
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٥٦٠    
  

  
  

 

 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور (قانون  ٢٠١٩) لسنة ٢٠رقم ( قانون

 .  )بالمياه

 زات السفر الدبلوماسية والخدمة / الرسمية من اتصديق اتفاقية إعفاء حاملي جو (قانون ٢٠١٩) لسنة ٢١رقم ( قانون

 .  )سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا

 ) لسنة ٢٩المكمل التفاقية العمل الجبري رقم ( ٢٠١٤(قانون تصديق بروتوكول عام  ٢٠١٩) لسنة ٢٢قانون رقم (

١٩٣٠ . ( 

 ) ٢٠٠٤) لسنة ٥٧رقم ( المنحلة إلغاء امر سلطة االئتالف المؤقتة (قانون ٢٠١٩) لسنة ٢٤قانون رقم. ( 

 ) ٢٠١٩) لسنة ٥٤) و (٥٣مراسيم جمهورية رقم . 

  ٢٠١٩) لسنة ٤١أموال االرهابيين رقم ( عن لجنة تجميدقرار صادر  . 

  . بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية 

 ) صادر عن وزارة المالية. ٢٠١٩) لسنة ٢بيان رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ون الستو يةدحاالة السن  م  ٢٠١٩ تشرين األول  ٢٨ /  هـ ١٤٤١   رصف ٢٩  ٤٥٦٠  العدد                         

٤٥٦٠٢٩١٤٤١٢٨٢٠١٩  

 



              الفهرس                             
  

  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    قوانين   

انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي   ٢٠

    المغمور بالمياه 

١  

  

  زات السفر الدبلوماسية اتصديق اتفاقية إعفاء حاملي جو  ٢١

والخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة 

  جمهورية صربيا 

٢٩  

) لسنة ٢٩المكمل التفاقية العمل الجبري رقم ( ٢٠١٤تصديق بروتوكول عام   ٢٢

١٩٣٠   

٣٣  

  ) ٥٧(المنحلة) رقم ( إلغاء أمر سلطة االئتالف المؤقتة  ٢٤

   ٢٠٠٤لسنة 

٣٩  

     مراسيم جمهورية  

  السيد بكر فتاح حسين سفيرًا غير مقيم لجمهورية العراق لدى تعيين   ٥٣

  جمهورية سلوفاكيا 

٤١  

تعيين السيد حيدر منصور هادي العذاري سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة   ٥٤

  لجمهورية العراق لدى المملكة االردنية الهاشمية

٤٢  

    قرارات   

  ٤٣  صادر عن لجنة تجميد أموال االرهابيين   ٤١

    بيانات   

االهلي  العالي ) من قانون التعليم٤٥تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في المادة (  -

في ) ٤٤١٦المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ٢٠١٦) لسنة ٢٥رقم (

١٩/٩/٢٠١٦   

٤٦  

  تعيين السيد (رعد محمد عبداللطيف) عضو أصيل في المحكمة الكمركية   ٢

  للمنطقة الغربية

٤٧  

 



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )١٩قرار (
  

) من ٧٣ًا) من المادة () والبند (ثاني٦١ًال) من المادة (حكام البند (أوأل طبقًاقره مجلس النواب بناًء على ما أ  

  .الدستور 

   ٩/١٠/٢٠١٩قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

  ر القانون اآلتي : اصدإ
  

  ٢٠١٩) لسنة ٢٠رقم (

  قانون

  انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن 

  حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه 
  

المغمور بالمياه المعتمدة تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي  -١-المادة 

  .  ٢٠٠٩كانون الثاني /  /٢ في والتي دخلت حيز النفاذ ٢٠٠١سنة 

  

  ة . يينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسم -٢-المادة 

  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية

  

  

  االسباب الموجبة

من اجل تعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والتعاون بين الدول لتحقيق ذلك والمحافظة عليه من اجل 

مصلحة االنسانية لما لهذا التراث من اهمية كونه جزًء ال يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصرًا بالغ 

ها بخصوص تراثها المشترك ، ولغرض االنضمام االهمية في تاريخ الشعوب واألمم وتاريخ العالقات فيما بين

  الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ، 

  . رع هذا القانونُش



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  )١(اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه  ٢٤

  

  ،  إّن المؤتمر العام

إذ يعترف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه باعتباره جزءًا ال يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصرًا 

  بالغ األهمية في تاريخ الشعوب واألمم وتاريخ العالقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك،

ويدرك أهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحفاظ عليه وأن مسؤولية االضطالع بهذه المهمة تقع 

  على عاتق جميع الدول،

  بالمياه وتقديره له، ويالحظ تزايد اهتمام الجمهور بالتراث الثقافي المغمور

  واقتناعًا منه بأهمية البحث واإلعالم والتعليم بالنسبة لحماية وحفظ التراث الثقافي المغمور بالمياه،

واقتناعًا منه أيضًا بحق الجمهور في التمتع بالمزايا التعليمية والترفيهية الناشئة عن االنتفاع بشكل مسؤول 

لمياه في موقعه األصلي، وبقيمة تثقيف الجمهور من حيث اإلسهام في وغير ضار بالتراث الثقافي المغمور با

  التوعية بقيمة ذلك التراث وفي تقديره وحمايته،

وإدراكًا منه للتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه من جراء األنشطة غير المرخص بها 

  هذه األنشطة،التي تستهدفه، وللحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لمنع 

ووعيًا منه بالحاجة إلى اتخاذ التدابير المالئمة لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة لبعض األنشطة المشروعة 

  التي يمكن أن تؤثر بطريقة َعَرضّية على التراث الثقافي المغمور بالمياه،

مغمور بالمياه، وعلى األخص بسبب وإذ يشعر بالقلق العميق إزاء االستغالل التجاري المتزايد للتراث الثقافي ال

  بعض األنشطة التي تستهدف بيع قطع من التراث الثقافي المغمور بالمياه أو تمّلكها أو المقايضة عليها،

ووعيًا منه بتوافر التكنولوجيا المتقدمة التي ُتيّسر اكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه وتّسهل الوصول 

  إليه،

تعاون فيما بين الدول، والمنظمات الدولية، والمؤسسات العلمية والمنظمات المهنية، وعلماء واعتقاداً منه بأن ال

اآلثار والغطاسين وسائر األطراف المعنية وعامة الجمهور يعتبر أمرًا أساسيًا لحماية التراث الثقافي المغمور 

  بالمياه،

لتنقيب عنه وحمايته، تتطلب توافر وتطبيق وإذ يرى أن عمليات استكشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه وا

أساليب علمية خاصة واستخدام تقنيات ومعدات مالئمة كما تتطلب توافر درجة عالية من التخصص المهني، 

  وكل ذلك يحتاج إلى اعتماد معايير تنظيمية موحدة،

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني  ٢) اعتمد هذا القرار ، بناء على تقرير للجنة الرابعة ، في الجلسة العامة العشرين بتاريخ ١(

  



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

ر بالمياه وتطوير ويعترف بالحاجة إلى وضع قواعد تقنينية فيما يتعلق بحماية وصون التراث الثقافي المغمو

فاقية اليونسكو بشأن القانون الدولي وممارسات الدول، بما في ذلك اتهذه القواعد تدريجيًا بما يتفق مع 

رق غير مشروعة، الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بط

التراث العالمي  ، واتفاقية اليونسكو بشأن حماية١٩٧٠نوفمبر/ تشرين الثاني  ١٤التي اعتمدت بتاريخ 

لمتحدة لقانون اواتفاقية األمم  ١٩٧٢نوفمبر/ تشرين الثاني  ١٦والطبيعي المعتمدة بتاريخ  الثقافي

  ،١٩٨٢ديسمبر/كانون األول  ١٠البحار المعتمدة بتاريخ 

 والتزامًا منه بزيادة فعالية التدابير المتخذة على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية لتنفيذ أعمال صون

لمغمور بالمياه في موقعه األصلي، أو النتشال قطع هذا التراث بعناية عندما تقتضي التراث الثقافي ا

  ذلك ضرورات علمية أو وقائية،

  وإذ كان قد قرر في دورته التاسعة والعشرين أن هذه المسألة يجب أن تكون محال التفاقية دولية،

  .٢٠٠١ين الثاني فإنه يعتمد هذه االتفاقية في هذا اليوم الثاني من شهر نوفمبر/تشر

  

  التعاريف - ١المادة 

  

  ألغراض هذه االتفاقية:

(أ) يقصد بعبارة "التراث الثقافي المغمور بالمياه" جميع آثار الوجود اإلنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو  - ١

تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيًا أو كليًا، بصورة دورية أو متواصلة، لمدة مائة 

  ام على األقل مثل:ع

  والطبيعي؛ و المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها األثري  (١) 

أو حمولتها أو أي من محتوياتها  السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها(٢) 

 مع سياقها األثري والطبيعي؛ و

 قبل التاريخ.) األشياء التي تنتمي إلى عصر ما ٣(

  تعتبر خطوط األنابيب والكابالت الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه. ) ال ب (

تزال  تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط األنابيب والكابالت الممتدة في قاع البحار والتي ال ) ال(جـ

  مستخدمة، من التراث الثقافي المغمور بالمياه.

