویة المخرشة -ط
                                                                        المواد الكیمیاویة الخاملة                                                                                                    -ي

وفي حالة كون المادة الكیمیاویة تحمل اكثر من خاصیة واحدة فیشار الیھا بذلك مع االخذ بنظر االعتبار العالمات المثبتة على العبوات 
  والتي تشیر الى خواص المادة الكیمیاویة

  :ى كافة االنشطة االقتصادیة القیام بما یلي عل -:المادة الثانیة 
یجب اتخاذ االحتیاطات الالزمة عند تداول وخزن المواد الكیمیاویة مع مراعاة العالمات المعتمدة والمثبتة على كل عبوة والتي تبین 

ك واستخدامھا بأقل عبوة ممكنة ومحاولة استبدال المواد الكیمیاویة الخطرة بمواد اقل خطورة كلما امكن ذل  خواص المادة وخطورتھا
واالحتفاظ بأقل كمیة ممكنة من المواد الكیمیاویة داخل المختبرات ومواقع العمل وال یجوز خزن اي مادة كیمیاویة مركزة یزید حجمھا 

  لالزمة لتر داخل المختبرات ماعدا في الحاالت الخاصة التي تتطلب ذلك على ان یتم اتخاذ كافة احتیاطات السالمة ا ٢,٥عن 
على كافة االنشطة االقتصادیة التي تقوم بتصنیع المواد الكیمیاویة تثبیت عالمات واشارات السالمة واالمان والمعتمدة  -:المادة الثالثة 

  دولیا التي تشیر الى صنف المادة الكیمیاویة على كل عبوة مع كتابة التعلیمات 
  :  دراسة العوامل التالیة عند التخطیط لخزن المواد الكیمیاویة  على كافة االنشطة االقتصادیة -:المادة  الرابعة 

-ب       تحدید نوعیة الخزین ھل ھو مؤقت ام دائمي                                                                                         -ا
  خواص المواد المطلوب خزنھا

كل العبوة وخواصھا                                                                                                            طرق خزن كل مادة حسب صنفھا وش-ج
                                                          الوسائل المتبعة لوقایة المواد المخزونة من التعرض للتلف والحریق                  -د
  معدات وادوات النقل الالزمة لنقل العبوات    -ه

على كافة االنشطة االقتصادیة اعتماد المواصفات التالیة عند انشاء المخازن الحدیثة التي تستخدم لحفظ المواد  -:المادة الخامسة 
  -:الكیمیاویة والبایولوجیة 

مع مجاري وخزان خاص لتصریف میاه الخزن                                                                                      ) سنك ( جود تأسیسات مائیة مع مغسلة و -أ
  وي الكبیروجود مخازن صغیرة محكمة األقفال أو خزانات خاصة تستخدم لحفظ المواد المسیطر علیھا ضمن المخزن الكیما -ب
 وجود تكییف ومفرغات ھواء-ج
  یجب ان یكون للمخزن اكثر من باب واحدة تحسبا للطوارىء  -د

  التأسیسات الكھربائیة من النوع ضد الحریق وغیر ظاھرة -ھـ 
                                                                       توفیر مطافئ حریق وفوھات حریق                                                                             -و 
  تغلیف األرضیة والجدران بالكاشي االعتیادي والفرفوري      -ز 
  یجب ان یكون المخزن معزول عن الملحقات االخرى قدر االمكان -ح 
  :توفیر المواد االضافیة التالیة  -ط 
  )او معدنیة  خشبیة( محامل علیھا رفوف   -١
  مقاییس للحرارة  -٢
  مقاییس للرطوبة             -٣

  :على كافة االنشطة االقتصادیة اعتماد قواعد التخزین السلیم وان یراعى ما یلي  -:المادة السادسة 
  :یجب ان یتم تخزین البرامیل واالوعیة واالكیاس والقناني الخاصة بالمواد الكیمیاویة بحیث التؤثر على -أ

  التوزیع المتجانس لإلضاءة-١  
  عملیة استخدام الممرات او المماشي بصورة امینة-٢  
  استخدام معدات إطفاء الحریق -٣  



  

الخ فأنھا یجب ان تخزن , الكحولیات , االیثرات ,عند خزن األوعیة او البرامیل الحاویة على سوائل خطرة مثل الحوامض المركزة  -ب
جاه السداد الى األعلى مع مالحظة فتح السداد وغلقھ باعتناء مع تحریك الوعاء او البرمیل وتجرى ھذه في مكان بارد وعلى ان یكون ات

  العملیة أسبوعیا إذا كانت مدة الخزن طویلة
یجب مراقبة األوعیة المخزونة والحاویة على مواد خطرة او التي تشتعل ذاتیا وكذلك التي تتطلب عملیة حفظھا ووضعھا داخل  -ج 

  معینة مثل الصودیوم والفسفور وغیرھا على األقل أسبوعیا خوفا من مخاطر جفاف السوائل او فقدانھا ألي سبب كان سوائل
  یجب وضع المواد الكیمیاویة المخزونة على اسس ثابتة او قواعد ثابتة غیر قابلة لألنھیار وان تكون ھذه االسس او القواعد      -د 

  االوزان المسلطة علیھا وبعیدة عن الرطوبةواألرضیة تحتھا مصممة لتحمل    
                                             یمنع منعا باتا تكدیس قناني او برامیل او اكیاس المواد الكیمیاویة على االرض مباشرة                                               -ه
  لى الجدران او الحواجز الموجودة في المخزن اال بعد التأكد من متانة الجدار  یجب عدم رص او تكدیس المواد الكیمیاویة ع -و
                          او الحاجز لمقاومة الضغط الحاصل من جراء التكدیس                                                                                 
  لتفاعل مع بعضھا او التي تحرر ادخنة او ابخرة قد تسبب الحرائق واالنفجارات یجب ان تخزن   المواد الكیمیاویة القابلة ل-ز
                                          بصورة معزولة واحدة عن االخرى                                                                                                   
یجب توفیرمعدات اطفاء الحریق المناسبة ألطفاء حرائق المواد الكیمیاویة تبعا لنوع المادة الكیمیاویة وبعدد یتناسب مع كمیة المواد  -ح

                                                                                .                من عدد العاملین على استعمالھا بضمنھم امین المخزن وكافة الحراس  % ٢٥المخزونة ونوعھا مع تدریب ما الیقل عن 
ینبغي ان تكون ارضیة غرف الخزن الخاصة بالمواد الكیمیاویة السامة منحدرة قلیال ومزودة بمجاري تصل الى بالوعة لجمع المواد  -ط

  ریف المیاهالتي  یتم تصریفھا على ان التكون متصلة بالمجرى العام لتص
یجب وضع العالمات واالشارات التحذیریة على ابواب المخازن الكیمیاویة والي تدل على خطورة المواد الكیمیاویة المخزونة مثل  -ي 

  اشارة ممنوع التدخین وعالمات المواد الكیمیاویة المعتمدة دولیا
ل ومخارج كافیة لتجدید الھواء مع حسن توزیعھ وفقا للطرق یجب تھویة مخازن المواد الكیمیاویة بصورة مستمرة مع تأمین مداخ -ك 

                                                                             الھندسیة المعتمدة                                                                                                            
على مسؤول او امین مخزن المواد الكیمیاویة االبالغ الفوري عند مالحظتھ لتلف او عطب اي عبوة تحوي علي مواد  -:المادة السابعة 

  للتخلص من اخطارھا او اتالفھا من قبل اشخاص مخولین وفقا لضوابط معینھكیمیاویة لكي یتم التصرف بشأن معاملتھا كیمیاویا 
في حالة حدوث تسرب او تحرر ابخرة او حدوث تفاعل مابین المواد الكیمیاویة القابلة لالشتعال او االنفجار داخل  -:المادة الثامنة 

نقطة كھربائیة وذلك منعا لحدوث الشرر الذي یؤدي الى  المخازن والمختبرات فأنھ یمنع منعا باتا تشغیل مفرغة الھواء او فتح اي
  االنفجار ویكتفى بفتح النوافذ واالبواب بھدف سحب االبخرة والغازات

عند نقل السوائل الكیمیاویة السامة او المخرشة من العبوات الكبیرة الى عبوات اصغر فیجب ان یتم بأستخدام الطرق  -:المادة التاسعة 
اخرى مناسبة وبواسطة انابیب جیدة التوصیل كذلك یجب حفظ ھذه السوائل في عبوات خاصة تتوفر فیھا المواصفات االلیة او بوسائل 

  :التالیة 
  ان تسمى وتؤشر وترقم ھذه االوعیة او العبوات لمعرفة محتویاتھا -ا   
 ان تكون مصنوعة من مادة ال تتفاعل مع المادة المخزون  -ب  
الصغیرة التعلیمات الخاصة عن كیفیة االستعمال والتعامل مع المادة المخزونة وكما ھو مبین على العبوة  الكبیرة  ان یرفق مع العبوة  -ج  

  األصلیة التي فرغت منھا 
  یمنع منعا باتا دخول االشخاص غیر المخولین الى مخازن المواد الكیمیاویة -:المادة العاشرة 

في احد االوعیة الحاویة على مواد كیمیاویة سامة او خطرة او في حالة تحطم الوعاء  في حالة حصول نضح -:المادة الحادیة عشرة 
  -:الحاوي على المادة ألي سبب كان فیجب اتباع ما یلي 

  اخالء المخزن او موقع العمل من العاملین  -ا 
  االبالغ الفوري عن دلك -ب
ا من قبل اشخاص مخولین   بذلك ومزودین بمعدات الوقایة الشخصیة العمل على معاملة المادة الكیمیاویة او التخلص من تأثیرھ  -ج

                     المناسبة                                                                                                                     
فیف المواد الكیمیاویة ذات التراكیز العالیة الى تراكیز اوطأ في اماكن جیدة یجب ان تجرى عملیة خلط او تخ -:المادة الثانیة عشرة 

التھویة ومزودة بسحب موضعي كفوء مع تزوید العاملین الذین یقومون بعملیة التخفیف بمعدات الوقایة الشخصیة المناسبة مع تدریبھم 
                                                                                                                             على كیفیة التعامل مع ھذه المواد وسبل الوقایة والعالج السریع    

ع یجب توفیر ثالجات ومجمدات خاصة لحفظ المواد الكیمیاویة التي یتطلب حفظھا في درجات حرارة منخفضة م -:المادة الثالثة عشرة 
  مراقبتھا بصورة مستمرة للتأكد من سالمة محتویاتھا

یمنع منعا باتا مبیت الحراس او االشخاص المكلفین بحمایة المخازن داخل المخازن نفسھا او قاعات العمل التي  -:المادة الرابعة عشرة 
  لمواد السامة االخرىتتداول فیھا مواد كیمیاویة منعا لحدوث حاالت االختناق او التسمم بأالبخرة والغازات وا

یمنع منعا باتا األكل والشرب والتدخین داخل المخازن ومواقع العمل التي تحتوي على كمیات كبیرة من المواد -:المادة الخامسة عشرة 
  الكیمیاویة

  یمنع منعا باتا استخدام المدافىء وبمختلف انواعھا داخل مخازن المواد الكیمیاویة -:المادة السادسة عشرة 



  

یجب ان توضع مبردات الھواء خارج المخازن او قاعات العمل وبشكل بحیث یتم سحب الھواء النقي من  -:ادة السابعة عشرة الم
  الخارج وضخھ داخل المخازن او قاعات العمل وال یجوز نصبھا في الداخل



  

  :على كافة األنشطة االقتصادیة اتخاذ االجراءات التالیة -:المادة الثامنة عشرة 
 الف كافة األوعیة والبرامیل الحاویة على المواد الكیمیاویة السامة والمبیدات والمواد المسرطنة بعد غسلھا جیدا بالماء وبطریقة تكفلأت-ا 

عدم استخدامھا ثانیة لحفظ اي مادة اخرى وذلك بأستخدام آلة حادة لعمل شروخ فیھا او تكسیرھا قبل اتالفھا بصورة نھائیة اما بالنسبة 
  المشعة فیتم التخلص منھا بعد استشارة مركز الوقایة من االشعاع للمواد

عدم بیع األوعیة والبرامیل الفارغة التي كانت تحتوي اصال على مواد سامة او مبیدات او مواد مسرطنة ویجب التخلص منھا  بعد -ب
  اعاله) أ ( غسلھا وكما ھو مبین في الفقرة 

صاحب العمل توفیر معدات الوقایة الشخصیة للعاملین الذین یتعاملون مع المواد الكیمیاویة وبما  على اإلدارة او-:المادة التاسعة عشرة 
  یتناسب وطبیعة العمل والخطورة الناجمة عنھ وتشمل

  بدلة عمل او صدریة مقاومة للمواد الكیمیاویة  -ا 
  )بالنسبة لعملیات النقل وخلط المواد الكیمیاویة ( احذیة واقیة او جزم   -ب 
  او نیوبرین  p v c)      بي في سي  ( قفازات مطاطیة مقاومة للمواد الكیمیاویة نوع  -ج 
  نظارات كأسیة او ذات حمایة جانبیة -د 
كمامات واقیة مزودة بفلتر ضد االبخرة والغازات او الغبار في حالة التعرض لتراكیز قلیلة واقنعة واقیة مزودة بفلتر وتغطي كامل  -ه 