ُيقصد بعبارة "الدول األطراف"، الدول التي قبلت االلتزام بهذه االتفاقية والتي تسري عليها أحكام هذه   (أ) - ٢

  االتفاقية.



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

(ب) من المادة   ٢(ب) تنطبق هذه االتفاقية، مع ما يلزم من تعديل، على األقاليم المشار إليها في الفقرة 

وط المبينة في تلك الفقرة؛ وضمن هذا النطاق والتي تصبح أطرافًا في هذه االتفاقية طبقًا للشر ٢٦

  تشير عبارة "الدول األطراف" إلى تلك األقاليم.

  ُيْقَصد بـ"اليونسكو" منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. - ٣

  ُيْقَصد بـ"المدير العام" المدير العام لليونسكو. - ٤

  ة الوطنية.ات وباطن أرضها خارج حدود الواليُيْقَصد بـ"المنطقة"، قاع البحار وقاع المحيط - ٥

ي يشكل التراث الثقافي ُيْقَصد بـ"األنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه" األنشطة الت - ٦

خرى بالتراث أالمغمور بالمياه الموضوع الرئيسي لها، والتي يمكن أن ُتسيء ماديًا أو تضر بطريقة 

  بصورة مباشرة أو غير مباشرة. الثقافي المغمور بالمياه

يقصد بـ"األنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه" األنشطة التي بالرغم  - ٧

من أن التراث الثقافي المغمور بالمياه ال يشكل هدفها األول أو أحد أهدافها، إال أنها يمكن أن تسيء ماديًا 

  الثقافي المغمور بالمياه. أو تضر بطريقة أخرى بالتراث

ُيقصد بـ"السفن والطائرات الحكومية" السفن الحربية وغيرها من السفن أو الطائرات التي كانت مملوكة  - ٨

إلحدى الدول أو كانت تلك الدولة تتولى تشغيلها، وكانت تستخدم، عندما غرقت، لألغراض الحكومية غير 

  وينطبق عليها تعريف التراث الثقافي المغمور بالمياه.التجارية وحدها، والتي تعّرف بهذه الصفة 

"القواعد"، ُيقَصد بها القواعد المتعلقة باألنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، على النحو - ٩

  من هذه االتفاقية. ٣٣المشار إليه في المادة 
  

  األهداف والمبادئ العامة - ٢المادة 

  

  االتفاقية إلى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.تهدف هذه  - ١

  تتعاون الدول األطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. - ٢

تحافظ الدول األطراف على التراث الثقافي المغمور بالمياه من أجل مصلحة اإلنسانية وفقًا ألحكام هذه  - ٣

  االتفاقية.

األطراف، منفردة أو مجتمعة وفقًا لمقتضى الحال، باتخاذ جميع التدابير المالئمة طبقًا لهذه  تقوم الدول - ٤

االتفاقية وألحكام القانون الدولي، والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، مستخدمة لتحقيق 

  مع إمكانياتها. هذا الغرض أفضل الوسائل العملية المتاحة تحت تصرفها، على النحو الذي يتفق

يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه األصلي هو الخيار األول قبل السماح بأي  - ٥

  .أنشطة تستهدف هذا التراث وقبل الشروع في القيام بهذه األنشطة
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 )٥(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

بالمياه، على نحو  يجب أن يتم إيداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور - ٦

 يكفل الحفاظ عليها لزمن طويل.

  .يجب عدم استغالل التراث الثقافي المغمور بالمياه استغالال تجاريا - ٧

يجوز تفسير  نون البحار، الوفقًا لممارسات الدول والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقا - ٨

دول فيما يخص لى تعديل قواعد القانون الدولي وممارسات الأي نص في هذه االتفاقية على نحو ينطوي ع

 .ميةالحصانات السيادية، وال على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلق بسفنها وطائراتها الحكو

 .د في المياه البحريةتحرص الدول األعضاء على كفالة االحترام الواجب لجميع الرفات البشرية التي توج - ٩

ول، بشكل مسؤول وغير ضار، إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه األصلي يجب تشجيع الوص - ١٠

ألغراض المشاهدة والتوثيق، من أجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث وتقديره له ورغبته في 

 .حمايته، إال في الحاالت التي يتعارض فيها ذلك مع حماية هذا التراث وإدارته

خاذ أي عمل أو نشاط يجري االضطالع به استنادًا إلى هذه االتفاقية أساسًا للمطالبة بأي مطلب ال يجوز ات - ١١

 .يتعلق بالسيادة الوطنية أو باالختصاص الوطني أو لتأكيد هذا المطلب أو للمنازعة فيه

  

 العالقة بين هذه االتفاقية واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار - ٣المادة 

  

تفسير أي نص في هذه االتفاقية على نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة يجوز  ال

بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار. ويجب تفسير هذه االتفاقية وتطبيقها 

  .قية األمم المتحدة لقانون البحارفي إطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق مع أحكامه، بما في ذلك اتفا

  

  العالقة مع قانون اإلنقاذ وقانون اللُّقى - ٤المادة 

 

يخضع أي نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه أحكام هذه االتفاقية، لقانون اإلنقاذ  ال   

  :أو لقانون الّلقى إال في األحوال اآلتية

 به من ِقَبل السلطات المختصة، و إذا كان ذلك مرخصًا  ) أ (

  ) إذا كان ذلك متفقًا تمامًا مع هذه االتفاقية، و ب (

جـ) إذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات (

  .االنتشال
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 )٦(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

 الثقافي المغمور بالمياهألنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث ا - ٥المادة 

  

ر ضارة يمكن أن لكل دولة طرف أن تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عمليًا من أجل منع أو تخفيف أية آثا   

  .بالمياه تنشأ عن أنشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور

  

  غيرها من االتفاقات المتعددة األطراف التفاقات الثنائية واإلقليمية أوا - ٦المادة 

 

تشجَّع الدول األطراف على إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو غيرها من االتفاقات المتعددة األطراف، أو  - ١

تحسين االتفاقات القائمة، بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن تكون جميع 

تفقة تمام االتفاق مع أحكام هذه االتفاقية وأال تنال من طابعها العالمي. ويجوز للدول أن هذه االتفاقات م

تعتمد في مثل هذه االتفاقات، قواعد ونظمًا من شأنها أن تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية 

  أفضل من الحماية التي توفرها له هذه االتفاقية.

تفاقات الثنائية أو اإلقليمية أو المتعددة األطراف، أن تدعو الدول التي تربطها يجوز لألطراف في مثل هذه اال - ٢

صلة يمكن التحقق منها، وخاصًة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المغمور بالمياه 

  المعني، إلى االنضمام إلى هذه االتفاقات.

دول األطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة، والناشئة عن ال تعدل هذه االتفاقية من حقوق والتزامات ال - ٣

اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف، أبرمت قبل اعتماد هذه االتفاقية، وخاصة االتفاقات التي 

  تتفق من حيث الغرض مع هذه االتفاقية.

  

  أو األرخبيلية أو في البحر اإلقليمي التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياه الداخلية - ٧المادة 

  

تتمتع الدول األطراف، في ممارستها لسيادتها، بالحق الخالص في تنظيم األنشطة التي تستهدف التراث  - ١

الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو األرخبيلية أو في بحرها اإلقليمي، وفي الترخيص 

  باالضطالع بها.

اإلخالل باالتفاقات الدولية األخرى وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور  مع عدم - ٢

بالمياه، يجب على الدول األطراف أن تشترط تطبيق "القواعد" على األنشطة التي تستهدف التراث الثقافي 

  .ها اإلقليميالمغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو األرخبيلية أو في بحر
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 )٧(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

في إطار ممارسة الدول األطراف لسيادتها داخل مياهها األرخبيلية أو في بحرها اإلقليمي، وطبقاً للممارسات  - ٣

العامة بين الدول، ومن أجل التعاون بغية توفير أفضل السبل الالزمة لحماية السفن والطائرات الحكومية، 

ذه االتفاقية، وبالقدر المالئم الدول األخرى التي تربطها صلة تخطر الدول األطراف دولة الَعَلم الطرف في ه

يمكن التحقق منها، وخاصًة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بخصوص اكتشاف سفن أو طائرات حكومية 

 يمكن التعرف عليها بهذه الصفة.

  

  لتراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة المتاخمةا - ٨المادة 

  

من اتفاقية األمم المتحدة  ٣٠٣من المادة  ٢وباإلضافة إليهما، وطبقًا للفقرة  ١٠و ٩ل بالمادتين مع عدم اإلخال

لقانون البحار، يجوز للدول األطراف أن تقوم بتنظيم األنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه 

نشطة. ويتعين عليها في هذا الصدد أن الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها والترخيص بالقيام بتلك األ

  تفرض تطبيق "القواعد".

  

  اإلبالغ واإلخطار في المنطقة االقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري - ٩المادة 

  

تقع على عاتق الدول األطراف مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة  - ١

  وفي منطقة الرصيف القاري، وفقًا ألحكام هذه االتفاقية.االقتصادية الخالصة 

  وبناء على ذلك:

تلزم كل دولة طرف أي مواطن من مواطنيها أو أي سفينة تحمل علمها يقوم أي منهما باكتشاف تراث  (أ)

ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة االقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع 

ها، أو ينوي االضطالع بنشاط يستهدف هذا التراث، أن يقوم ذلك المواطن أو ربان تلك السفينة ل

  بإبالغها بذلك االكتشاف أو بتلك األنشطة؛

 (ب) في المنطقة االقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري إلحدى الدول األطراف األخرى:

بإبالغها وإبالغ الدولة الطرف األخرى بذلك ) تلزم الدول األطراف المواطن أو ربان السفينة ١(

  االكتشاف أو النشاط؛

) أو بدًال من ذلك، تلزم الدولة الطرف المواطن أو ربان السفينة بإبالغها بذلك االكتشاف أو النشاط، ٢(

  وتكفل النقل السريع والفّعال لذلك البالغ إلى جميع الدول األطراف األخرى.

قيامها بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام، الطريقة التي تبين الدولة الطرف، لدى  - ٢

  (ب) من هذه المادة. ١سيتم بها نقل البالغ بمقتضى الفقرة 
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 )٨(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

 ١تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام باالكتشافات أو األنشطة التي تم إبالغها بها بمقتضى الفقرة  - ٣

  من هذه المادة.

خطاره بها بمقتضى إلمدير العام على وجه السرعة بإبالغ جميع الدول األطراف بأي معلومات تم يقوم ا - ٤

  من هذه المادة. ٣الفقرة 

مياه في المنطقة االقتصادية يجوز ألي دولة طرف أن تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بال - ٥

شارتها بشأن كيفية قاري التابع لها، برغبتها في أن تتم استالخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف ال

بالغ إلى وجود صلة كفالة الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن يستند هذا اإل

  لمغمور بالمياه.ايمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني 

  

  حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة االقتصادية الخالصة  - ١٠ة الماد

  وفي منطقة الرصيف القاري

  

ال يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة  - ١

  وأحكام هذه المادة.االقتصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القاري، إال بما يتفق 

يحق للدول األطراف التي يوجد في منطقتها االقتصادية الخالصة أو في منطقة رصيفها القاري تراث ثقافي  – ٢

مغمور بالمياه أن تمنع أو تجيز أي نشاط يستهدف هذا التراث، وذلك لمنع المساس باختصاصها أو 

  ، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي

عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه، أو إذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي  - ٣

المغمور بالمياه الواقع في المنطقة االقتصادية الخالصة لدولة طرف أو في منطقة رصيفها القاري، تقوم 

  الطرف بما يلي:تلك الدولة 

، بشأن كيفية ٩من المادة  ٥(أ) تستشير جميع الدول األطراف األخرى التي أبدت اهتمامها، وفقًا للفقرة 

  ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه؛

(ب) تنسق هذه المشاورات باعتبارها "الدولة المنسقة"، ما لم تعلن صراحة أنها ال ترغب في القيام بذلك، 

أن تقوم  ٩ من المادة ٥وفي هذه الحالة يجب على الدول األطراف التي أبدت اهتمامًا وفقًا للفقرة 

  بتعيين دولة منسقة.

مع عدم اإلخالل بواجب جميع الدول األطراف فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق  - ٤

نون الدولي لدرء األخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث اتخاذ جميع التدابير العملية وفقًا ألحكام القا

الثقافي المغمور بالمياه، بما في ذلك النهب، يجوز للدولة المنسقة أن تتخذ كافة التدابير العملية و/أو تصدر 

التراخيص الالزمة بما يتفق وأحكام هذه االتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى األمر، وذلك 
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 )٩(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

رء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجمًا عن أنشطة لد

بشرية أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب. ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول 

  األطراف األخرى.

  تقوم الدولة المنسقة بما يلي: - ٥

منسقة، ما لم تتفق الدول ماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما فيها الدولة ال) تنفيذ تدابير الح أ (

  لتدابير؛المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك ا

عد"، هذه "القوا ) إصدار جميع التراخيص الالزمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع ب (

ار لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى إصد ما

  تلك التراخيص؛

(جـ) يجوز لها أن تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر 

إبطاء إلى المدير العام الذي يقوم بدوره يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج دون  ما

  بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول األطراف.

لدى تنسيق المشاورات، واتخاذ التدابير، وإجراء البحوث التمهيدية و/أو إصدار التراخيص عمًال بهذه  - ٦

مصالحها وحدها. وال المادة، تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول األطراف برمتها، ال بما يحقق 

يشكل أي من هذه اإلجراءات بذاته أساسًا لتأكيد أي حقوق تفضيلية أو اختصاصية ال ينص عليها القانون 

  .الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

السفن والطائرات يجوز إجراء أي نشاط يستهدف  من هذه المادة، ال ٤و ٢مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتين  - ٧

 الحكومية دون موافقة دولة الَعَلم وتعاون الدولة المنسقة.

  

  اإلبالغ واإلخطار في "المنطقة" - ١١المادة 

  

تتحمل الدول األطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في "المنطقة" وفقا  - ١

قية األمم المتحدة لقانون البحار. وبناء على ذلك، إذا اكتشف من اتفا ١٤٩ألحكام هذه االتفاقية وللمادة 

أحد مواطني دولة طرف، أو إحدى السفن التي تحمل علم دولة طرف، تراثًا ثقافيًا مغمورًا بالمياه موجودًا 

في "المنطقة"، أو إذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث، وجب على تلك 

  أن تطلب من مواطنها، أو من ربان السفينة، أن يبلغها بهذا االكتشاف أو النشاط.الدولة الطرف 

تقوم الدول األطراف بإبالغ المدير العام واألمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار باالكتشافات أو األنشطة  - ٢

  التي ُأبلغت بها.
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 )١٠(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

هذا النوع يتلقاها من دول أطراف إلى سائر  يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبالغ أي معلومات من - ٣

  الدول األطراف.

فية ضمان حماية فعالة يجوز ألي دولة طرف أن تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كي - ٤

كن التحقق منها بهذا لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن يستند هذا اإلخطار إلى وجود صلة يم

لية لدول المنشأ التراث الثقافي المغمور بالمياه، مع إيالء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضي

  الثقافي أو التاريخي أو األثري.

  

  ماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في "المنطقة"ح - ١٢المادة 

  

بما  اه الموجود في "المنطقة"، إالال يجوز منح تراخيص ألي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمي - ١

  يتفق مع أحكام هذه المادة.

إلى  ١١من المادة  ٤يدعو المدير العام جميع الدول األطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة  - ٢

التشاور بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وإلى تعيين إحدى الدول األطراف 

ق هذه المشاورات باعتبارها "الدولة المنسقة". ويدعو المدير العام أيضا السلطة الدولية لقاع لتنسي

  البحار للمشاركة في هذه المشاورات.

يجوز لجميع الدول األطراف أن تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع أحكام هذه االتفاقية، حتى قبل إجراء  - ٣

وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه،  أية مشاورات إذا اقتضى األمر،

  سواء أكان هذا الخطر ناجمًا عن نشاط بشري، أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب.

  تقوم الدولة المنسقة بما يلي: - ٤

سقة، ما لم تتفق الدول (أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المن

  المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير؛ و

(ب) إصدار جميع التراخيص الالزمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها، بما يتفق مع أحكام هذه 

لمنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة ا االتفاقية، ما

  إصدار تلك التراخيص؛

يجوز للدولة المنسقة أن تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه،  - ٥

وعليها أن تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج على وجه السرعة إلى 

  يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر الدول األطراف.المدير العام الذي 

عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير وإجراء البحوث التمهيدية تطبيقًا ألحكام  - ٦

اهتمام  هذه المادة، فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء، وبالنيابة عن جميع الدول األطراف، مع إيالء
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 )١١(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي أو التاريخي أو األثري للتراث الثقافي المعني المغمور 

  بالمياه.

  

المنطقة"، أو أن ال يجوز ألي دولة طرف أن تقوم بأنشطة تستهدف السفن أو الطائرات الحكومية في " - ٧

  ترخص بإجراء هذه األنشطة، دون موافقة دولة الَعَلم.

  

  الحصانة السيادية - ١٣المادة 

  

كومية األخرى أو الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية، وتعمل ُتلزم السفن الحربية والسفن الح ال

ألغراض غير تجارية، وتضطلع بعملياتها العادية، وال تشترك في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور 

 ١١و ١٠و ٩المتعلقــة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بموجب أحكام المواد بالميـاه، باإلبالغ عن االكتشافات 

من هذه االتفاقية. بيد أنه يجب على الدول األطراف أن تكفل، عن طريق اتخاذ التدابير المالئمة التي  ١٢و

تها العسكريـة التي تعوق العمليات أو القدرات التنفيذية لسفنها الحربية أو سفنها الحكومية األخرى أو طائرا ال

 ١١و ١٠و ٩تتمتع بحصانـة سياديـة وتعمل ألغراض غير تجاريـة، امتثال هذه السفن أو الطائرات للمواد 

  من هذه االتفاقية، وذلك بالقدر المعقول والعملي. ١٢و

  

  مراقبة دخول التراث في اإلقليم، أو االتجار به أو حيازته - ١٤المادة 

  

التدابير الالزمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه الُمَصّدرة و/أو المنتشلة تتخذ الدول األطراف 

بشكل غير مشروع، إلى إقليمها أو االتجار بها أو حيازتها، إذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة ألحكام 

  هذه االتفاقية.