  نسبة للتراكیز العالیة او عند الدخول الى الخزانات واالماكن المغلقة الردیئة التھویة      الوجھ بال
  _:على اإلدارة او صاحب العمل القیام بما یلي  -:المادة العشرون 

  ویة اجراء الفحوصات الطبیة االبتدائیة للعاملین قبل الحاقھم بالعمل للتأكد من صالحیتھم للعمل بالمواد الكیمیا -ا  
اجراءالفحوصات الطبیة الدوریة للعاملین الذین یتعاملون مع المواد الكیمیاویة الخطرة وبصورة مباشره حفظا على صحتھم  -ب 

  وسالمتھم
  :على كافة االنشطة االقتصادیة القیام بما یلي  -:المادة الحادیة والعشرون 

  اصة للتدریب على كیفیة تداول المواد الكیمیاویة وخزنھا بصوره امینةاشراك كافة امناء او مسؤولي المخازن بدورات تدریبیة خ -ا  
نشر الوعي الوقائي والصحي المھني بین العاملین الذین یتعاملون مع المواد الكیمیاویة عن طریق اقامة النشاطات المختلفة  -ب

  یمیاویةوالممارسات المیدانیة للتأكد من سالمة تنفیذ الضوابط الخاصة بتداول المواد الك
  تزوید العاملین الذین یقومون بتداول المواد بنشرات علمیة ومعلومات كاملة عن كیفیة التعامل مع او تداول المواد الكیمیاویة -ج

على الجھات التي تقوم بأستیراد المواد الكیمیاویة مفاتحة الشركات المصنعة  لھذه المواد لغرض تزویدھا  -:المادة الثانیة والعشرون 
ات ومعلومات توضیحیة كافیة عن المواد الكیمیاویة المستوردة وطرق العالج المناسبة في حالة حدوث حاالت التسمم وبما یكفل بنشر

  حمایة صحة  وسالمة المتعاملین مع ھذه المواد
دولیا والمبینة في المرفق رقم  على كافة االنشطة االقتصادیة اعتماد العالمات واالشارات التحذیریة المعتمدة -:المادة الثالثة والعشرون 

  لإلشارة الى خطورة او صنف المواد الكیمیاویة المخزونة او المتداولة) ١(
تنفذ ھذه التعلیمات اعتبارا من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة                                                                  -:المادة الرابعة والعشرون 

                                                                               وزیرالصحــــــة                                                                                                                   
_                                                                                                          :عالمات تحذیریة تمثل العالمات التحذیریة  ٧مرفق بھذه التعلیمات  _:مالحظة 

  ل    مواد حارقة او تالفة لالنسجة                                                   مواد مؤكسدة   مواد قابلة لالنفجار   مواد قابلة لالشتعا           
  مواد سامة    مواد مشعة      مواد مخرشة             

  بغداد  ٥/٦/١٩٨٩في   ٣٨٢ص-٣٧٨ص    ٣٢٥٨نشرت في جریدة الوقائع العراقیة العدد 
        ١٩٩٠لسنة ) ٢(تعلیمات رقم 

  عن تصنیع وتداول وخزن المبیدات الحشریة               
:                                                                                             قررنا اصدار التعلیمات التالیة ١٩٨١لسنة  ٨٩من قانون الصحة العامة رقم ) ١٠٥(استنادا الى احكام الفقرة سادسا وسابعا من المادة 

                                              :              عل صاحب العمل توفیر الشروط التالیة في معامل تصنیع المبیدات الحشریة -١
                                                                      ان یكون موقع المعمل خارج حدود امانة بغداد والبلدیة وبعیدا عن المناطق السكنیة -أوال     
                                                                                                                أن الیتخذ محال للنوم والسكن -ثانیا     
  ل مالبس العملتخصیص غرفة في المعمل لتبدی -ثالثا     
  توفیر بدالت عمل خاصة للعمال المشتغلین بالملبیدات مع توفیر كافة معدات الوقایة الشخصیة كالكفوف والكمامات      -رابعا     

  والنظارات واألحذیة التي تمنع نفاذ ھذه المبیدات الى الجسم     

  نتھاء من العمل باألضافة الى توفیر مغسلةیحتوي على دوش الستحمام العاملین بعد اال وجود حمام - خامسا    

  تأمین وجود صندوق لإلسعافات األولیة وتوفیر المضادات ألثار التسمم من ھذه المبیدات في مواقع العمل - سادسا     

  )       تبریة السریریة والمخ( تأمین الرعایة الطبیة في موقع العمل وان یتم اجراء الفحوصات االبتدائیة والدوریة  - سابعا     



  

  للعمال مرة على االقل في السنة للتأكد من سالمة العمال من تأثیر المواد السامة المستعملة وان یثبت ذلك في سجل خاص     

  تثبیت رقعة على عبوات االنتاح یدون علیھا نوع المركب واسمھ العلمي وطریقة استعمالھ ومخاطره واإلسعافات  - ثامنا     

  لحاالت التسمم الواجب اتباعھا لذلك المبید وبالغة العربیة وبشكل واضحاألولیة      

  اتخاذ االحتیاطات الالزمة للعبوات والبرامیل الفارغة والتي كانت حاویة على ذلك المبید وذلك بكبسھا وبشكل         - تاسعا     

  صصة لھذا الغرضال یمكن االستفادة منھا ثانیة ودفنھا في اماكن بعیدة عن المدن مخ     

  تثبیت مراوح ھوائیة وساحبات في قاعات العمل والحفاظ على معدل تكرار تبدیل الھواء في قاعة العمل وبمعدل        - عاشرا     

  :الیقل عن عشر مرات في الساعة الواحدة مع مراعاة ما یلي      

  ھا اقل عدد ممكن من العمال اجراء العملیات الصناعیة في غرفة او بنایات منفصلة یعمل فی-١    

اجراء العملیات الصناعیة في اوعیة او أجھزة مغلقة بحیث تمنع تماس العامل مع المواد او تسرب اي بخار او           ضباب -٢     
  مضر بالصحة

  ب نقطة من   فأنھ یجب التخلص من المواد المذكورة في الفقرة اعاله عند اقر) ب ( عندما یتعذر تطبیق الفقرة -٣      

  مصدرھا قدر اإلمكان  وبالوسائل المناسبة وذلك بأستخدام السحب الموضعي في تلك المواقع        

  یجب االمتناع عن التدخین واآلكل والشرب في قاعات العمل - أحد عشر    
  یجب ان الیؤثر تصریف میاه العمل على بیئة المنطقة المجاورة - أثنى عشر    
  تؤخذ كافة احتیاطات السالمة عند نقل المبید ویخزن بعیدا عن المواد الغذائیة - ثالثة عشر    
  على االدارة او صاحب العمل االحتفاظ بسجل خاص یحتوي على كافة المعلومات عن المبید والمواد       - أربعة عشر    
  ضادةالثانویة المستعملة في العمل الصناعیة ونسب المواد المصنعة والمواد الم    



  

  :یجب ان تتوفر الشروط الصحیة التالیة في االستعماالت الحقلیة للمبیدات الحشریة -٢
  ان یكون العمال القائمون بعملیات المكافحة أصحاء غیر مصابین بأمراض الكبد والكلیة والجھاز العصبي وأمراض       -أوال   

  القلب وتخلو أجسامھم من الجروح                       
  ان یرتدي العمال القائمون بعملیات المكافحة معدات الوقایة الشخصیة كاملة كاألحذیة المطاطیة والنظارات الواقیة    -ثانیا    
  والكمامات المزودة  بالفلتر  
  ان یكون اتجاه الرش باتجاه الریح لتجنب عودة رذاذ المحلول على العمال القائمین بعملیة الرش - ثالثا   
  االمتناع عن التدخین أو اآلكل أو الشرب اثناء العمل - رابعا   
  غسل الیدین والوجھ بالماء والصابون وتغییر المالبس حال االنتھاء من العمل - خامسا   
  خلع المالبس الملوثة وغسل مكان التلوث من الجسم بالماء  والصابون حال تلوث اي جزء من الجسم بمحلول     - سادسا   
  المبید   
  عدم غسل االجھزه واألواني المستخدمة في رش المبید في الترع واألنھر لتجنب تلوث األخیرة بالمبید - سابعا   
  یجب ان تتوفر لدى األجھزة القائمة باستخدام المبید حقلیا تعلیمات تفصیلیة توضح اسس اإلسعافات األولیة لحاالت   - ثامنا   
  وفة للمبیداتالتسمم ضد المجامیع الكیمیاویة المعر   
  یجب ان تتوفر لدى األجھزة القائمة بأستخدام المبیدات المضادة لحاالت التسمم  - تاسعا   
  اجراء الفحوصات الطبیة االبتدائیة والدوریة للعمال القائمین بالرش للتأكد من سالمتھم من تأثیر المواد السامة    - عاشرا   
  خاص المستعملة حقلیا وان یثبت ذلك في سجل    
  :یجب ان تتوفر في خزن المبیدات الحشریة الشروط التالیة  -٣
  یشترط في موقع مخازن المبیدات الحشریة بعده عن مواقع السكن ومصادر المیاه -أوال    
  یجب ان تتوفر شروط العزل الحراري في بناء مخازن المبیدات الحشریة - ثانیا   
  اءة عالیة لتغییر الھواء في ھذه المخازن عددا من المرات في الساعة الواحدة   یجب وضع مفرغات ھواء تعمل بكف - ثالثا   
  لمنع تراكم أبخرة المبیدات المتصاعدة في ھذه المخازن   

  یجب ان تخزن العبوات مرتفعة عن ارضیة المخزن قلیال لضمان عدم تلفھا وان كل مبید لوحده داخل المخزن   - رابعا 
  ضحة یثبت علیھا اسم المبید الحشري ویراعى وجود لوحة وا  
  یجب الحفاظ على سالمة التأسیسات الكھربائیة في اماكن خزن المبید وان تكون ھذه التأسیسات من النوع الذي     - خامسا 

  ال یحدث شراره عند االستعمال  
  یات األحدث منھایراعى ان یكون التجھیز من اإلرسالیات القدیمة اوال ثم التحول الى اإلرسال - سادسا  

  تھیأت مخازن او دوالیب خاصة حسب كمیة المبید المراد خزنھ - سابعا  
  توفیر سجالت صرف وخزن في مخازن المبیدات مع الكتابة بصورة واضحة علي الكارتون بموعد انتھاء مفعول    - ثامنا  
  المادة ویجب استخدامھا قبل ھذا الموعد  
  ل عن خزن المبید واعیا لمھامھ ویقوم بمراقبھ جدیة للخزین لمعالجة حاالت النضح   یجب ان یكون المسؤو - تاسعا   
  واالنسكاب التي قد تحصل في بعض االوعیة الحاویة للمبیدات في وقت مبكر ویراعى تحویل المادة من برمیل ناضح الى     
  ھبرمیل سلیم مع تدوین كافة المعلومات على البرمیل الجدید المنقول الی   
  تنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة             -٤

  وزیر الصحة/ عـ                                                                                           
  ٥/٢/١٩٩٠في  ٣٢٩٣نشرت في جریدة الوقائع العراقیة العدد  _:مالحظة 



  

                 -:قررنا اصدار التعلیمات االتیة  ١٩٨١لسنة )  ٨٩( من قانون الصحة العامة رقم )  ١٠٥( ام المادة استنادا الى أحك
                                                                                                                             ١٩٩٣لسنة ) ٦(رقم     

                                مخاطر البنزین العطري                              
    C6H6   )  (   یقصد بالبنزین العطري الھیدروكربوني العطري صیغتھ الكیمیاویة-١-المادة 
من % ١العطري ھي المنتجات التي تحتوي على البنزین العطري بنسبة اكثر من یقصد بالمنتجات التي تحتوي على البنزین   -٢-المادة 
  الحجم

    "كلما كان ذلك ممكنا  " غیر ضارة او اقل ضررا  بمنتجات بدیلة تعاض عن البنزین العطريیس -٣-المادة 
  _:من ھذه التعلیمات على  )٣(ال تنطبق المادة -٤-المادة 

  انتاج البنزین -أوال 
  ستخدام البنزین في التركیبات الكیمیاویةا -ثانیا 
  استخدام البنزین في وقود المحركات -ثالثا 

  أعمال التحالیل والبحوث -رابعا 
ملغم )  ٣٠(أجزاء لكل ملیون جزء أو)  ١٠(تكون الحدود اآلمنة المسموح بتواجدھا في بیئة العمل من البنزین العطري ھي -٥-المادة 

  الھواء في المتر المكعب الواحد من
على االدارة او صاحب العمل في كل نشاط اقتصادي االستعانة بالمركز الوطني للصحة والسالمة المھنیة لتطبیق تعلیماتھ بشأن -٦-المادة 