  

  ول األطرافعدم استخدام المناطق الخاضعة لوالية الد - ١٥المادة 

  

تتخذ الدول األطراف التدابير الالزمة لمنع استخدام أراضيها، بما في ذلك موانيها البحرية، وكذلك الجزر 

المصطنعة، والمنشآت والهياكل الواقعة تحت واليتها أو سلطتها الخالصة، لمساندة أي نشاط يستهدف التراث 

  تفاقية.الثقافي المغمور بالمياه وال يتفق مع أحكام هذه اال
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 )١٢(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  لتدابير المتعلقة بالمواطنين والسفنا - ١٦المادة 

  

لمها من االضطالع بأي تتخذ الدول األطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل ع

  نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع أحكام هذه االتفاقية.

  

  جزاءاتال – ١٧المادة 

  

  قية.تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه االتفا - ١

يجب أن تكون الجزاءات التي يتم توقيعها في حاالت االنتهاكات رادعة بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان  - ٢

كان مكان حدوثها، وحرمان مرتكبيها من االمتثال لهذه االتفاقية، والحيلولة دون ارتكاب االنتهاكات أينما 

  الحصول على مزايا من وراء أنشطتهم غير المشروعة.

  تتعاون الدول األطراف على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادة. - ٣

  

  ضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه والتصرف فيه - ١٨المادة 

  

الالزمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها، والذي تتخذ كل دولة طرف التدابير  - ١

  تم انتشاله بطريقة ال تتفق وأحكام هذه االتفاقية.

تقوم كل دولة طرف بتسجيل وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي تم ضبطه بموجب هذه االتفاقية،  - ٢

  عليه. وتتخذ كافة التدابير المعقولة للمحافظة

تبلغ كل دولة طرف المدير العام وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني صلة يمكن التحقق منها  - ٣

وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه االتفاقية للتراث الثقافي 

  المغمور بالمياه.

ثقافي مغمور بالمياه، أن يكون التصرف فيه من أجل الصالح  تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث - ٤

العام، مع مراعاة ضرورة صونه وإجراء بحوث بشأنه؛ وضرورة إعادة تجميع األجزاء المتناثرة من 

المجموعات؛ وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض وألغراض التعليم؛ وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة 

  ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه. يمكن التحقق منها، وخاصًة صلة
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 )١٣(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  ون وتبادل المعلوماتالتعا - ١٩المادة 

  

لتراث الثقافي المغمور اتتعاون الدول األطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من أجل حماية وإدارة شؤون  - ١

هذا التراث  ن، قدر المستطاع، في عمليات استكشافبالمياه بمقتضى هذه االتفاقية، بما يشمل التعاو

  والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور.

تتعهد كل دولة طرف، في حدود ما تسمح به أغراض هذه االتفاقية، بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن  - ٢

فيما يتعلق، على سبيل المثال ال الحصر، التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول األطراف 

باكتشاف التراث، وتحديد موقعه، وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه أو انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه 

االتفاقية، أو بما يشكل انتهاكًا ألحكام أخرى من القانون الدولي، أو بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية 

  تطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث.العلمية السليمة وال

يجب أن تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه أو بمكان وجوده، والتي تتبادلها  - ٣

الدول األطراف فيما بينها أو تتبادلها اليونسكو والدول األطراف، قيد السرية، في حدود تشريعاتها الوطنية، 

للسلطات المختصة في الدول األطراف طالما كان إفشاء هذه المعلومات يمكن أن يشكل ومخصصة حصرًا 

  خطرًا أو يهدد بفشل حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه.

تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية الالزمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور  - ٤

تم التنقيب عنها أو انتشالها بالمخالفة لهذه االتفاقية أو انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك بالمياه التي ي

  القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما أمكن ذلك.

  

  توعية الجمهور - ٢٠المادة 

  

جمهور بقيمة وأهمية التراث الثقافي تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير المناسبة لرفع مستوى الوعي لدى ال

  المغمور بالمياه وبأهمية حماية هذا التراث على النحو الوارد في هذه االتفاقية.

  

  التدريب في مجال علم اآلثار المغمورة بالمياه - ٢١المادة 

  

قنيات صون تتعاون الدول األطراف من أجل تقديم التدريب في مجال علم اآلثار المغمورة بالمياه وفي مجال ت

التراث الثقافي المغمور بالمياه، والقيام، بشروط تتفق عليها فيما بينها، بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بهذا 

  التراث.
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 )١٤(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  السلطات المختصة - ٢٢المادة 

  

، أو تعزز السلطات تنشئ الدول األطراف سلطات مختصة في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه االتفاقية، - ١

ياه وإدارة القائمة حيثما توجد، وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمالمختصة 

ك القيام بأنشطة شؤونها واستيفائها، وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإدارته، وكذل

  البحث والتعليم في هذا المجال.

  قافي المغمور بالمياه.ن سلطاتها المختصة بالتراث الثتبلغ الدول األطراف المدير العام بأسماء وعناوي - ٢

  

  اجتماعات الدول األطراف - ٢٣المادة 

  

يدعو المدير العام إلى عقد اجتماع للدول األطراف في غضون السنة التي تلي دخول هذه االتفاقية حيز  - ١

عقد اجتماع استثنائي للدول النفاذ، ثم بعد ذلك مرة كل عامين على األقل. كما يدعو المدير العام إلى 

  األطراف إذا طلبت ذلك أغلبية الدول األطراف.

  يتولى اجتماع الدول األطراف تحديد وظائفه ومسؤولياته. - ٢

  يعتمد اجتماع الدول األطراف نظامه الداخلي. - ٣

حهم الدول يجوز الجتماع الدول األطراف أن ينشئ هيئة استشارية علمية وتقنية، تتألف من خبراء ترش - ٤

  األطراف، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين.

تتولى الهيئة االستشارية العلمية والتقنية القيام على النحو المالئم بمساعدة اجتماع الدول األطراف في  - ٥

  .المسائل ذات الطابع العلمي أو التقني فيما يخص تطبيق "القواعد"

  

  أمانة االتفاقية - ٢٤المادة 

  

  يكون المدير العام مسؤوال عن وظائف أمانة هذه االتفاقية. - ١

  تشمل واجبات األمانة ما يلي: - ٢

  ؛٢٣من المادة  ١(أ) تنظيم اجتماعات الدول األطراف المذكورة في الفقرة 

  اجتماعات الدول األطراف.(ب) تقديم المساعدة الالزمة إلى الدول األطراف من أجل تنفيذ قرارات 
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 )١٥(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  سوية السلمية للمنازعاتالت - ٢٥المادة 

  

التفاقية، يجب أن يكون أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه ا - ١

  محًال لمفاوضات تجري بحسن نية أو ألي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول.

ى اليونسكو للوساطة، المفاوضات في تسوية النزاع خالل أجل معقول، يجوز إحالة النزاع إلفي حالة فشل  - ٢

  وذلك باالتفاق فيما بين الدول األطراف المعنية.

وفي حالة عدم اللجوء إلى الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة، تطبق  - ٣

وص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية األمم المتحدة األحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنص

لقانون البحار، وذلك بعد إجراء التعديالت الضرورية، على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه 

االتفاقية بشأن تفسير االتفاقية أو تطبيقها، سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية األمم 

  لبحار. المتحدة لقانون ا

ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي إجراء تختاره دولة طرف في هذه االتفاقية، وفي  - ٤

لدى  -منها، إّال إذا كانت هذه الدولة الطرف  ٢٨٧اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 

قد  -النضمام إليها، أو في أي وقت الحق التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو ا

  لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه االتفاقية. ٢٨٧اختارت إجراًء آخر وفقا للمادة 

يحق ألي دولة طرف في هذه االتفاقية وليست طرفًا في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، لدى التصديق  - ٥

و الموافقة عليها أو االنضمام إليها أو في أي وقت الحق، أن تختار، بموجب على هذه االتفاقية أو قبولها أ

من اتفاقية  ٢٨٧من المادة  ١إعالن مكتوب، أسلوبًا أو أكثر من األساليب المنصوص عليها في الفقرة 

على ذلك  ٢٨٧األمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة. وتنطبق المادة 

الن وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفًا فيه ويكون غير مشمول بإعالن آخر ساري المفعول. اإلع

وألغراض التوفيق والتحكيم، طبقاً للمرفقين الخامس والسابع التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، يجوز 

من المرفق  ٢مذكورة في المادة للدولة المعنية أن تعّين موّفقين أو محكمين تدرج أسماؤهم في القوائم ال

  من المرفق السابع، من أجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه االتفاقية. ٢الخامس وفي المادة 

  

  التصديق على االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو االنضمام إليها - ٢٦المادة 

  

  من جانب الدول األعضاء في اليونسكو. تكون هذه االتفاقية محًال للتصديق أو القبول أو الموافقة - ١

  تكون هذه االتفاقية محًال لالنضمام: - ٢
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 )١٦(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في األمم المتحدة أو في إحدى   (أ)

الوكاالت المتخصصة في منظومة األمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك من جانب 

ول األطراف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية أو من جانب أي دولة أخرى يدعوها الد

  المؤتمر العام لليونسكو لالنضمام إلى هذه االتفاقية؛

لصفة من جانب األمم ا(ب) من جانب األقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل، والمعترف لها بتلك 

) والتي ١٥( ١٥١٤ ى االستقالل الكامل طبقًا لقرار الجمعية العامة رقمالمتحدة، ولكنها لم تحصل عل

اص باالنضمام لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه االتفاقية، بما في ذلك االختص

  إلى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل.