  الطریقة المعتمدة في قیاس تراكیز البنزین العطري في بیئة العمل
  _:التخلص من أبخرة البنزین العطري یتم أتباع ما یأتي -٧-المادة 

  تجري العملیات التي تتطلب استعمال البنزین العطري في أوعیة مغلقة كلما كان ذلك ممكنا -أوال        
  استعمال السحب الموضعي الجید للتخلص من أبخرة البنزین العطري في بیئة العمل -ثانیا        
یة الشخصیة كاملة ومنھا الكمامات المزودة بالفلتر یجب تزوید العاملین المتعرضین ألبخرة البنزین العطري بمعدات الوقا-٨-المادة 

  والقفازات وبدالت العمل المناسبة حسب طبیعة العمل
  یجب اجراء الفحوصات الطبیة التالیة على جمیع العاملین المعرضین للبنزین العطري ومنتجاتھ-٩-المادة 
  :ل للدم وتشمل فحوصات طبیة ابتدائیة تبین لیاقتھ للعمل ومنھا فحص كام -أوال       
  تعداد لكریات الدم الحمراء  -ا        
  تعداد لكریات الدم البیضاء -ب       
  زمن التخثر   -ج       

فحوصات طبیة دوریة لتأمین سالمة العاملین المعرضین الى أبخرة البنزین العطري ومنھا فحص كامل للدم كل ستة اشھر  -ثانیا     
  :وتشمل 

  لكریات الدم الحمراء  تعداد -ا          
  تعداد لكریات الدم البیضاء-ب         
  زمن التخثر    -ج          

  تجري الفحوصات تحت مسئولیة طبیب مؤھل في موضوع الصحة المھنیة    -ثالثا     
  یستبعد المصابون بأمراض الدم وسوء التغذیة من االشتغال بالبنزین العطري -رابعا    

  استخدام النساء أثناء فترة الحمل والرضاعة في أعمال تعرضھن الى مخاطر البنزین العطري او منتجاتھیمنع -١٠-المادة 
  

یمنع تكلیف األحداث دون سن الثامنة عشرة من العمر بأعمال تعرضھم الى مخاطر البنزین العطري او منتجاتھ عدا فترة -١١-المادة 
                      تدریبھم مراكز التدریب المھني                

یجب وضع عالمات تحذیریة على األوعیة الحاویة على البنزین العطري او منتجاتھ تشیر الى كون المادة قابلھ لالشتعال أو -١٢-المادة 
  سامة

على ان  ١٩٨١لسنة )  ٨٩(تطبق بحق المخالفین لھذه التعلیمات العقوبات المنصوص علیھا في قانون الصحة العامة رقم -١٣-المادة 
  یقوم مفتشو شعب الصحة والسالمة المھنیة في المحافظات تثبیت ھذه المخالفات خطیا والتوقیع علیھا   

  تنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة-١٤-المادة 
  اومید مدحت مبارك                                                                                         

  وزیر الصحة                                                                                            
  ١٩٩٣في  ٣٤٨٨نشرت في جریدة الوقائع العراقیة رقم  -:مالحظة

      
   :قررنا اصدار التعلیمات االتیة  ١٩٨١لسنة  ٨٩من قانون الصحة العامة رقم  ١٠٥استنادا الى أحكام المادة                    

                                                      اإلضاءة في بیئة العمــــــل  ١٩٩٣لسنة )  ٧( رقم                                                      



  

توفیر األضاءة الطبیعیة أو األضاءة الصناعیة أو كالھما في كل على االدارة او صاحب العمل في كل نشاط اقتصادي -١-المادة 
  االماكن التي یعمل فیھا أو یمر منھا االشخاص اثناء العمل أو اثناء الطوارىْ 

على االدارة أو صاحب العمل في كل نشاط اقتصادي توفیر اضاءة متجانسة وواسعة االنتشار لتجنب الظل وان -٢ -المادة 
  ریق واللمعان المباشر أو المنعكستكون خالیة من الب

یجب ان تكون مصابیح األضاءة وزجاج النوافذ والناور وفتحات الضوء الطبیعیة االخرى بحالة نظیفة على الدوام -٣-المادة 
  وخالیة من العوائق

حفظا على شبكیة العین یجب اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع التفاوت الكبیر في توزیع الضوء في االماكن المتجاورة -٤-المادة 
  من الضوء القوي جدا وتسھیال للرؤیة منعا لوقوع حوادث واصابات العمل

  :یجب أتباع الوسائل التالیة لتجنب الھج والضوء المنعكس عند استخدام الضوء الصناعي -٥-المادة 
ءة العامة اقرب ما یكون الى لون الضوء االختیار األمثل لمصابیح الألضاءة بحیث یكون ضوء المصابیح المستخدمة في األضا -أوال

  الطبیعي

  التوزیع األمثل ألماكن وارتفاعات المصابیح الكھربائیة بما یكفل اضاءة كافیة ومریحة للعین -ثانیا

  تزوید المصابیح المتوھجة كالمصابیح الزئبقیة وغیرھا بحواجز مناسبة لحجب اسقاط ضوئھا المباشر على العین -ثالثا 

  ل على تجنب وجود اسطح عاكسة للضوء في مواقع العملالعم -رابعا

یجب توفیر اإلضاءة الكافیة والمناسبة تبعا لنوع العمل الذي تجري مزاولتھ سواء كانت األضاءة طبیعیة أو صناعیة -٦-المادة 
لتعلیمات من اجل أو كلیھما ویسترشد بالجدول الخاص بمستویات األضاءة المأمونة في العملیات الصناعیة المرفقة بھذه ا

  حمایة العاملین من حوادث واصابات العمل ولتحقیق انتاجیة أفضل
وعند مستوى سطح )لوكس میتر ( ان مستوى شدة األضاءة في مواقع العمل تقاس بأستخدام جھاز قیاس األضاءة -٧-المادة 

  اللوكس ووحدة القیاس ھي) سم عن مستوى سطح األرض  ٨٥عند سطح افقي یرتفع ( منضدة العمل 
على اإلدارة أو صاحب العمل أو من ینوب عنھ مسك سجل خاص بمستویات اإلضاءة في أماكن العمل المختلفة ویحفظ ھذا -٨-المادة 

  .السجل في اماكن العمل ومعرض للتفتیش من مفتشي شعبة الصحة والسالمة المھنیة في المحافظات 
على ان  ١٩٨١لسنة  ٨٩بات المنصوص علیھا في قانون الصحة العامة رقم یعاقب المخالفون لھذه التعلیمات بالعقو-٩-المادة 

  یقوم مفتشو الصحة والسالمة المھنیة في المحافظات تثبیت ھذه المخالفات خطیا والتوقیع علیھا
  تسري ھذه التعلیمات على القطاع االشتراكي والتعاوني والمختلط والخاص-١٠-المادة 
  ت من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیةتنفذ ھذه التعلیما-١١-المادة 

  اومید مدحت مبارك                                                                                                           
                                                      وزیر الصحة                                                                                      

  .یوجد جدول خاص بمستویات األضاءة المأمونة في العملیات الصناعیة مرفق مع ھذه التعلیمات  -:مالحظة 

  . ١٩٩٣لسنة  ٣٤٨٨ریدة الوقائع العراقیة ذي العدد نشرت في ج

   
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                



  

  جمھوریة العراق                                                                                                                 

  وزارة الصحة                                                                                                 

  / وحمایة البیئة  دائرة الوقایة الصحیة                                                                                          
  مكتب المدیر العام                                                                                                 

  ٥/١/٦/١١٤٦٨/ العدد 
  ھـ١٤١٣/ شوال /١٣التاریخ                                                                            

  م ٥/٤/١٩٩٣                                                                                                    
  /الى
  دوائر الصحة في المحافظات كافة    
  دوائر الصحة في بغـــــداد    
  دائرة مدینة صدام الطبیة     
  دائرة الیرموك الطبیة     

   والسباحین والمشرفین علیھا الشروط الصحیة للمسابح/ م
اه  ١٩٩٣بالنظر لحلول موسم الصیف لعام  وبدء المسابح بمزاولة أعمالھا ولغرض السیطرة على انتشار األمراض التي تنتقل بواسطة المی

حی ھادات الص نح الش ھیال لم ا وتس املین فیھ ابح والع ى إدارة المس رفین عل باحین والمش ین الس ة ب راض المعوی ا األم دمین و أھمھ ة للمتق
  -:لالشتراك في المسابح ، تقرر إصدار التعلیمات الصحیة الخاصة بالمسابح والمشرفین علیھا والمتقدمین لالشتراك فیھا وكما مبین أدناه 

ي األقضیة -١ د ف ر ومركز صحي واح ة أو اكث ة الصحیة األولی تقوم دوائر الصحة في مراكز المحافظات بتحدید واحد من مركز الرعای
دھم وال ا وتزوی املین فیھ ا والع ى أدارتھ رفین عل ابح والمش ي المس اركین ف حیة للمش ھادات الص نح الش بح لم ا مس د فیھ ي یتواج واحي الت ن

  .باإلرشادات الصحیة العامة 
٢-  
ع وحدات الرقا-أ  داد والمحافظات بالتنسیق م ي بغ ة ف أجراء قیام شعب حمایة البیئة التابعة لقسم الوقایة الصحیة وحمایة البیئ ة الصحیة ب ب

انون الصحة  واردة في ق ات ال ق العقوب ا وتطبی ة فیھ الكشف الصحي الدوري المشترك على المسابح للتأكد من توفر الشروط الصحیة البیئی
ا بالنس) ١٩٨٦(لسنة ) ٧٦( وقانون حمایة البیئة رقم) ١٩٨١(لسنة ) ٨٩(العامة رقم  ة ، أم وفر الشروط الصحیة البیئی ة عدم ت بة في حال

یش المسابح ف ي الى المسابح الواقعة ضمن األقضیة والنواحي فتناط مسئولیة تفتیشھا الى قطاع الوقایة الصحیة بعد أن یتم تدریبھم على تفت
  .قسم الوقایة الصحیة التابعة لدائرة الصحة 

ارات م) أ ( تتولى الفرق الصحیة المشكلة والوارد ذكرھا في الفقرة -ب   ة أعاله بالقیام بزی رة عمل المسابح الیومی اء فت فاجأة للمسابح أثن
  .وبشكل مستمر في فصل الصیف للتأكد من تطبیق الشروط الصحیة والبیئیة 

ة -٣ دات الرقاب ة ووح ة البیئ ع شعب حمای داد والمحافظات التنسیق م ي بغ تقوم وحدة التربیة الصحیة بقسم الوقایة الصحیة وحمایة البیئة ف
ة الصحیة وشعب السیطرة ع ى النظاف واطنین والمشاركین بالمسابح عل ة الم ة بتوعی ة خالل وسائل اإلعالم المتاح ى األمراض االنتقالی ل

  .الجسمیة وخطورة تلوث میاه المسابح واألمراض التي تنتقل بالسباحة مع التأكید على الحصول على الشھادة الصحیة 
راغبین بالسباحة من غ-٤ ة یمكن منح شھادات صحیة لألشخاص ال د سالمتھم من األمراض االنتقالی ي أحد المسابح تؤی ر المشتركین ف ی

  . والجلدیة وتلقیحھم بلقاح التایفوئید إلبرازھا إلدارة المسبح عند رغبتھم بالسباحة في المسابح العامة أسوة ببقیة المشاركین



  

  -: المســـابح
تعمیمھا على إدارات المسابح لاللتزام بھا یومیا طیلة موسم السباحة  ندرج لكم أدناه الشروط الصحیة الواجب توفرھا في المسابح راجین

  .وبعكسھ تتخذ اإلجراءات الالزمة بغلق المسابح وعدم فتحة لحین إكمال الشروط الصحیة المطلوبة 
  .جزء بالملیون طیلة فترة السباحة ) ٠.٥(یجب أن یكون تركیز الكلورین في ماء المسبح ماال یقل عن -١
  ) .PH=7-8( ن تركیز أیون الھیدروجین أن یكو-٢
  تعیین مشرف على المسبح تكون واجباتھ اإلشراف على السباحین لوقایتھم من الحوادث ویطبق التعلیمات الخاصة بالمسابح -٣
  وجود شخص فني لصیانة األجھزة والمعدات وقیاس نسبة الكلور المتبقي یومیا ومراقبة نظافة المسبح وبیئتھ -٤
حافظة على نقاوة ماء الحوض بصورة مستمرة والتأكد من أن وحدات التصفیة والتعقیم تعمل بصورة نظامیة في حالة جیدة یجب الم-٥

  .بصورة مستمرة ) ساعات  ٦-٤(وعلى أن تكون وحدات تدویر المیاه قادرة لتدویر ماء الحوض مرة واحدة كل
الالزمة وتوفیر المتطلبات الضروریة للمحافظة على نظافة الحوض وذلك  یفضل غلق المسبح یوم واحد في األسبوع إلجراء التنظیفات-٦

المحتمل وجودھا في مفاصل وأرضیة وجدران المسبح باستخدام القاصر او كبریتات النحاس الحمراء  ALGAEبالقیام بإزالة االشنات 
  .ء الصیانة الدوریة بنسبة ضئیلة وحسب التعلیمات المقررة من قبل البیئة وغسلھا بعد ذلك بالماء أثنا

في المسابح ، یمنع التدخین وتناول المرطبات والمأكوالت ) مرھم لمنع احتراق الجلد( یمنع استعمال الدھون الخاصة بترطیب الجلد -٧
  .ونقل القناني الزجاجیة الى المجال الخاص بالحوض ویتوجب عزل محالت الجلوس والسباحین والزوار عن مجال الحوض بقاطع 

  .ع تناول المشروبات الكحولیة في مجال حوض السباحة یمن-٨
شعبة القوارض / مركز السیطرة على األمراض االنتقالیة / یجب استحصال الموافقة ممن دائرة الوقایة الصحیة وحمایة البیئة -٩

  .إضافتھا الى ماء الحوض  والحشرات الطبیة في كل مادة كیمیاویة تستعمل للقضاء على الطحالب وغیرھا من النباتات المائیة قبل
لسنة ) ٨٩( التقید بالشروط العامة الواجب توفرھا في احواض السباحة وتامین المتطلبات الواردة في قانون الصحة العامة رقم-١٠

  ) .٤٠(المادة ) ١٩٨١(
  .باحا وقبل البدء بالسباحة جزء بالملیون لغسل أرضیات المرافق الصحیة مرة واحدة یومیا ص) ٢٠(استعمال محلول الكلور بتركیز -١١
  .ال یجوز ألي شخص ارتیاد المسبح للسباحة ما لم یكون قد حصل مسبقا على شھادة صحیة صادرة من مؤسسة صحیة -١٢
  ).عدا المضمدین بالبالستر المقاوم للماء(یمنع األشخاص المصابین بأمراض جلدیة او بجروح متقیحة بدخول حوض السباحة -١٣
  .ماء حوض السباحة مطابقا لنوعیة میاه الشرب من الناحیة الكیمیاویة البكتریولوجیةیجب ان یكون -١٤
  .جعل فتحات ضخ الماء الى الحوض من كافة الجوانب لضمان تجانس كمیة الكلور في میاه الحوض -١٥

   -:تعلیمات منح الشھادات الصحیة للمشتركین في المسبح 
لمسابح من قبل لجنة طبیة تتألف من طبیبین اختصاصین او ممارسین باطنیة وجلدیة، وتشمل تجرى  الفحوصات للمتقدمین لالشتراك في ا

   -:الفحوصات مایلي 
الفحص السریري العام یؤید سالمة المشارك في المسبح من األمراض االنتقالیة وبضمنھا األمراض الجلدیة والجروح المتقیحة -١

  .دیدي المفتوحة أو ذات البثور والتھاب المنظمة الص
یطعم المشارك في المسبح بمصل التایفوئید بجرعتین تحت الجلد وبفترة أربعة أسابیع بین جرعة وأخرى ویضاف جرعة منشطة كل -٢

  .سنتین إذا لم یكن ھناك سبب یمنع اجراء التطعیم 
  .جرعة واحدة من لقاح التایفوئید إذا لم یثبت المتقدم لالشتراك بالمسابح مایوید تلقیحھ سابقا أو اخذ الجرعة المنشطة فیعطى -٣



  

 یجب حفظ شھادة التلقیح بالتایفوئید مؤشرا عیھا اسم الملقح وتاریخ التلقیح مع النسخة الثانیة من الشھادة الصحیة المحفوظة في المركز-٤
  .الصحي وتكون الشھادة خاضعة للتفتیش 

  .تكون الشھادة الصحیة نافذة باسم واحد للسباحة فقط -٥
  .الشھادة الصحیة لشخص واحد ولیس جماعیة للعائلة الواحدة تمنح -٦

  :التعلیمات الخاصة بالمشرفین على المسابح 
یجب إرسال المشرف على المسبح إلجراء الفحوصات السریریة للتأكد من سالمتھ من األمراض الجلدیة والتھاب المنظمة الصدیدي 

  . المونیال بتزویده بشھادة صحیة تؤید ذلك وفحص البراز للتأكد من عدم كونھ حامل مكروبات الس
  .للتفضل باإلطالع مع التقدیر                   

  :المرفقات 
  نموذج شھادة صحیة للمشاركین والمشرفین 

  معلومات عن لقاح التایفوئید 
  تعلیمات عامة للسباحین 

  عبد الجبار عبد العباس                                                                          
  المدیر العام                                                                                
  م ١/٤/١٩٩٣                                                                              

  :نسخة منھ الى 
  مكتب الوزیر 

   مكتب الوكیل األقدم
  مكتب الوكیل 

  الصحة العامة / مدیر الخدمات الطبیة العسكریة 
یرجى التفضل باإلطالع وتعتبر الشھادات الممنوحة من المراكز الصحیة التابعة لوزارتنا نافذة / معاونیھ اإلنشاءات والمسابح / امانة بغداد 

  .المفعول مع التقدیر 
  .دیر العام مكتب الم/ دائرة الوقایة الصحیة وحمایة البیئة 
  .شعبة الرقابة الصحیة دائرة التفتیش/ قسم الرعایة الصحیة االولیة /دائرة الوقایة الصحیة وحمایة البیئة 

  .قسم العالجیة/دائرة األمور الفنیة 
  .قاح التایفوئید للتفضل باإلطالع وتجھیز المراكز الصحیة بل/ قسم المصول واللقاح/الشركة العامة لتسویق األدویة والمستلزمات الطبیة 

  .مركز حمایة البیئة 
  .نسخ) ١٠(الدكتور معز إسماعیل األمین / شعبة األمراض المعویة /مركز السیطرة على األمراض االنتقالیة 

  
  
  
  
  



  

  التشــــریـعــات
  المواصفة القیاسیة 

  )٤١٧(رقم 
  میاه الشرب

  والطرق القیاسیة لفحصھا وتحلیلھا 
DRINKING WATER  

AND STANDARD METHODS FOR TESEING 
AND ANALYSIS 

  
  مقدمة 

ة  واد الكیمیائی اه من الم بالنظر لما للمیاه المستخدمة في الشرب من أھمیة خاصة تفرضھا حاجة اإلنسان الضروریة ووجوب خلو ھذه المی
واد المسببة واألحیاء الدقیقة بكمیات تؤدي إلى مخاطر على الصحة العامة لذلك وجب أن تكون المیاه المجھزة لل ة الم ة من كاف شرب خالی

  .لھذه المخاطر كما یجب أن تكون ھذه المیاه مستساغة بخلوھا من العكارة واللون والرائحة والطعم غیر المقبولة 
ذه المواصفا ع ھ م وض ذا ت ة ل ي كل منطق اه المجھزة ف ة المی ي نوعی ر ف ت وبناء على تعدد وتنوع مصادر المیاه في البالد وما لذلك من أث

اه  ة المی دى مطابق ة م واد لمعرف ین ھذه الم اه لتعی ل ھذه المی ى طرق فحص وتحلی ا باإلضافة إل واد المسموح بھ ات الم لتحدید نسب وكمی
  . المجھزة لالشتراطات المحدودة 

  
  میاه الشرب 

  والطرق القیاسیة لفحصھا وتحلیلھا
  المجال-١

ة و ات الطبیعی ي تحدد ھذه المواصفات لحد األدنى للمتطلب اه الصالحة للشرب واالستعمال المنزل عاعیة للمی ة واإلش ة البكتریولوجی الكیمیائی
  .كما تحدد الطرق القیاسیة لفحصھا وتحلیلھا 

  المتطلبات -٢
  الخصائص الطبیعیة ٢.١

  :یجب أن ال تتجاوز الخصائص الطبیعیة الحدود الموضحة في الجدول التالي
  الخاصیة  الحد المسموح بھ  مردود أفضل أقصى ما یمكن السماح بھ عند تعذر إیجاد

  اللون  *وحدات ٥  وحدة ٥٠
  العكارة  **وحدات ٥  وحدة ٢٥
  الطعم   مقبول  
  الرائحة  مقبولة  

  .وحدة اللون مقدرة بمقیاس الكوبلت البالتیني*
  .وحدة العكارة مقدرة بجھاز الشمعة لجاكسون**

  :الخصائص الكیمیائیة ٢.٢
  :المواد السامة ٢,٢.١
  :أن ال تتجاوز نسب المواد المذكورة أدناه الحدود الموضحة في الجدول التاليیجب 

  
  المادة  الرمز  لتر/الحد األقصى ملم

٠.٠٥  Pb   الرصاص  
٠.٠٥  As الزرنیخ  
٠.٠٢  Cn السیانید  
٠.٠١  Se السلینیوم  
٠.٠٥  Cr الكروم سداسي التكافؤ  
٠.٠١  Cd الكادمیوم  
١.٠  Ba الباریوم  

  
  د الكیمیائیة التي لھا تأثیر خاص على الصحةالموا ٢.٢.٢
  :ال تتجاوز نسبة المواد المذكورة أدناه الحدود الموضحة في الجدول التالي       



  

  المادة   الرمز  لتر/الحد األدنى مغم  لتر/الحد األقصى ملم
٠.٥  ١.٥  F  الفلورید  
٤٠  -  NO3 النترات  

  :الماء المواد الكیمیائیة التي تؤثر على صالحیة ٢.٢.٣
  :یجب أن ال تتجاوز نسب المواد المذكورة أدناه الحدود الموضحة في الجدول التالي       

أقصى ما یمكن السماح بھ 
عند تعذر إیجاد مورد أفضل 

  لتر/ملم

الحد األقصى 
  لتر/المقبول مغم

  المادة  الرمز

  T.D.Sمجموعة المواد الذائبة     ٥٠٠  ١٥٠٠
٠.٣  ١.٠  Fe  الحدید  
٠.١  ٠.٥  Mn المنغنیز  
١.٠  ١.٥  Cu النحاس  
٥.٠  ١٥  Zn الخارصین  
٧٥  ٢٠٠  Ca الكالسیوم  
٥٠  ١٥٠  Mg المغنیسیوم  
٢٠٠  ٤٠٠  SO4 الكبریتات  
٢٠٠  ٦٠٠  CI الكلورید  

  المركبات الفینولیة   ٠.٠٠١  ٠.٠٠٢
  *كلوروفورم-مستخلص كربون    ٠.٢  ٠.٥
  )كبریتات الكیل بنزین(المنظفات   ٠.٥  ١.٠

٨.٥-٧.٠  ٩.٢-٦.٥  PH الرقم الھیدروجیني  
  .لتر یجب تحلیل المتبقي وتحدید سبب ھذه الزیادة/ملم ٠.٢كلوروفورم عن  -إذا ازدادت كمیة مستخلص الكربون * 

  التلوث ٢٠٢٠٤
ر لبعض المواد الكیمیائیة أھمیة خاصة في الدالئل على التلوث دون أن یكون لھا أثر على استساغة المیاه ولما كانت ھذه الم  واد بنسب غی

دیر ً على تلوث میاه المورد ویعتمد تق وث  ثابتة في مصادر المیاه المختلفة فأن زیادتھا على النسبة السائدة في منطقة الموارد یعتبر دلیال التل
ا:على تعیین الزیادة التي حدثت في نسبة ھذه المواد ، وتلك المواد ھي  ة  -االمونی ا الزاللی ت  -االمونی ي النتر -النتری مجموع  -وجین الكل

  .الدھون والشحوم -الفوسفات -األوكسجین الحیوي المطلوب  -)األوكسجین المستھلك(المواد العضویة 
  :الخصائص البكتریولوجیة ٢.٣

  :المیاه المعالجة ٢.٣.١
وي   ب أن ال تحت ب أن% ٩٠یج ة أو یج ة القولونی اء المجموع ى أحی نة عل ة س الل أی ة خ اه المفحوص اذج المی ن نم دد  م ل الع ل معام یق

ى % ٩٠االحتمالي في  رد عل وذج منف الي ألي نم دد االحتم د معامل الع یجب أن ال  ٠١٠من نماذج المیاه المفحوصة عن أو یجب أن یزی
ـموذج أن ال تعطي  ١٠أنابیب كل منھا یحتوي على  ٥في نماذج متتالیة وعند فحص  ١٠-٨یظھر معامل عدد احتمـالي بین  م من الن  ٣مل

  .في نماذج متتالیة ) ٩٠٢معامل عدد احتمالي (نابیب الخمسة نتیجة من األ
ة على  ة القولونی اء المجموع دد أحی ل المعدل الحسابي لع ل  ١إذا تم استعمال طریقة الترشیح الدقیق یجب أن یق م ویجب أن ال  ١٠٠لك مل

  .المفحوصة من النماذج % ١٠ملم في نموذجین متتالیین أو في أكثر من  ١٠٠لكل  ٤یزید على 
  :المیاه غیر المعالجة  ٢.٣.٢