  مام لدى المدير العام. ودع الوثائق المتعلقة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضت - ٣

  

  دخول االتفاقية حّيز النفاذ - ٢٧المادة 

  

تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ إيداع الوثيقة العشرين المشار إليها في المادة 

ذ بالنسبة لكل ، ويكون ذلك قاصرًا على الدول أو األقاليم العشرين التي أودعت وثائقها. وتدخل حيز النفا٢٦

   من الدول أو األقاليم األخرى بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ إيداع تلك الدول أو األقاليم وثائقها.

  

  اإلعالنات المتعلقة بالمياه الداخلية - ٢٨المادة 

  

االنضمام  يجوز لجميع الدول واألقاليم عند القيام بالتصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو

  إليها أو في أي وقت الحق أن تعلن أن "القواعد" سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري.

  

  قيود تطبيق االتفاقية على المستوى الجغرافي - ٢٩المادة 

  

إليها، أن  يجوز للدول أو األقاليم، وقت التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو االنضمام

تعلن لدى جهة اإليداع أن هذه االتفاقية لن تنطبق على أجزاء معينة من أراضيها أو مياهها الداخلية أو 

األرخبيلية أو مياهها اإلقليمية البحرية، ويجب عليها أن تحدد في اإلعالن األسباب التي دعتها إلى اإلدالء بذلك 

ان وفي أسرع وقت ممكن، على تهيئة الظروف التي في ظلها اإلعالن. وعلى هذه الدولة أن تعمل، قدر اإلمك

يمكن تطبيق هذه االتفاقية على المناطق المحددة في إعالنها، وأن تسحب، تحقيقا لذلك الغرض، إعالنها بشكل 

  كامل أو جزئي بمجرد أن يتحقق ذلك.
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 )١٧(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  التحفظات - ٣٠المادة 

  

  االتفاقية.، ال يجوز إبداء تحفظات على هذه ٢٩باستثناء المادة 

  

  التعديالت - ٣١المادة 

  

يجوز ألي دولة طرف في هذه االتفاقية أن تقترح إدخال تعديالت عليها، بموجب رسالة مكتوبة توجهها  - ١

إلى المدير العام؛ ويقوم المدير العام بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول األطراف. وإذا وردت في غضون 

ع ردود إيجابية على هذا الطلب من نصف الدول األطراف على األقل، فإن ستة أشهر من تاريخ هذا التوزي

  المدير العام يعرض هذا االقتراح على االجتماع التالي للدول األطراف لمناقشته والنظر في اعتماده.

  تعتمد التعديالت بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت. - ٢

الت المقترحة على هذه االتفاقية، فإنها تخضع لتصديق الدول األطراف أو قبولها أو متى اعتمدت التعدي - ٣

  موافقتها أو انضمامها.

تصبح التعديالت التي يتم إدخالها على هذه االتفاقية نافذة فقط بالنسبة للدول األطراف التي صدقت عليها  - ٤

ثة أشهر من تاريخ إيداع ثلثي الدول األطراف أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثال

من هذه المادة. وبعد ذلك يصبح التعديل نافذًا بالنسبة لكل من الدول أو  ٣الوثائق المشار إليها في الفقرة 

األقاليم التي قامت بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه بعد مضي ثالثة أشهر من 

  الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام. تاريخ إيداع ذلك

تعتبر كل الدول أو األقاليم التي تصبح أطرافًا في هذه االتفاقية بعد تاريخ دخول التعديالت حّيز النفاذ طبقا  - ٥

  من هذه المادة، ما لم تعرب عن نية مختلفة: ٤للفقرة 

  دلة؛(أ) أطرافًا في هذه االتفاقية بصيغتها المع

  (ب) أطرافًا في االتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.

  

  االنسحاب - ٣٢المادة 

  

  يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بموجب إخطار مكتوب يوّجه إلى المدير العام. - ١

يصبح االنسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي اإلخطار، ما لم يحدد في هذا اإلخطار  - ٢

  تاريخ الحق لالنسحاب. 
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 )١٨(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

ال يؤثر االنسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع االلتزامات المنصوص عليها في  - ٣

  القانون الدولي بصورة مستقلة عن هذه االتفاقية.هذه االتفاقية والتي تعتبر ملتزمة بها بموجب 

  

  "القواعد" - ٣٣المادة 

  

فاقية تعتبر منطوية على تشكل "القواعد" الملحقة بهذه االتفاقية جزءًا ال يتجزأ منها. وأي إشارة إلى هذه االت

  اإلشارة إلى "القواعد" المذكورة، ما لم ينص صراحة على خالف ذلك.

  

  تحدةلدى منظمة األمم الم التسجيل - ٣٤المادة 

  

من ميثاق األمم المتحدة، سيجري تسجيل هذه االتفاقية لدى أمانة منظمة األمم المتحدة بناًء  ١٠٢طبقًا للمادة 

  على طلب المدير العام لليونسكو.

  

  النصوص ذات الحجية - ٣٥المادة 

  

والفرنسية، وتعتبر النصوص  ربيةحررت هذه االتفاقية باإلسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية والع

   .جميعها متساوية في الحجية الستة

   

 

 الملحق

 "القواعد "الخاصة باألنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه

  

  مبادئ عامة -أوًال 

  

اعتباره الخيار إن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه األصلي هو الخيار الذي ينبغي  ١القاعدة 

األول. وبناء على ذلك ال يرخص بتنفيذ األنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه إال إذا كانت 

متفقة مع حماية ذلك التراث، وعند الوفاء بهذا الشرط، يجوز الترخيص بهذه األنشطة إذا كان الغرض منها 

  المغمور بالمياه أو في معرفته أو تعزيزه.اإلسهام بصورة ملموسة في حماية التراث الثقافي 

  



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٩(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

إن االستغالل التجاري للتراث الثقافي المغمور بالمياه ألغراض التجارة أو المضاربة أو تشتيته بحيث  ٢القاعدة 

تتعذر استعادته، يتعارض بصورة جوهرية مع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه إدارة سليمة. 

  اإلتجار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه أو بيعه أو شرائه أو المقايضة عليه كسلعة تجارية.ويجب عدم 

  

  وال يجوز تفسير هذه القاعدة على أنها تحظر ما يلي:

ًا من حيث طبيعتها (أ) توفير الخدمات األثرية المهنية أو الخدمات ذات الصلة الالزمة، والتي تتطابق تمام

  اقية وتخضع لترخيص السلطات المختصة؛وغرضها مع هذه االتف

(ب) إيداع قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المنتشلة أثناء أحد مشروعات البحث التي تتفق مع هذه االتفاقية، 

شريطة أال يؤثر مثل هذا اإليداع تأثيرًا سلبيًا على األهمية العلمية أو الثقافية للقطع المنتشلة أو على 

؛ ٣٤و ٣٣ؤدي إلى تشتيتها بحيث يتعذر تجميعها؛ وأن يكون متفقا مع أحكام القاعدتين سالمتها، وأال ي

  وأن يخضع لترخيص السلطات المختصة.

  

يجب أال تؤثر األنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه تأثيرا سلبيا على هذا التراث  ٣القاعدة 

  وع.بدرجة أكبر مما هو ضروري لتحقيق أهداف المشر

  

  

عند القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه يجب إعطاء األفضلية الستخدام التقنيات  ٤القاعدة 

وأساليب االستكشاف غير المدمرة بدال من انتشال القطع. وإذا كان التنقيب أو االنتشال ضروريًا لغرض 

لمغمور بالمياه، فإن األساليب والتقنيات المستخدمة يجب الدراسات العلمية أو للحماية النهائية للتراث الثقافي ا

  أال تسبب إال أقل دمار ممكن وأن تساهم في صون بقايا التراث.

  

يجب أن تتجنب األنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه أي مساس غير ضروري  ٥القاعدة 

  بحرمة الرفات البشرية أو المواقع المقدسة.

  

يجب تنظيم األنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه تنظيما صارما لضمان التسجيل السليم  ٦القاعدة 

  للمعلومات الثقافية والتاريخية واألثرية.

  

يجب تيسير وصول الجمهور إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه األصلي، باستثناء الحاالت  ٧القاعدة 

  مع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونه. التي يتعارض فيها ذلك
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 )٢٠(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

الثقافي المغمور  يجب تشجيع إمكانيات التعاون الدولي في مجال االضطالع بأنشطة تستهدف التراث ٨القاعدة 

  تفادة من خبراتهم.لعلماء اآلثار وغيرهم من المهنيين المختصين واالس بالمياه بغية تعزيز التبادل الفعال

  

  مخطط المشروع -ثانيًا 

  

خطط للمشروع مقبل االضطالع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، يجب إعداد  ٩القاعدة 

لين في يعرض على السلطات المختصة للحصول على الترخيص الالزم، وإخضاعه للمراجعة من قبل العام

  المجال المعني.