ي   ة ف ة القولونی الي للمجموع دد االحتم ل الع ل معام ة سنة عن % ٩٠یجب أن یق اذج المفحوصة خالل أی د  ١٠من النم ویجب أن ال یزی
  .٢٠معامل عدد االحتمالي ألي نموذج منفرد على 

  :لخصائص اإلشعاعیة٤,٢
  :لى الحدود الموضحة في الجدول التاليال تزید المواد المشعة في الماء ع     

  المادة  الحد األقصى
  Sr-90         ٩٠ -سترونتیوم   لتر/بیكو كوري ٣٠
   Ra-226        ٢٢٦ -رادیوم      لتر/بیكو كوري  ١٠
  التركیز اإلجمالي لمشعات بیتا   

  )ومشعات ألفا ٩٠ -بغیاب سترونتیوم (  لتر/بیكو كوري ١٠٠٠
  أخذ النماذج -٣

  تواتر أخذ النماذج  ٣.١



  

  :المیاه المعالجة  ٣.١.١
دة مرات    ة ع یم الكیمیائی ة التعق ة عملی ا یجب مراقب ل كم ى األق یجب فحص المیاه المعالجة قبل دخولھا إلى شبكة التوزیع مرة واحدة عل

  .خالل الیوم وتسجل عملیات الرقابة مرتین خالل السنة على األقل 
  :المیاه غیر المعالجة ٣.١.٢
  :تؤخذ النماذج ألغراض الفحوص على فترات متتالیة         

  عدد السكان  الحد األقصى للفترة المارة بین النموذجین
   ٢٠٠٠٠إلى حد   شھر واحد 

   ٥٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠١  أسبوعان
   ١٠٠٠٠٠ - ٥٠٠٠٠٢  أربعة أیام
   ١٠٠٠٠٠أكثر من   یوم واحد

  



  

  :میاه شبكة التوزیع ٣.١.٣ 
ع  یجب أخذ         اه المارة في شبكة التوزی النماذج من كافة نقاط دخول الماء إلى شبكة التوزیع في كل مرة بغض النظر عن نوعیة المی

وب فحصھا  اذج المطل دد النم ى لع د األدن سواء كانت معالجة أو غیر معالجة یكون الحد األقصى للفترة المارة بین النموذجین متتالیین والح
  .خالل كل شھر كما یلي

لحد األدنى لعد النماذج المأخوذة من ا
  الشبكة 

الحد األقصى للفترة المارة بین 
  النموذجین

  عدد السكان

ً  ٥٠٠٠نموذج واحد لكل    ٢٠٠٠٠إلى حد   شھر واحد   نسمة شھریا
  ٥٠٠٠٠-٢٠  ٠٠.١  أسبوعان  
  ١٠٠٠٠٠-٥٠   ٠٠١  أربعة أیام  

ً    ١٠٠٠٠نموذج واحد لكل     ١٠٠٠٠٠أكثر من   یومیا
وث : ةمالحظ اء أو خطر تل ود وب ة وج یجب االنتباه إلى أن الحدود الواردة أعاله ھي الحد األدنـى للفحوص البكتریولوجیة الرتبة وفي حال

  .یجب مضاعفة عدد النماذج عدة مرات وتقلیص فترات أخذھا لتناسب تلك الظروف
  :البیانات المطلوبة ٣.٢
ر ال یجوز یجب أن یرفق النموذج لتقریر واف ودقیق یح      ذا التقری ل ھ ود مث توي جمیع المعلومات الخاصة بالمورد وفي حالة عدم وج

  :تحلیل النموذج ویشمل ھذا التقریر البیانات التالیة
 اسم وعنون المرسل.  
  دوري أو جدید(غرض الفحص. (  
  الخ ..شبكة توزیع ، نھر ، جدول ، نبع ، بحیرة ، خزان ( نوع المورد. (  
  موقع أخذ النموذج.  
 طریقة معالجة المیاه إن وجدت.  
  درجة حرارة المیاه وقت أخذ النموذج.  
 تاریخ وساعة أخذ النموذج.  
  الحالة الجویة.  

ً یجب ذكر المعلومات اإلضافیة التالیة   :إذا كان المورد المأخوذ منھ بئرا
  عمق البئر ومستوى الماء من سطح األرض.  
 یمھ أن وجد ھل البئر مكشوفة أو مغطاة ونوع الغطاء وتصم.  
 البئر حدیثة أو حدث بھا تغییر یؤثر على حالة المیاه.  
 طریقة إنشاء البئر ونوع المادة الواقیة المحیطة بالبئر وعمقھا.  
  طریقة رفع المیاه من البئر.  
 الخ…نیة مبزل ، خزانات میاه قذرة ، مجاري ، أكوام أسمدة حیوا( بعد البئر عن مصادر التلوث المحتملة ونوع ھذه المصادر.(  



  

  :أخذ النماذج للفحوص الطبیعیة للتحالیل الكیمیائیة ٣,٣
ا  ادل ولھ اني من الزجاج المتع یجب أن الیقل النموذج المجموع ألغراض الفحوص الفیزیائیة والتحالیل الكیمیائیة عن لتر وأن یجمع في قن

رة سدادات من الزجاج المصنفر ویجب غسل القنینة من الداخل بمیاه النموذج ق ي الفق واردة ف ة ال اع التعلیمات العام ا یجب أتب ا كم ل ملئھ ب
  .عند جمع التحالیل الفیزیائیة والكیمیائیة ٣.١

ً خالل النقل كما یجب أجراء التحالیل الكیمیائیة دون إبطاء وال یجوز  یجب نقل النموذج إلى المختبر بأقصر وقت ممكن ویجب حفظھ جیدا
  .ساعة  ٧٢تأخیر أكثر من 

  :ذ النماذج للفحص البكتریولوجيأخ ٣.٤
وب فحصھ ولغرض   اء المطل وذج للم ل النم تعتبر العنایة الكبیرة في جمع النماذج ألغراض الفحوص البكتریولوجیة أساسیة لضمان تمثی

  .تجنب التلویث غیر المقصود للنموذج أثناء جمعھ
ذ عند أخذ عدة نماذج من نفس الموقع ألغراض مختلفة یتوجب أخذ نـموذج  ع أخ ً وذلك تجنباَ لخطر تلوث موق الفحوص البكتریولوجیة أوال

  .النماذج عند جمع النماذج ألخرى
  :وعاء النموذج ٣.٤.١

وم   ائق األلمنی الورق أو برق ة ب ق القنین ة غطاء وعن ع حمای ة مصنفرة م ادل ذي سدادة زجاجی یجب استعمال وعاء معقم من الزجاج المتع
ودیوم  ویجب وضع كمیة من ثایوكبریتات ور ) Na2S2o2 . 5H2o(الص د یحتمل وجوده من الكل ا ق ة م ك لمعادل ھ وذل ل تعقیم في وعاء قب

ة % ٣مل من محلول ٠.١المتخلف أو الكلورامین في النموذج وقد وجد أن  ودیوم البلوری ات الص ادل (من ثایوكبریت ا یع ي ) مغم٣أي م ف
ة من مل لیس لھا أي أثر یذكر على أحیاء المجمو١٧٠قنینة سعة  ذه الكمی ي حین أن ھ عة القولونیة عند استعمالھا في میاه غیر معالجة ف

  .مغم في اللتر من الكلور المتخلف٥ثایوكبریتات الصودیوم تعادل 
  .عن اخذ نماذج من میاه سبق معالجتھا بالكلور یفضل تعیین كمیة من الكلور المتخلف في موقع أخذ النماذج

  :أسلوب أخذ النماذج ٣.٤.٢
ا من یجب  إبقاء القنینة المعقمة مغلقة حتى لحظة إمالئھا ویجب رفع السدادة بعنایة تامة وعدم لمسھا أو لمس عنق القنینة والمحافظة علیھم

 ً   .التلوث وتمسك القنینة من أسفلھا وتمأل بدون غسل ثم تقفل فورا
وي ویجب عند أخـذ نموذج من شبكة توزیع یجب التأكد أن الصنبور المأخوذ منھ النموذج  ً بخزان عل ثال یس م ً بالشبكة ول متصل مباشرتا

ً لمرور المیاه لمدة ال تقل عن  ً وفتحھ كامال ك  ٣تنظیف الصنبور جیدا د ذل ل الفتحة بع م تقل ة ث ب الفرعی غ األنابی ة لتفری دقائق أو لمدة كافی
عند أخذ النموذج .عدم استعمالھا كنقاط جمع النماذج یجب تجنب الصنابیر غیر المحكمـة التي تسمح للماء بالجریان و.لتسمح بملء القنینة 

اء  ي الم ة ف د دخول القنین من نھر أو جـدول أو بحیرة أو خزان أو نبع تمسك القنینة من أسفلھا وتغطس في الماء وفوھتھا إلى األسفل وبع
اء وعن ً إلى العمق الالزم تقلب على أحد جوانبھا بشرط أن تتجھ الفوھة بحیث تقابل تیار الم ا ة أفقی ك القنین ار یجري تحری د عدم وجود تی

ة  دة القنین ل بقاع ط ثق ع یجري رب ذه المواق ذكورة أعاله من ھ ة الم اذج بالطریق ع النم ان جم دم إمك لتكوین تیار یقابل فوھتھا وفي حالة ع
ا  واحل مم دم المساس بالس ى ع ي كل ھذه الحاالت یجب المحافظة عل اء وف ي الم ا ف ك إنزالھ ـي ویمكن عند ذل ً ف ا ً وتلوث درا د یحدث ك ق

وذج  اني . النم دادات قن ق س تح وغل ة لف زة خاص وفیر أجھ ب ت ات یج رات أو خزان ن البحی ة م اق معین ن أعم اذج م ع النم راض جم ألغ
ً تحت سطح الماء في العمق المطلوب    .میكانیكیا

ل عن  دة ال تق اء لم تم ضخ الم ة ی ائ ٣عند أخذ نموذج من بئر مركب علیھ مضخة یدوی ة دق ود مضخة آلی د وج وذج وعن ع النم ل جم ق قب
مركبة على البئر یتم جمع النموذج من صنبور مركب بعد خروج المیاه مباشرة من المضخة ولیس من الخزان وعـند عدم وجود مضخة 

ى  ة یجب العمل عل ذه الحال وذج مركبة على البئر یجري ربط ثقل بقاعدة القنینة وإنزالھا في الماء لجمع النموذج وفي ھ وث النم ب تل تجن
  .بالحثالة الطافیة على وجھ الماء 



  

  :حفظ وخزن النماذج ٣.٤.٣
ك خالل   ة وأن یكون ذل ً فور أخذھا وعند عدم إمكان ذلك یفضل إجراء الفحوص في أقرب فرصة ممكن یجب فحـص النماذج بكتریولوجیا

دة  ٢٤حوال بین أخذ النموذج وفحصھ الساعة األولى اخذ النموذج وعلى أن ال تتجاوز الفقرة بأي حال من األ ذه الم ساعة ویجب خالل ھ
ي  ھ ف حفظ النموذج بدرجة حرارة تقارب درجة حرارة المورد المأخوذ النموذج منھ قدر اإلمكان ویجب ذكر حفظ النموذج ودرجة حرارت

  .تقریر الفحص وأخذھا بنظر االعتبار عند دراسة النتائج
ً قبل مرور عند تعذر فـحص النموذج بكتریولوجی ة  ٢٤ا ل استعمال طریق ً مث ا ساعة تجري تھیئة الوسائل الالزمة ألجراء الفحوص موقعی

  .الترشیح الدقیق أو تھیئة مختبر مؤقت في الموقع 
  .أخذ الفحوص اإلشعاعیة  ٣.٥

  .تؤخذ النماذج لغرض أجراء الفحوص اإلشعاعیة من مصدر تجھیز المیاه ومن عدد المواقع على شبكة التوزیع 
ى  د إل ا بع ق فیم ث تنطل ً لكون قسم كبیر المواد المشعة تترسب بسرعة بحی یفضل أخذ النماذج من قعر الخزانات وأحواض التجمیع نظرا
د  ـن عدی اني م شبكة الـتوزیع ویجب أن الیقل حجم النموذج المأخوذ في مثل ھذه الحاالت عن لتر واحد كما یجب جمع ھذه النماذج في قن

أخیر ممكن ) یلینبولیث(األثیلین  ل ت اذج بأق عاع ویجب فحص النم ز . لتجنب احتمال امتصاص جدار الوعاء لإلش لغرض فحـص التركی
ً أما لغرض تعیین سنترونتیوم  ً  ٢٢٦ -ورادیوم ٩٠ -اإلجمالي لمشعات بیتا تؤخذ النماذج یومیا ا ع لتكون نموذج ً وتجم تؤخذ النماذج یومیا

ً على أن الیزید النموذج على   .  ثالثة أشھر  مركبا
  :زرنیخیت-تعیین الكلور المتخلف بطریقة أورثوتولیدین ٥.٣٣

  :الجھاز٥.٣٣.١
 أداة لمقارنة األلوان معرضة للعكارة مع خالیا متماثلة موحدة.  