  

  ا يلي:يشتمل مخطط المشروع على م ١٠القاعدة 

  

  (أ) تقييم للدراسات السابقة أو التمهيدية؛

  (ب) بيان للمشروع وأهدافه؛

  (جـ) المنهجية التي يتعين اتباعها والتقنيات الواجب استخدامها؛

  (د) التمويل المتوقع؛

  (هـ) جدول زمني متوقع إلنجاز المشروع؛

  منهم؛(و) تشكيل أعضاء الفريق وبيان مؤهالت ومسؤوليات وخبرات كل واحد 

  (ز) وضع خطط ألعمال التحليل واألنشطة األخرى الالحقة للعمل الميداني؛

  (ح) برنامج لصون القطع األثرية والموقع بالتعاون الوثيق مع السلطات المختصة؛

  (ط) سياسة خاصة بإدارة شؤون الموقع وصيانته طوال مدة المشروع؛

  (ي) برنامج للتوثيق؛

  (ك) سياسة للسالمة؛

  للبيئة؛(ل) سياسة 

  (م) ترتيبات للتعاون مع المتاحف وغيرها من المؤسسات وال سيما المؤسسات العلمية؛

  (ن) إعداد التقارير؛

  (س) إيداع المحفوظات، بما في ذلك قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه التي نقلت من مكانها؛

  (ع) برنامج مطبوعات.

  



  مرا
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 )٢١(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

مشروع الذي وافقت التراث الثقافي المغمور بالمياه وفقًا لمخطط التنفذ األنشطة التي تستهدف  ١١القاعدة 

  عليه السلطات المختصة.

  

لنظر في مخطط عندما تحدث اكتشافات غير متوقعة أو يطرأ تغيير على الظروف، يجب أن يعاد ا ١٢القاعدة 

  المشروع وأن ُيَعّدل بموافقة السلطات المختصة.

  

االكتشافات العارضة، يجوز الترخيص باالضطالع بأنشطة تستهدف التراث في حاالت الطوارئ أو  ١٣القاعدة 

الثقافي المغمور بالمياه، دون إعداد مخطط للمشروع، وذلك توخيا لحمايته، ويتضمن ذلك اتخاذ التدابير أو 

  االضطالع بأنشطة الصون لفترة زمنية قصيرة ال سيما منها ما يكفل تحقيق استقرار الموقع.

  

  ألعمال التمهيديةا -ثالثًا 

  

دير أهمية (أ) على إجراء تقييم يستهدف تق ١٠تشتمل األعمال التمهيدية المشار إليها في القاعدة  ١٤القاعدة 

التراث الثقافي المغمور بالمياه والبيئة الطبيعية المحيطة به ومدى تعّرضهما للضرر نتيجة للمشروع المقترح، 

  شأنها أن تحقق أهداف المشروع. وتقدير إمكانية الحصول على بيانات من

  

يشتمل التقييم أيضا على دراسات أساسية لألدلة التاريخية واألثرية المتاحة، وللخصائص األثرية  ١٥القاعدة 

والبيئية للموقع، وما يمكن أن ينجم عن أي تدخل محتمل من آثار تهدد في األجل الطويل استقرار التراث الثقافي 

  المستهدف بهذه األنشطة.المغمور بالمياه 

  

  هدف المشروع ومنهجيته وتقنياته -رابعًا 

  

يجب أن تكون المنهجية المتبعة مالئمة ألهداف المشروع، وأن تستخدم تقنيات تكفل قدر اإلمكان  ١٦القاعدة 

  عدم حدوث اضطراب في الموقع.
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  التمويل -خامسًا 

  

عاجلة إلى الحماية،  التراث الثقافي المغمور بالمياه في حاجةباستثناء الحاالت التي يكون فيها  ١٧القاعدة 

طط المشروع، بما يجب أن يتم سلفًا ضمان تمويل كاف للنشاط، بما يكفل إنجاز جميع المراحل المحددة في مخ

  في ذلك مرحلة صون القطع المنتشلة وتوثيقها وحفظها، وإعداد التقارير عنها وتوزيعها.

  

النهاية، مثل  ضمن مخطط المشروع دليال واضحا على القدرة على تمويل المشروع حتىيجب أن يت ١٨القاعدة 

  تقديم سندات ضمان.

  

يجب أن يتضمن مخطط المشروع خطة للطوارئ تكفل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه  ١٩القاعدة 

  والوثائق الخاصة به في حالة حدوث أي انقطاع في التمويل المتوقع.

  

  جدوله الزمني -دة المشروع م -سادسًا 

  

ُيعد جدول زمني مالئم يضمن سلفا، قبل القيام بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه،  ٢٠القاعدة 

استكمال جميع المراحل المحددة في مخطط المشروع، بما في ذلك مراحل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه 

  التقارير عنه ونشرها.المنتشل وتوثيقه وحفظه وإعداد 

  

يجب أن يتضمن مخطط المشروع خطة للطوارئ تكفل صون التراث الثقافي المغمور بالمياه  ٢١القاعدة 

  والوثائق الخاصة به في حالة انقطاع العمل في المشروع أو إنهائه ألي سبب.

  

  االختصاص والمؤهالت -سابعًا 

  

لتراث الثقافي المغمور بالمياه إال تحت إشراف ورقابة ال يجوز االضطالع بأي نشاط يستهدف ا ٢٢القاعدة 

عالم آثار مختص باآلثار المغمورة بالمياه يتمتع بالمؤهالت العلمية المالئمة للمشروع، وبحضور هذا العالم 

  بصورة منتظمة.
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كونوا قد ة وأن ييجب أن يكون جميع أعضاء الفريق المعني بالمشروع متمتعين بالمؤهالت الالزم ٢٣القاعدة 

  أثبتوا كفاءتهم في المجاالت التي أنيطت بهم في المشروع.

  

  ة شؤون الموقعالصون وإدار -ثامنًا 

  

ة التي تستهدف التراث يشتمل برنامج الصون على تدابير لمعالجة القطع األثرية أثناء تنفيذ األنشط ٢٤القاعدة 

  معايير المهنية السارية.وتنفذ أعمال الصون طبقا لل الثقافي المغمور بالمياه، وأثناء النقل وفي األجل الطويل.

  

يجب أن يشتمل برنامج إدارة شؤون الموقع على تدابير لحماية وإدارة شؤون التراث الثقافي  ٢٥القاعدة 

المغمور بالمياه في موقعه األصلي أثناء العمل الميداني وبعد انتهائه. كما يجب أن يتضمن البرنامج عنصرًا 

  م الجمهور، ويوفر وسائل معقولة لضمان استقرار الموقع ومراقبته وحمايته من التدخالت.خاصًا بإعال

  

  التوثيق –تاسعًا 

  

يشتمل برنامج التوثيق على مجموعة كاملة من الوثائق بما في ذلك تقرير مرحلي بشأن األنشطة  ٢٦القاعدة 

  المهنية السارية فيما يخص التوثيق األثري.التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه طبقا للمعايير 

  

تشتمل الوثائق، كحد أدنى، على سجل شامل للموقع يتضمن إشارة إلى مصدر قطع التراث الثقافي  ٢٧القاعدة 

المغمور بالمياه التي ُحّركت من مكانها أو نقلت أثناء االضطالع باألنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور 

حظات ميدانية، ومخططات، ورسومات، وقطاعات، وصور فوتوغرافية أو غير ذلك من وسائل بالمياه، ومال

  التسجيل األخرى.

  

  السالمة -عاشرًا 

  

توضع سياسة مناسبة لضمان سالمة وصحة أعضاء الفريق وغيرهم من العاملين في المشروع  ٢٨القاعدة 

  السارية. على أن تكون هذه الخطة متسقة مع الشروط النظامية والمهنية
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  البيئة -حادي عشر 

  

موجب  بحرية بشكل التعد سياسة بيئية مالئمة تكفل عدم إحداث اضطرابات في قاع البحر والحياة ال ٢٩القاعدة 

  له.

  

  تقديم التقارير -ثاني عشر 

  

السجالت تقدم تقارير مرحلية ونهائية طبقًا للجدول الزمني المحدد في مخطط المشروع، وتودع في  ٣٠القاعدة 

  العامة المخصصة لذلك.

  

  تتضمن التقارير ما يلي: ٣١القاعدة 

  (أ) بيان أهداف المشروع؛

  (ب) بيان األساليب والتقنيات المستخدمة؛

  (جـ) بيان النتائج المحرزة؛

  (د) وثائق أساسية تخطيطية وفوتوغرافية عن جميع مراحل النشاط؛

  من التراث الثقافي المغمور بالمياه نقلت من مكانها؛(هـ) توصيات بشأن صون وحفظ الموقع وأي قطعة 

  (و) توصيات بشأن األنشطة المقبلة.

  

  

  

  

  

  حفظ محفوظات المشروع -ثالث عشر 

  

يتم االتفاق، قبل بدء أي نشاط، على التدابير المتعلقة بحفظ محفوظات المشروع وتحديد هذه  ٣٢القاعدة 

  التدابير في مخطط المشروع.
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٥(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

ص قدر اإلمكان، على االحتفاظ بمحفوظات المشروع، بما في ذلك أي قطعة من التراث الثقافي يحر ٣٣القاعدة 

المغمور بالمياه نقلت من مكانها ونسخة من جميع الوثائق المتعلقة بها، كاملة وفي مجموعة واحدة بحيث 

وينبغي أن يتم ذلك في  يمكن إتاحة االنتفاع بها لألوساط العلمية والجمهور، وبما يضمن حفظ هذه المحفوظات.