  :الكواشف٥.٣٣.٢
 دین ول أورثوتولی ذاب : محل ي ١.٣٥ی د ف ائي الھیدروكلوری دین ثن ن اورثوتولی م م ذا  ٥٠٠غ اف ھ ر ویض اء مقط ل م ع م ـحلول م الم

ى  ك المستمر إل اء مقطر و٣٥٠التحری ي ١٥٠مل م دین ف ز ال یوصى باستعمال قاعدة االورثوتولی دروكلوریك المرك ل حامض الھی م
تم .تحضیر ھذا المحلول یحافظ ھذا المحلول من ضوء الشمس المباشر في كل األوقات ویجب حفظھ في قناني غامقة اللون في محل مع

تعمال  ـجوز اس ا ال ی ى كم د عل رة تزی ول لفت رارة  ٦المحل ات الح ي درج ول ف ظ المحل داد مطاطي ویحف وز استعمال س ھور وال یج ش
یتسرب االورثوتولیدین إذا حفظ المحلول بدرجة حرارة تقل عن الصفر المئوي وتصعب إعادة أذابتھ كما أن استعمال محلول .االعتیادیة

  .النتائج لقلة المادة الفعالة رسب جزء من االورثوتولیدین فیھ یؤدي إلى أخطاء في
 غم من میتازرنیخت الصودیوم ٥یذاب : محلول زرنیخت)NaAsO2 (في ماء مقطر ویخفف إلى لتر.  
 دروجین : محلول منظم فوسفات رصید د ) Na2HPO4(تجفف فوسفات ثنائي الصودیوم أحادى الھی الي عن وم الت ة للی وي ١١٠الالمائی مئ

ر من ) KH2PO4(غم من فوسفات البوتاسیوم ثنائیة الھیدروجین ٤٦.١٦من ھذا الملح مع غم ٢٢.٨٦یذاب . وتحفظ داخل مجفف  في لت
  .الماء المقطر ویترك لعدة أیام ویرشـح قبل االستعمال

 ي فات قیاس ـنظم فوس ول م ف : محل ید وتخف فات الرص نظم فوس ول م ح محل ر٢٠٠یرش اء المقط ر بالم ى لت ھ إل ل من رقم . م إن ال
  .٦.٤٥محلول ھو الھیدروجیني لھذا ال

  اني كرومات البوتاسیوم ١.٥٥یذاب : ثاني كرومات المركز-محلول كرومات غم  كرومات البوتاسیوم ٤.٦٥و) K2Cr2O7(غم من ث
)K2CrO4 (نظم ول الم ر بمحل ى لت ف إل ي ویخف فات قیاس نظم فوس ول م ي محل ن .ف اتج ع ون الن ى الل اثال إل ول مم ون المحل ون ل یك

  .مم عمق٣٠٠-٢٤٠معاملتھ بطریقة االورثوتولیدین ومالحظتھ خالل لتر من الكلور عند /مغم١٠
  نظم فوسفات -مل من محلول كرومات١٠٠تخفف : ثاني كرومات المخفف-محلول كرومات ول م ر بمحل ى لت ثاني كرومات المركز إل

ھ خالل غي لتر من الكلور عند معاملتھ بطریقة اال/مغم١یكون لون المحلول مماثال إلى اللون الناتج عن .قیاسي دین ومالحظت ورثویولی
  .عمق
  :تھیئة محالیل الكلور القیاسیة الدائمة٥.٣٣.٣

ثاني -محلول كرومات
  )مل(كرومات المخفف 

ثاني -محلول كرومات  )لتر/ملم(كلور
  )مل(كرومات المخفف 

المحالیل القیاسیة 
 ١.٠-٠.٠١لتركیز

تقاس : لتر كلور/مغم
األحجام الواردة في 

طة الجدول التالي بواس
ماصة من محلول 

ثاني كرومات -كرومات 
المخفف وتوضع في 

مل  ١٠٠أنابیب سعة 
ویكمل الحجم إلـى العالمة 
بمحلول منظم فوسفات 

یمكن قراءة ألوان .قیاسي



  

المحالیل القیاسیة خالل 
إي عمق إلى حد 

  )لتر/ملم(كلور .٣٠٠
٠.٠١  ١  ٠.٣٥  ٣٥  
٠.٠٢  ٢  ٠.٤٠  ٤٠  
٠.٠٥  ٥  ٠.٤٥  ٤٥  
٠.٠٧  ٧  ٠.٥٠  ٥٠  
٠.١٠  ١٠  ٠.٦٠  ٦٠  
٠.١٥  ١٥  ٠.٧٠  ٧٠  
٠.٢٠  ٢٠  ٠.٨٠  ٨٠  
٠.٢٥  ٢٥  ٠.٩٠  ٩٠  
٠.٣٠  ٣٠  ١.٠٠  ١٠٠  

  ثاني  -لتر، تقاس األحجام الواردة في الجدول التالي بواسطة ماصة من محلول كرومات/ملم١٠.٠-١.٠المحالیل القیاسیة لتركیز
مل ویكمل الحجم إلى ١٠٠والقطر أو في دوارق حجمیة سعة مل موحدة الطول ١٠٠كرومات المركز وتوضع في أنابیب سعة 

.یمكن استعمال ھذه المحالیل لقراءة اللون خالل الخالیا ذات العمق المشار إلیھ في الجدول.العالمة بمحلول منظم فوسفاتي قیاسي 



  

  
  )لتر/ملم(كلور  ثاني كرومات لخلیة بعمق-حجم محلول كرومات) مل(

    مم٥٠-٢٥  مم١٠٠  مم٢٠٠  مم٣٠٠-٤٠٠
١  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  ١٠.٠  
١.٥  ١٥.٠  ١٥.٠  ١٥.٠  ١٥.٠  
٢  ١٩.٥  ١٩.٥  ١٩.٧  ٢٠.٠  
٣  ٢٧.٠  ٢٧.٥  ٢٩.٠  ٣٠.٠  
٤  ٣٤.٥  ٣٥.٠  ٣٩.٠  ٤٠.٠  
٥  ٤٢.٠  ٤٣.٠  ٤٨.٠  ٥٠.٠  
٦  ٤٩.٠  ٥١.٠  ٥٨.٠  ٦٠.٠  
٧  ٥٦.٥  ٥٩.٠  ٦٨.٠  ٧٠.٠  
٨  ٦٤.٠  ٦٧.٠  ٧٧.٠  ٨٠.٠  
٩  ٧٢.٠  ٧٥.٥  ٨٧.٠  ٩٠.٠  
١٠  ٨٠.٠  ٨٤.٠  ٩٧.٠  ١٠٠.٠  

  :أسلوب العمل٥.٣٣.٤
دار تعمل مق ا متشابھة ویس الث خالی عة ٠.٥تؤشر ث ا ذات س دین للخالی ول اورثوتولی ن محل ل م ل أو  ١٠م عة ٠.٧٥م ا ذات س مل للخالی

  .مل وبنفس النسبة لبقیة األحجام كما یستعمل نفس الحجم من محلول الزرنیخیت أیضا١٥
  حلول الزرنیخت بالكمیة المحددة یضاف حجم مقاس من ماء النموذج وتمزج محتویاتھا بسرعة والمحتویة على م) أ(إلى الخلیة األولى

ت  ٥ثم یضاف إلیھا مباشرة وخالل  ل القیاسیة بأسرع وق ع المحالی ون م ارن الل رر المزج ویق ثواني المقدار الالزم من الزرنیخت ویك
  )أ(ممكن وتسجل نتائج القراءة 

  ویة على محلول الزرنیخت بالكمیة المحددة یضاف حجم مقاس من ماء النموذج وتمزج محتویاتھا بسرعة والمحت)ب(إلى الخلیة الثانیة
ائج  ل القیاسیة بأسرع مقت ممكن وتسجل نت ع المحالی ون م ارن الل دین ویكرر المزج ویق ول اورثوتولی ا مباشرة محل ثم یضاف غلیھ

  ).٢ب(انیة وتسجل النتائج دقائق تماما ویقارن اللون ث٥یترك األنبوب ).١ب(القراءة 
  دة )ج(إلى الخلیة الثالثة رك لم ا بسرعة وتت والمحتویة على محلول اورثوتولیدین یضاف حجم مقاس من ماء النموذج وتمزج محتویاتھ

  ).ج(دقائق تماما یقارن بعدھا اللون الناتج مع المحالیل القیاسیة تسجل القراءة ٥
  :الحساب٥.٣٣.٥

  ٢ب -ج = الكلور المتخلف الكلي 
  ١ب -أ = الكلور المتخلف الطلیق
  الكلور المتخلف الطلیق -الكلور المتخلف الكلي =الكلور المتخلف المتحد 

  طرق تعیین الخصائص البكتریولوجیة-٦
  :أوساط االستنبات٦.١

  .المرفقة معھا تفضل أوساط االستنبات المجففة لتوحید النتائج ویجب أن تكون من نوع معروف ومعتمد وتحضر وفقا للتعلیمات
  :عند عدم توفر أوساط استنبات مجففة یمكن تحضیر ھذه األوساط بالطرق التالیة



  

  مرق الالكتوز٦.١.١
  غم٣خالصة اللحم البقري  
  غم٥الكتوز                
  غم٥ببتون                 
  مل١٠٠٠ماء مقطر            

ى تخلط المواد فیما عدا الالكتوز وتسخن ببطء في حما ل ١٠٠٠م مائي مع التحریك حتى یتم الذوبان ثم یضاف الالكتوز ویكمل الخلیط إل م
  .٦.٩ویفضل أن یكون ٧.٠-٦.٨بالماء ویضبط التفاعل لیكون الرقم الھیدروجیني للوسط بعد التعقیم بحدود 

وذج یجب أن یكون مرق الالك١٠٠مل أو١٠عند تحضیر أنابیب التخمیر لفحص عینات بحجم  ث أن مل من النم ز مناسب بحی وز بتركی ت
ي  ز القیاس ن التركی وب ع ي األنب ود ف ط الموج ات الوس ز مكون ف تركی ى تخفی ؤدي إل رق ال ی ى الم وذج إل ن النم م م ك الحج افھ ذل أض

الي من المادة .للوسط ي الجدول الت واردة ف ات ال عند استعمال وسط استنبات مجفف یمكن الحصول على التركیز المناسب باستعمال الكمی
  .المجففة لتحضیر المرق

كمیة المادة الجافة من وسط 
االستنبات المستعملة في كل 

  )غم(مل١٠٠

مجموع حجم الوسط 
  )مل(وماء التلقیح 

حجم الوسط 
المستعمل في 

  )مل(األنبوب

  )مل(حجم ماء التلقیح

  ١  أو اكثر ١٠  أو اكثر ١١  ١٣
١٠  ١٠  ٢٠  ٢٦  

١٠  ٢٠  ٣٠  ١٩.٥  
١٠٠  ٥٠  ١٥٠  ٣٩  

١٠٠  ٣٥  ١٣٥  ٥٠.١  
١٠٠  ٢٠  ١٢٠  ٧٨  

د   وكالف عن ي أوت ام ف دة ١٢١یوضع وسط االستنبات المحضر في أنابیب التخمیر المناسبة والمحتویة على أنبوبة درھ وي لم ة ١٥مئ دقیق
ى  رة تعرض الوسط الحرارة عل د فت رد  ٦٠بعد بلوغ تلك الدرجة من الحرارة وبشرط أن التزی وكالف وتب ب من األوت ع األنابی ة ترف دقیق

  .دقیقة على ثالثة أیام متتالیة ٣٠عند تعذر أجراء التعقیم بالطریقة المذكورة أعاله یجري التعقیم بدون ضغط لمدة .بسرعة
  :مرق ماكونكي٦.١.٢

  :أحادي التركیز٦.١.٢.١
  ثوروكوالت الصودیوم أو ثوروكالیكوكوالت

  غم ٥الصودیوم أو ملح مرارة آخر مناسب                      
  غم١٠                                                   الكتوز 

  غم٢٠ببتون                                                     
  غم٥ملح طعام                                                  

  مل١٠٠٠ماء مقطر                                              
ـمرق بخ ر ال وم یحض ة للی ي ثالج رك ف رد ویت م یب اعتین ث دة س ار لم ى البخ ول عل خن المحل وز ویس دا الالكت ا ع واد فیم ع الم ط جمی ل

الي ى .الت دروجیني إل رقم الھی بط ال م یض یح ث الل ورق ترش ارد خ و ب یط وھ ح الخل ھ یرش د ذوبان ول وبع ى المحل وز إل ـضاف الالكت ی
دلیل٧.٤ ول ك ر الفین ن مح١یضاف .باستخدام أحم ول كحولي مل م وكریزول أو%١ل واني بروم ن أج ائي ٥م ول م ن محل ل م ن %١م م