أسرع وقت ممكن، وفي مهلة ال تتجاوز بأي حال مدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء المشروع، وعلى النحو 

  الذي يتفق مع مقتضيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه.

  

حصول على ال تدار شؤون محفوظات المشروع طبقا للمعايير المهنية الدولية السارية، وبشرط ٣٤القاعدة 

  الترخيص الالزم من السلطات المختصة.

  

  النشر -رابع عشر 

  

تنطوي المشروعات على أنشطة لتثقيف الجمهور ولعرض نتائج المشروع عليه حيثما كان ذلك  ٣٥القاعدة 

  مناسبًا.

  

  تعّد خالصة نهائية جامعة للمشروع: ٣٦القاعدة 

درجة تعقد المشروع والطابع السري أو  (أ) تعلن على الجمهور في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة

  الحساس للمعلومات؛

  (ب) تودع في السجالت الوطنية ذات الصلة.

  

في نسختين أصليتين تحمالن توقيع رئيس الدورة الحادية  ٢٠٠١في باريس في السادس من نوفمبر  صدرت

والثالثين للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يتم ايداعهما في محفوظات 

نسخ طبق األصل منها إلى جميع الدول منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وإصدار 

  وكذلك إلى األمم المتحدة. ٢٦واألقاليم المشار إليها في المادة 
  

ويعتبر النص المتقدم هو النص األصلي لالتفاقية التي اعتمدها على الواجب المؤتمر لمنظمة األمم المتحدة 

باريس والتي أعلن اختتامها في اليوم ... من  للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثالثين المنعقدة في

  .  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني 
  

  .  ٢٠٠١وإثباتًا لما تقدم وقعنا بإمضاءينا في هذا اليوم ... من نوفمبر / تشرين الثاني 

  

  رئيس المؤتمر العام                                                              المدير العام 
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 )٢٦(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. Paris, 2 November 

12001. 

 States  Group  Date of deposit of 

instrument  

Type of 

instrument  

  Albania II 19/03/2009  Ratification 

  Algeria Vb 26/02/2015  Ratification 

  Antigua and Barbuda III 25/04/2013  Ratification 

  Argentina III 19/07/2010  Ratification 

  Bahrain Vb 07/03/2014  Ratification 

  Barbados III 02/10/2008  Acceptance 

  Belgium I 05/08/2013  Ratification 

  Benin Va 04/08/2011  Ratification 

  Bolivia (Plurinational State of) III 24/02/2017  Ratification 

  Bosnia and Herzegovina II 22/04/2009  Ratification 

  Bulgaria II 06/10/2003  Ratification 

  Cabo Verde Va 26/03/2019  Ratification 

  Cambodia IV 24/11/2007  Ratification 

  Costa Rica III 27/04/2018  Ratification 

  Croatia II 01/12/2004  Ratification 

  Cuba III 26/05/2008  Ratification 

  Democratic Republic of the 

Congo 

Va 28/09/2010  Ratification 

  Ecuador III 01/12/2006  Ratification 

  Egypt Vb 30/08/2017  Ratification 

  France I 07/02/2013  Ratification 

  Gabon Va 01/02/2010  Acceptance 

  Ghana Va 20/01/2016  Ratification 

  Grenada III 15/01/2009  Ratification 

  Guatemala III 03/11/2015  Ratification 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٧(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

 States  Group  Date of deposit of 

instrument  

Type of 

instrument  

  Guinea-Bissau Va 07/03/2016  Acceptance 

  Guyana III 28/04/2014  Ratification 

  Haiti III 09/11/2009  Ratification 

  Honduras III 23/07/2010  Ratification 

  Hungary II 19/03/2014  Ratification 

  Iran (Islamic Republic of) IV 16/06/2009  Ratification 

  Italy I 08/01/2010  Ratification 

  Jamaica III 09/08/2011  Ratification 

  Jordan Vb 02/12/2009  Ratification 

  Kuwait Vb 30/05/2017  Ratification 

  Lebanon Vb 08/01/2007  Acceptance 

  Libya Vb 23/06/2005  Ratification 

  Lithuania II 12/06/2006  Ratification 

  Madagascar Va 19/01/2015  Ratification 

  Mexico III 05/07/2006  Ratification 

  Micronesia (Federated States 

of) 

IV 19/04/2018  Ratification 

  Montenegro II 18/07/2008  Ratification 

  Morocco Vb 20/06/2011  Ratification 

  Namibia Va 09/03/2011  Ratification 

  Nigeria Va 21/10/2005  Ratification 

  Palestine Vb 08/12/2011  Ratification 

  Panama III 20/05/2003  Ratification 

  Paraguay III 07/09/2006  Ratification 

  Portugal I 21/09/2006  Ratification 

  Romania II 31/07/2007  Acceptance 

  Saint Kitts and Nevis III 03/12/2009  Ratification 

  Saint Lucia III 01/02/2007  Ratification 



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
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 )٢٨(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

 States  Group  Date of deposit of 

instrument  

Type of 

instrument  

  Saint Vincent and the 

Grenadines 

III 08/11/2010  Ratification 

  Saudi Arabia Vb 13/11/2015  Ratification 

  Slovakia II 11/03/2009  Ratification 

  Slovenia II 18/09/2008  Ratification 

  South Africa Va 12/05/2015  Acceptance 

  Spain I 06/06/2005  Ratification 

  Togo Va 07/06/2013  Ratification 

  Trinidad and Tobago III 27/07/2010  Ratification 

  Tunisia Vb 15/01/2009  Ratification 

  Ukraine II 27/12/2006  Ratification 

 

1In accordance with its Article 27, this Convention shall enter into force on 2 January 

2009 for those States that have deposited their respective instruments of ratification, 

acceptance, approval or accession on or before 2 October 2008. It shall enter into force 

for any other State three months after the deposit by that State of its instrument of 

ratification, acceptance, approval or accession. 
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 )٢٩(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٢٠قرار رقم (
  

) من ٧٣ًا) من المادة () والبند (ثاني٦١ًال) من المادة (حكام البند (أوأل طبقًابناًء على ما اقره مجلس النواب   

  الدستور 

   ٩/١٠/٢٠١٩قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  ر القانون اآلتي : اصدا
  

  ٢٠١٩) لسنة ٢١رقم (

  قانون

  حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة / الرسمية اعفاء تصديق اتفاقية

  حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربياين بمن سمة الدخول 
  

ق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة / الرسمية تصد -١-المادة 

من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا الموقعة في بلغراد 

  .  ٢٠١٧كانون الثاني /  /٢٠بتاريخ 
  

  ة . يينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسم -٢-المادة 

  
  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية

  
  

  االسباب الموجبة

بغية تعزيز العالقات الثنائية بين جمهورية العراق وجمهورية صربيا ، ولتسهيل سفر مواطني البلدين من 

حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة / الرسمية ، ولغرض التصديق على اتفاقية اعفاء حاملي جوازات 

ية العراق وحكومة جمهورية السفر الدبلوماسية والخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهور

  ،صربيا 

  . شرع هذا القانون



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  اتفاقية

  اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة / الرسمية من سمة الدخول 

  بين

  حكومة جمهورية العراق 

  و

  حكومة جمهورية صربيا 

  

اليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين) رغبة ان حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا المشار 

منهما في تعزيز العالقات الثنائية وبهدف تسهيل سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية 

  والخدمة / الرسمية .

  فقد اتفق الطرفين المتعاقدين على مايلي :

  

  )١المادة (

مية من طلب يعفى مواطنو الطرفين المتعاقدين من حاملي ج ية والخدمة / الرس فر الدبلوماس وازات الس

ي دولة الطرف االخر لمدة التزيد على ( ير الدخول او المرور او االقامة في اراض ول على تأش ) ٩٠الحص

  تسعين يوما .

  

  )٢المادة (

مية ممن  ية والخدمة / الرس فر الدبلوماس هم من لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الس

لية او المنظمات الدولية في اقليم الطرف االخر والمعالين الذين يؤلفون  ية او القنص موظفي البعثة الدبلوماس

ول على  مية حق االقامة دون الحص ية والخدمة / الرس فر الدبلوماس رهم من حاملي جوازات الس جزءا من اس

ة للطرفين المت يره الدخول اذا ماتم اشعار السلطات المختص ) ثالثون يوما ٣٠عاقدين بدخولهم االول قبل (تاش

  وعبر القنوات الدبلوماسية .

  

  )٣المادة (

ية  لدبلوماس فر ا يكون دخول ومغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات الس

  قليم الطرف االخر .لرسمية من أي منفذ حدودي رسمي الوالخدمة /ا
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 )٣١(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  )٤المادة (

ية والخيلتزم مواطنو د فر الدبلوماس مية ولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات الس دمة /الرس

  بالقوانين واالنظمة النافذة في الدولة االخرى خالل اقامتهم فيها .

  

  )٥المادة (

التقيد هذه االتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول او مرور او اقامة أي من 

مواطني الطرف االخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة /الرسمية في حال اعتباره شخصا غير 

  مرغوب فيه لدى الطرف االخر دون حاجة الى اعطاء اسباب لذلك القرار .