ي ١٥×١٥مل في أنابیب اختبار قیاس ٥األحمر المتعادل ثم یوضع الوسط بكمیات كل منھا  م ف م تعق ام ث سم تحتوي على أنابیب تخمر درھ
  .ثة أیام متتالیةدقیقة على ثال ٣٠دقیقة أو في اوتوكالف بدون ضغط لمدة  ١٥مئوي لمدة ١١٥أوتوكالف عند 

  :مضاعف التركیز٦.١.٢.٢
اء تثناء الم اس ١٠یوضع.یحضر المرق بنفس الطریقة السابقة ولكن تضاعف الكمیات المستعملة باس ب قی ي أنابی سم ٢×١٥ملمن المرق ف

ي أنابی٥٠مل من الماء في مرق ماكونكي فیوضع٥٠وإذا رؤي فحص كمیات قدرھا  ز ف ذا الوسط المضاعف التركی اني مل من ھ ب أو قن
ب ١٨٠تعتبر القناني سعة .١٠٠سعتھا أكثر من  ة بأنابی مل ذات السدادات الجیدة الغلق مناسبة لھذا الغرض على أن تزود كل أنبوبة أو قنین

  .تخمر درھام
  :الكتوز مرارة/مرق األخضر المتألق٦.١.٣
ذاب  ون و١٠ی ى ١٠غمببت د عل اء مفطر ال یزی ي م وز ف م یضاف محل ٥٠٠غم الكت ي ٢٠ول مكون من مل ث ة ف ة مذاب م مرارة مجفف غ
ى ).٧.٥-٧الرقم الھیدروجیني لمحلول المرارة یقع  بین(مل ماء مقطر ٢٠٠ ى ١٧٥یكمل المحلول إل اء المقطر ویضبط التفاعل إل مل بالم
اتج .٧.٤ ى الن ول ١٣.٣یضاف إل ن محل ل م ر ویرش%٠.١م اء المقط د بالم ر واح ى لت ل إل ر ویكم اء مقط ي م ألق ف ر مت الل اخض ح خ
وط .دقیقة بعد بلوغ تلك الدرجة من الحرارة  ١٥مئوي لمدة ١٢١یوزع المحلول في أنابیب تخمر ویعقم في االوتوكالف عند .قطن د ھب بع

ھ عن .الضغط إلى الصفر یجري إخراجھا من االوتوكالف وتبرد بسرعة د تعقیم دروجیني للمرق بع رقم الھی د ٧.١یجب أن الیقل ال والیزی
  .ن یتم تعیینھ بالطرق الكھربائیة ولیس بالطرق اللونیةوعلى أ٧.٤على 

  :أزرق المثیلین/أجارایوسین٦.١.٤



  

ذوب ٢٠غم فوسفات البوتاسیوم أحادي الھیدروجین و٢غمببتون و١٠یضاف إلى لتر ماء مقطر مقدار ى ت غم أجار ثم تسخن لحد الغلیان حت
ر وال د اء المقط ر بالم ویض المتبخ تم تع ى أن ی واد عل ع الم لجمی بط التفاع ي لض یط .اع ذا الخل ن ھ ھ م ات مقاس ـع كمی ل ١٠٠(توض م

ب٢٠٠أو ى األغل ل عل د ) م وكالف عن ي االوت م ف اني وتعق ي دوارق أو قن دة ١٢١ف وي لم ن ١٥مئ ة م ك الدرج وغ تل د بل ة بع دقیق
دار ١٠٠لتحضیر األطباق یسیح االجار الرصید المحضر بالطریقة السابقة ویضاف لكل .الحرارة ـي م٥مل منھ مق وز ف ول الكت ل من محل

ول ایوسین ٢ومعقم و%٢٠الماء  اء و%٢مل من محل ي الم المثیلین١.٣ف ول أزرق ي %٠.٥ملمن محل دا ویصب ف م یمزج جی اء ث ي الم ف
اق .أطباق بتري ویترك لیتجمد م وتحضر األطب اني ویعق ب أو قن ي أنابی یمكن إضافة جمیع المواد لالجار الرصید عند التحضیر ویوضع ف

  .یختفي اللون عند إجراء التعقیم ولكنھ یعود بعد التبرید.لرصیدمن ھذا ا
  :وسط اندو٦.١.٥

م البقري و٥یضاف لتر ماء مقطر  ون و١٠غم خالصة اللح اء ٣٠غم ببت ع تعویض المتبخر بالم ذوب االجار م ى ی ي حت م یغل م أجار ث غ
ة ویض.٧.٤المقطر ویضبط التفاعل للرقم الھیدروجیني  د الرغب ر من وسط االستنبات١٠اف یروق المزیج عن ل لت وز لك ع .غم الكت توض

د ١٠٠كمیات لكل منھا  وكالف عن ي االوت م ف اني صغیرة وتعق دة ١٢١مل في دوارق أو قن وي لم ة من  ١٥مئ ك الدرج وغ تل د بل ة بع دقیق
  . الحرارة

دة %٩٥فوكسین قاعدي في كحول أثیلي %٣یحضر محلول  رك لم وز .ساعة ویرشح ٢٤ویت المحضر أعاله ویضاف یسیح أجار الالكت
ي ٠.١٢٥و%٣مل من محلول الفوكسین ١مل منھ مقدار ١٠٠لكل  ة ف ائي مذاب اء مقطر ٥غم من كبریتیت الصودیوم الالم یحضر (مل م

یمزج الخلیط جیدا ویصب في أطباق ویترك لیتجمد مع اتخاذ االحتیاطات الالزمة لمنع ).محلول كبریتیت الصودیوم قبل االستعمال مباشرة
  .تلوثھ
  :الفحص االفتراضي٦.٢

  .لغرض أجراء ھذا الفحص یستعمل مرق الالكتوز أو مرق ماكونكي



  

  :أسلوب العمل٦.٢.١
ة من ٢٥یرج النـموذج بقوة  ة مكون ح مجموع در تلق دار  ٥مرق لضمان توزیع األحیاء المجھریة فیھ بالتساوي ق ب تخمر بمق ل  ١٠أنابی م

اط االس ف أوس م تخفی ة ع ع مالحظ وذج م ن النم ز م رق بتركی ر الم ري أو أن یحض و البكتی الزم للنم ز ال ى للتركی د األدن ن الح تنبات ع
ة .٤.١.٢.٢مضاعف كما جاء في الفقرة  ر دق ائج اكث ى نت یجوز تغـییر كمیات المیاه المستعملة من حیث الحجم والعدد لغرض الحصول عل

ي الح.قدر اإلمكان)مل ١٠٠عدد احتمالي في كل ( ب التخمر ف د توضع أنابی د مرور ٣٧-٣٥اضنة عن ب بع وي وتفحص األنابی -+٢٤مئ
ھ بغض النظر عن .ساعة ٣-+٤٨ساعة وعند عدم ظھور غاز فیھا یعاد الفحـص بعد مرور ٢ ب أو عدم ي األنابی از ف ور الغ ویسجل ظھ

  .مقداره بعد كل مرة من الفحص
  :النتائج٦.٢.٢

د مرور  ب بع یال٣-+٤٨یعتبر تكون غاز في أي من األنابی ة الفحص االفتراضيساعة دل ى إیجابی ور فقاعات . عل ین ظھ ق ب یجب التفری
ة التخمر بنتیجة خروج فقاعات صغیرة  الھواء وبین تكون غاز أنابیب التخمر فعند تكون غاز األنبوب یصبح الوسط عكرا ویمكن معرف

ھ بلطف د رج ب الوسط عن ة جوان ة یجب.من الغاز باستمرار من كاف ائج فحص إیجابی ور نت د ظھ ة  عن ب اإلیجابی ة األنابی أن تخضع كاف
  .للفحص التعزیزي

  :الفحص التعزیزي٦.٣
  :أسلوب العمل ٦.٣.١.الكتوز مرارة أو مرق ماكونكي أحادي التركیز/یستعمل ھذا الفحص مرق األخضر المتألق

ل ٣ة الیقل قطرھا عن نقل كمیة صغیرة من الوسط الموجود في أنابیب التخمر الموجبة للفحص االفتراضي باستعمال حلقة سلكی ى ك م إل م
ة بلطف أو تمزج .من أنبوبي اختبار یحتویان على الوسط التعزیزي  رج األنبوب ب الفحص االفتراضي ت ل من أنابی د أجراء النق یجب عن

دون  ٢٤في حالة ظھور غاز في أنابیب الفحص االفتراضي قبل مرور .بحركة دائریة ز ب ى وسط التعزی انتظار ساعة یجب أن یتم النقل إل
دة ٣٧-٣٥یوضع أحد أنابیب االختبار الملحقة في حاضنة بدرجة حرارة .للمدة المقررة وي لم وب اآلخر بدرجة ٤٨مئ ساعة ویوضع األنب

  .ساعة٢٤-٦مئوي لمدة ٤٤حرارة 
  :النتائج٦.٣.٢

ر مئوي دلیال على إیجابیة الفحص التعز٣٧-٣٥یعتبر ظھور أي كمیة من الغاز في األنبوبة المحضنة عند  ة ویعتب ة القولونی یزي للمجموع
ون٤٤ظھور أي كمیة من الغاز في األنبوبة المحضنة عند  ا القول ة الفحص التعزیزي لبكتری یمكن استعمال وسط .مئوي دلیال على إیجابی

ر أزرق المثیلین بدال من األوساط السائلة السابق ذكرھا حسب الرغبة وفي ھ/استنبات صلب مثل وسط اندو أو أجار ایوسین ة یعتب ذه الحال
  .                                 ظھور المستعمرات النموذجیة ذات اللمعان المعدني دلیال على إیجابیة الفحص التعزیزي للمجموعة القولونیة بأكملھا



  

  أول معامل العدد االحتمالي
  )١(جدول رقم 

  %٩٥معامل العدد االحتمالي وحدود الثقة 
  مل من النموذج١٠حتوي أنابیب ت ٥عند استعمال 

  عدد األنابیب  معامل العدد االحتمالي  %٩٥حدود ثقة 
      الحد األدنى  الحد األعلى

٠  ٠  ٠  ٦.٠  
١  ٢.٢  ٠.١  ١٢.٦  
٢  ٥.١  ٠.٥  ١٩.٢  
٣  ٩.٢  ١.٦  ٢٩.٤  
٤  ١٦.٠  ٣.٣  ٢٩.٤  
  ٥  النھایة  ٨.٠  النھایة

  )٢(جدول رقم 
  مل من النموذج٠.١أنابیب تحتوي ٥مل و١أنابیب تحتوي ٥عند استعمال %٩٥معامل العدد االحتمالي وحدود ثقة 

معامل العدد   %٩٥حدود ثقة 
  االحتمالي

  عدد األنابیب اإلیجابیة في كل من

  مل١٠أنابیب ٥  مل١أنابیب٥  مل٠.١أنابیب٥    الحد األدنى  الحد األعلى
٠  ٠  ١  ٢  ٠.٥  ٧  
٠  ١  ٠  ٢  ٠.٥  ٧  
٠  ٢  ٠  ٤  ٠.٥  ١١  
١  ٠  ٠  ٢  ٠.٥  ٧  
١  ٠  ١  ٤  ٠.٥  ١١  
١  ١  ٠  ٤  ٠.٥  ١١  
١  ١  ١  ٦  ٠.٥  ١٥  
١  ٢  ٠  ٦  ٠.٥  ١٥  
٢  ٠  ٠  ٥  ٠.٥  ١٣  
٢  ٠  ١  ٧  ١  ١٧  
٢  ١  ٠  ٧  ١  ١٧  
٢  ١  ١  ٩  ٢  ٢١  
٢  ٢  ٠  ٩  ٢  ٢١  
٢  ٣  ٠  ١٢  ٣  ٢٨  
٣  ٠  ٠  ٨  ١  ١٩  
٣  ٠  ١  ١١  ٢  ٢٥  
٣  ١  ٠  ١١  ٢  ٢٥  
٣  ١  ١  ١٤  ٤  ٤  
٣  ٢  ٠  ١٤  ٤  ٣٤  
٣  ٢  ١  ١٧  ٥  ٤٦  
٣  ٣  ٠  ١٧  ٥  ٤٦  
٤  ٠  ٠  ١٣  ٣  ٣١  
٤  ٠  ١  ١٧  ٥  ٤٦  
٤  ١  ٠  ١٧  ٥  ٤٦  
٤  ١  ١  ٢١  ٧  ٦٣  
٤  ١  ٢  ٢٦  ٩  ٧٨  
٤  ٢  ٠  ٢٢  ٧  ٦٧  
٤  ٢  ١  ٢٦  ٩  ٧٨  
٤  ٣  ٠  ٢٧  ٩  ٨٠  
٤  ٣  ١  ٣٣  ١١  ٩٣  



  

٤  ٤  ٠  ٣٤  ١٢  ٩٦  
٥  ٠  ٠  ٢٣  ٧  ٧٠  
٥  ٠  ١  ٣١  ١١  ٨٩  
٥  ٠  ٢  ٤٣  ١٥  ١١٤  
٥  ١  ٠  ٣٣  ١١  ٩٣  
٥  ١  ١  ٤٦  ١٦  ١٢٠  
٥  ١  ٢  ٦٣  ٢١  ١٥٤  
٥  ٢  ٠  ٤٩  ١٧  ١٢٦  
٥  ٢  ١  ٧٠  ٢٣  ١٦٨  
٥  ٢  ٢  ٩٤  ٢٨  ٢١٩  
٥  ٣  ٠  ٧٩  ٢٥  ١٨٧  
٥  ٣  ١  ١٠٩  ٣١  ٢٥٣  
٥  ٣  ٢  ١٤١  ٣٧  ٣٤٣  
٥  ٣  ٣  ١٧٥  ٤٤  ٥٠٣  
٥  ٤  ٠  ١٣٠  ٣٥  ٣٠٢  
٥  ٤  ١  ١٧٢  ٤٣  ٤٨٦  
٥  ٤  ٢  ٢٢٩  ٥٧  ٦٤٨  
٥  ٤  ٣  ٢٧٨  ٩٠  ٨٤٩  
٥  ٤  ٤  ٣٤٥  ١١٧  ٩٩٩  
٥  ٥  ٠  ٢٤٠  ٦٨  ٧٥٤  
٥  ٥  ١  ٣٤٨  ١١٨  ١٠٠٥  
٥  ٥  ٢  ٥٤٢  ١٨٠  ١٤٠٥  
٥  ٥  ٣  ٩١٨  ٣٠٣  ٣٢٢٢  
٥  ٥  ٤  ١٦٠٩  ٦٣٥  ٥٨٠٥  

  
  )٣(جدول رقم 

  .مل من النموذج١٠أنابیب تحتوي  ٥مل و٥٠عند استعمال أنبوب یحتوي %٩٥معامل العدد االحتمالي وحدود ثقة 
معامل العدد   %٩٥حدود ثقة 

  االحتمالي
  عدد األنابیب في كل من

  مل٥٠أنبوب   مل١٠أنابیب٥    الحد األدنى  الحد األعلى
٠  ١  ١  ٠.٥  ٤  
٠  ٢  ٢  ٠.٥  ٦  
٠  ٣  ٤  ٠.٥  ١١  
٠  ٤  ٥  ١  ١٣  
١  ٠  ٢  ٠.٥  ٦  
١  ١  ٣  ٠.٥  ٩  
١  ٢  ٦  ١  ١٥  
١  ٣  ٩  ٢  ٢١  
١  ٤  ١٦  ٤  ٤٠  

  
  )٤(جدول رقم 

مل من ١مل وخمسة أنابیب تحتوي ١٠مل وخمسة أنابیب تحتوي ٥٠عند استعمال أنبوب یحتوي %٩٥معامل العدد االحتمالي وحدود ثقة 
  النموذج

معامل العدد   %٩٥حدود ثقة 
  االحتمالي

  عدد األنابیب اإلیجابیة في كل من
  

  مل٥٠أنبوب   مل١٠أنابیب٥  مل١أنابیب٥    الحد األدنى  الحد األعلى
٠  ٠  ١  ١  ٠.٥  ٤  



  

٠  ٠  ٢  ٢  ٠.٥  ٦  
٠  ١  ٠  ١  ٠.٥  ٤  
٠  ١  ١  ٢  ٠.٥  ٦  
٠  ١  ٢  ٣  ٠.٥  ٨  
٠  ٢  ٠  ٢  ٠.٥  ٦  
٠  ٢  ١  ٣  ٠.٥  ٨  
٠  ٢  ٢  ٤  ٠.٥  ١١  
٠  ٣  ٠  ٣  ٠.٥  ٨  
٠  ٣  ١  ٥  ٠.٥  ١٣  
٠  ٤  ٠  ٥  ٠.٥  ١٣  
١  ٠  ٠  ١  ٠.٥  ٤  
١  ٠  ١  ٣  ٠.٥  ٨  
١  ٠  ٢  ٤  ٠.٥  ١١  
١  ٠  ٣  ٦  ٠.٥  ١٥  
١  ١  ٠  ٣  ٠.٥  ٨  
١  ١  ١  ٥  ٠.٥  ١٣  
١  ١  ٢  ٧  ١  ١٧  
١  ١  ٣  ٩  ٢  ٢١  
١  ٢  ٠  ٥  ٠.٥  ١٣  
١  ٢  ١  ٧  ١  ١٧  
١  ٢  ٢  ١٠  ٣  ٢٣  
١  ٢  ٣  ١٢  ٣  ٢٨  
١  ٣  ٠  ٨  ٢  ١٩  
١  ٣  ١  ١١  ٣  ٢٦  
١  ٣  ٢  ١٤  ٤  ٣٤  
١  ٣  ٣  ١٨  ٥  ٥٣  
١  ٣  ٤  ٢١  ٦  ٦٦  
١  ٤  ٠  ١٣  ٤  ٣١  
١  ٤  ١  ١٧  ٥  ٤٧  
١  ٤  ٢  ٢٢  ٧  ٦٩  
١  ٤  ٣  ٢٨  ٩  ٨٥  
١  ٤  ٤  ٣٥  ١٢  ١٠١  
١  ٤  ٥  ٤٣  ١٥  ١١٧  
١  ٥  ٠  ٢٤  ٨  ٧٥  
١  ٥  ١  ٣٥  ١٢  ١٠١  
١  ٥  ٢  ٥٤  ١٨  ١٣٨  
١  ٥  ٣  ٩٢  ٢٧  ٢١٧  
١  ٥  ٤  ١٦١  ٣٩  ٤٥٠  



  

  )٥(جدول رقم 
مل ١مل وخمسة أنابیب تحتوي ١٠مل وخمسة أنابیب تحتوي ٥٠أنابیب تحتوي ٥عند استعمال %٩٥معامل العدد االحتمالي وحدود ثقة 

  من النموذج
معامل العدد   %٩٥حدود ثقة 

  االحتمالي
  عدد األنابیب في كل من

  مل٥٠أنابیب٥  مل١٠أنابیب٥  مل١أنابیب٥    الحد األدنى  الحد األعلى
٠  ٠  ١  ١  ٠.٥  ٢  
٠  ١  ٠  ١  ٠.٥  ٢  
٠  ١  ١  ١  ٠.٥  ٢  
٠  ٢  ٠  ١  ٠.٥  ٢  
٠  ٣  ٠  ١  ٠.٥  ٢  
١  ٠  ٠  ١  ٠.٥  ٢  
١  ٠  ١  ١  ٠.٥  ٢  
١  ١  ٠  ١  ٠.٥  ٢  
١  ١  ١  ١  ٠.٥  ٢  
١  ٢  ٠  ١  ٠.٥  ٢  
١  ٢  ١  ٢  ٠.٥  ٤  
١  ٣  ٠  ٢  ٠.٥  ٤  
٢  ٠  ٠  ١  ٠.٥  ٢  
٢  ٠  ١  ١  ٠.٥  ٢  
٢  ١  ٠  ١  ٠.٥  ٢  
٢  ١  ١  ٢  ٠.٥  ٤  
٢  ٢  ٠  ٢  ٠.٥  ٤  
٢  ٢  ١  ٢  ٠.٥  ٤  
١  ٣  ٠  ٢  ٠.٥  ٤  
٢  ٣  ١  ٣  ١  ٧  
٢  ٤  ٠  ٣  ١  ٧  
٣  ٠  ٠  ٢  ٠.٥  ٤  
٣  ٠  ١  ٢  ٠.٥  ٤  
٣  ١  ٠  ٢  ٠.٥  ٤  
٣  ١  ١  ٢  ٠.٥  ٤  
٣  ١  ٢  ٣  ١  ٧  
٣  ٢  ٠  ٣  ١  ٧  
٣  ٢  ١  ٣  ١  ٧  
٣  ٢  ٢  ٤  ١  ٩  
٣  ٣  ٠  ٣  ١  ٧  
٣  ٣  ١  ٤  ١  ٩  
٣  ٤  ٠  ٤  ١  ٩  
٣  ٤  ١  ٤  ١  ٩  
٤  ٠  ٠  ٢  ٠.٥  ٤  
٤  ٠  ١  ٣  ١  ٧  
٤  ٠  ٢  ٣  ١  ٧  
٤  ١  ٠  ٣  ١  ٧  
٤  ١  ١  ٤  ١  ٩  
٤  ١  ٢  ٤  ١  ٩  
٤  ٢  ٠  ٤  ١  ٩  
٤  ٢  ١  ٤  ١  ٩  



  

٤  ٢  ٢  ٥  ٢  ١٢  
٤  ٣  ٠  ٥  ٢  ١٢  
٤  ٣  ١  ٥  ٢  ١٢  
٤  ٣  ٢  ٦  ٢  ١٤  
٤  ٤  ٠  ٦  ٢  ١٤  
٤  ٤  ١  ٧  ٣  ١٧  
٤  ٥  ٠  ٧  ٣  ١٧  
٤  ٥  ١  ٨  ٣  ١٩  
٥  ٠  ٠  ٤  ١  ٩  
٥  ٠  ١  ٤  ١  ٩  
٥  ٠  ٢  ٦  ٢  ١٤  
٥  ١  ٠  ٥  ٢  ١٢  
٥  ١  ١  ٦  ٢  ١٤  
٥  ١  ٢  ٧  ٣  ١٧  
٥  ٢  ٠  ٦  ٢  ١٤  
٥  ٢  ١  ٨  ٣  ١٩  
٥  ٢  ٢  ١٠  ٤  ٢٣  
٥  ٢  ٣  ١٢  ٤  ٢٨  
٥  ٣  ٠  ٩  ٣  ٢١  
٥  ٣  ١  ١١  ٤  ٢٦  
٥  ٣  ٢  ١٤  ٥  ٣٤  
٥  ٣  ٣  ١٨  ٦  ٥٣  
٥  ٤  ٠  ١٣  ٥  ٣١  
٥  ٤  ١  ١٧  ٦  ٤٧  
٥  ٤  ٢  ٢٢  ٧  ٧٠  
٥  ٤  ٣  ٢٨  ٩  ٨٠  
٥  ٤  ٤  ٣٥  ١١  ١٠١  
٥  ٥  ٠  ٢٤  ٨  ٧٥  
٥  ٥  ١  ٣٥  ١١  ١٠١  
٥  ٥  ٢  ٥٤  ١٨  ١٤٠  
٥  ٥  ٣  ٩٢  ٢٧  ٢١٨  
٥  ٥  ٤  ١٦١  ٣٩  ٤٢٤  
١  ١  ٠  ٧  ١  ٢٣  
١  ١  ١  ١١  ٣  ٣٦  
١  ٢  ٠  ١١  ٣  ٣٦  
٢  ٠  ٠  ٩  ١  ٣٦  
٢  ٠  ١  ١٤  ٣  ٣٧  
٢  ١  ٠  ١٥  ٣  ٤٤  
٢  ١  ١  ٢٠  ٧  ٨٩  
٢  ٢  ٠  ٢١  ٤  ٤٧  
٢  ٢  ١  ٢٨  ١٠  ١٤٩  
٣  ٠  ٠  ٢٣  ٤  ٢٢٠  
٣  ٠  ١  ٣٩  ٧  ١٣٠  
٣  ٠  ٢  ٦٤  ١٥  ٣٧٩  
٣  ١  ٠  ٤٣  ٧  ٢١٠  
٣  ١  ١  ٧٥  ١٤  ٢٣٠  
٣  ١  ٢  ١٢٠  ٣٠  ٣٨٠  



  

٣  ٢  ٠  ٩٣  ١٥  ٣٨٠  
٣  ٢  ١  ١٥٠  ٣٠  ٤٤٠  
٣  ٢  ٢  ٢١٠  ٣٥  ٤٧٠  
٣  ٣  ٠  ٢٤٠  ٣٦  ١٢٠٠  
٣  ٣  ١  ٤٦٠  ٧١  ٢٤٠٠  
٣  ٣  ٢  ١١٠٠  ١٥٠  ٤٨٠٠  



  

  )٦(جدول رقم 
مل ٠.١مل وثالثة أنابیب تحتوي ١مل وثالثة أنابیب تحتوي ١٠عند استعمال ثالثة أنابیب تحتوي %٩٥معامل العدد االحتمالي وحدود ثقة 

  من النموذج
معامل العدد   %٩٥حدود ثقة 

  االحتمالي
  دد األنابیب في كل منع

  مل١٠أنابیب٣  مل١أنابیب٣  مل٠.١أنابیب٣    الحد األدنى  الحد األعلى
٠  ٠  ١  ٣  ٠.٥  ٩  
٠  ١  ٠  ٣  ٠.٥  ١٣  
١  ٠  ٠  ٤  ٠.٥  ٢٠  
١  ٠  ١  ٧  ١  ٢١  

  
  
 

  
  