  

  )٦المادة (

فر الدبل وًالأ ية نماذج من جوازات الس ية والخدمة : يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماس وماس

تخدامها خالل مدة التزيد على (/ مية للمعلومات المتعلقة باس ) ثالثين يومًا من تاريخ دخول االتفاقية ٣٠الرس

  حيز التنفيذ .

فر جديدة او اجراء أي  ثانيًا دار جوازات س : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد االخر عند اص

فر الحا مية ويتبادالن النماذج عبر القنوات تعديل على جوازات الس ية والخدمة / الرس لدبلوماس ية ا ل

  ) يوما من تاريخ االصدار الرسمي .٣٠الدبلوماسية خالل مدة التزيد على (

  

  )٧المادة (

  يحل أي خالف ينشأ عند تفسير او تنفيذ هذه االتفاقية من خالل القنوات الدبلوماسية .

  

  )٨المادة (

باب تتعلق :الي من الطرفي وًالأ كل مؤقت كليا أو جزئيا الس ن المتعاقدين ايقاف العمل بتنفيذ هذه االتفاقية بش

  بالنظام العام .

) اربع وعشرين ساعة ٢٤: يصبح االيقاف المنصوص عليه في البند (اوال) من هذه المادة نافذا خالل ( ثانيًا

  بعد تسلم الطرف االخر االشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .

عار احدهما االخر خالل ( ثالثًا اعة ٢٤: عند تعليق االيقاف يقوم الطرفان المتعاقدان باش رين س ) اربع وعش

  عبر القنوات الدبلوماسية .
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٢(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  )٩المادة (

لتنفيذ وفق الفقرة اان أي تغيير او تعديل على هذه االتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين ويدخل حيز 

  ) من هذه االتفاقية .١١((اوال) من المادة 

  

  )١٠المادة (

نوات قابلة ٥تكون هذه االتفاقية نافذة لمدة ( عبر أي طرف من طرفي يلتمديد تلقائيا لمدة مماثلة اذا لم ل) س

  ات الدبلوماسية .) اشهر من تاريخ انتهائها عبر القنو٦االتفاقية عن نيته في انهائها بشكل تحريري قبل (

  

  )١١المادة (

عار االخير الذ٣٠ه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (دخل هذت ي يقوم به الطرفين ) ثالثين يوما من تاريخ االش

تكمال االجراءات القانونية الالزمة لدخول المتعاقدين با ية باس بالغ احدهما االخر من خالل القنوات الدبلوماس

  االتفاقية حيز التنفيذ .

  

  هجرية .  ١٤٣٨  سنة  من ربيع الثاني   شهر من   ٢٢  بلغراد  في  ووقعت حررت 

  ميالدية .   ٢٠١٧  سنة  من كانون الثاني   شهر  من العشرون   لليوم   الموافق

  

باللغات العربية والصربية واالنكليزية ولكل منها ذات الحجية القانونية وفي حالة االختالف  اصليتين تيننسخب

                                 في التفسير يعول على النص االنكليزي . 

  

   

  عن حكومة                                                                عن حكومة     

 جمهورية صربيا                                                      جمهورية العراق     

  



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٣(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٢١قرار رقم (
  

) من ٧٣ًا) من المادة () والبند (ثاني٦١ًال) من المادة (حكام البند (أوأل طبقًابناًء على ما اقره مجلس النواب   

  الدستور 

   ٩/١٠/٢٠١٩قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

  ر القانون اآلتي : اصدا
  

  ٢٠١٩) لسنة ٢٢رقم (

  قانون

  المكمل التفاقية العمل الجبري  ٢٠١٤بروتوكول عام تصديق 

   ١٩٣٠) لعام ٢٩رقم (
  

 ) لعام٢٩المكمل التفاقية العمل الجبري رقم ( ٢٠١٤بروتوكول عام ق جمهورية العراق على تصد -١-المادة 

  .  ١٩٦٢) لسنة ٦٠المصادق عليها بالقانون رقم ( ١٩٣٠
  

  ة . يينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسم -٢-المادة 

  
  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية

  

  

  االسباب الموجبة

ولغرض التصديق على  ء على العمل الجبري بجميع اشكالهئق للجميع ، وبغية القضاالبهدف تأمين العمل ال   

   ، ١٩٣٠) لعام ٢٩المكمل التفاقية العمل الجبري رقم ( ٢٠١٤بروتوكول عام 

  . رع هذا القانونُش



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٤(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٥(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
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 )٣٦(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
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 )٣٧(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
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 )٣٨(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  
  
  
  

    



  
  

   قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٩(                   ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩          

  

 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 

  

  )٢٣قرار رقم (
  

) والبند (ثالثًا) من ٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   

  ) من الدستور.٧٣المادة (
  

  ١٠/٢٠١٩/ ١٤قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ    
  

  إصدار القانون اآلتي :
  

 ٢٠١٩) لسنـة ٢٤رقم (

  قانون

  الغاء امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة

  ٢٠٠٤) لسنة ٥٧رقم (
  

واالمر  ٢٠٠٤) لسنة ٥٧أوًال: يلغى امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ( -١-المادة 

  . ٢٠٠٥لسنة ) ١٩التشريعي رقم (
  

ثانيًا: تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين 

  العموميين اينما وردت.
  

أوًال: ُتحل مكاتب المفتشين العموميين وتؤول موجوداتها الى الوزارة او الجهة غير  -٢-المادة 

  تها .المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيال
  

ثانيًا: تؤول كافة الوثائق واالوليات والملفات والموجودات الى هيئة النزاهة التخاذ 

  االجراءات القانونية الالزمة .
  

  

  

  

  



  
  

   قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٠(                   ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩          

  

عام الى التقاعد وفقًا لقانون التقاعد الموحد رقم  أوًال: يحال من يشغل وظيفة مفتش -٣-المادة 

لوزراء ا، اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس  ٢٠١٤) لسنة ٩(

بقة حصرًا إصدار القرار الالزم بحقهم أو يعادون الى وظائفهم الحكومية السا

  . )الوزارات والهيئات(في مؤسسات الحكومة 
  

ثانيًا: يحال موظفو المالك الدائم والعقود واالجراء اليوميين العاملين في مكاتب 

المفتشين العموميين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون 

مكتب المفتش العام احد تشكيالتها ويحق لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية 

كفاءة والنزاهة للعمل ضمن تشكيالتهم بعد االتحادي اختيار من يجدون فيه ال

  موافقة وزارة المالية باضافة التخصيصات الالزمة للنقل.
 

  ء.ارالصادر من مجلس الوز ٢٠١٩) لسنة ٤٧يلغى االمر الديواني رقم ( -٤-المادة 
  

  ال يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون . -٥-المادة 
  

وينشر في الجريدة  تاريخ اقراره وصدوره في مجلس النوابينفذ هذا القانون من  -٦-المادة 

  .الرسمية 

  
  

 د.برهم صالح

  ةرئيس الجمهوري

  

  االسباب الموجبة

بغية الترشيق االداري ومنع االزدواجية في المهام ولغرض تسريع اجراءات مكافحة الفساد     

  ولعدم جدوى بقاء مكاتب المفتشين العموميين ،

  . رع هذا القانونُش

 



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤١(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  مرسوم جمهوري

 )٥٣رقم (
  

وبناًء على ماعرضه وزير  ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  الخارجية .
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

  . مقيم لجمهورية العراق لدى جمهورية سلوفاكيا بكر فتاح حسين سفيرًا غيرُيعّين السيد أوًال: 
  

  تنفيذ هذا المرسوم .  وزيرالخارجيةعلى  ثانيًا:

  ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . ثالثًا:

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة   صفر  ـرـشهـ مــن    عشر لرابعا  كـتــــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة    تشرين األول  رـــن شهــم  لثالث عشرا  ـق لليـــومـــوافـالمـــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٢(                  ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  مرسوم جمهوري

 )٥٤رقم (
  

ماعرضه وزير  وبناًء على ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  الخارجية .
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

ُيعّين السيد حيدر منصور هادي العذاري سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة لجمهورية أوًال: 

  العراق لدى المملكة االردنية الهاشمية .
  

  على وزيرالخارجية تنفيذ هذا المرسوم .  ثانيًا:

  ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . ثالثًا:

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة   صفر  ـرـشهـ مــن الرابع عشر     اليوم  ببغــداد فيكـتــــب 

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة   تشرين األول   رـــن شهــمالثالث عشر    ـق لليـــومـالمـــــوافـ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 

  

  

  

  

  



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٣(                   ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

 

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٩) لسنة ٤١رقم (

المرقمة                  مجلس االمن قرارات المؤلفة بموجب اقرته لجنة عقوبات مجلس االمن  استناداً الى ما  

) ، بشأن داعش ٢٠١٥، و٢٠١١ ، و ١٩٩٩ للسنوات () ٢٢٥٣و، ١٩٨٩، و ١٢٦٧(

وتنظيم القاعدة ومايرتبط بهما من افراد وجماعات وكيانات ، وأحكام قانون مكافحة غسل 

) ٥رقم (، ونظام تجميد أموال اإلرهابيين  ٢٠١٥) لسنة ٣٩األموال وتمويل اإلرهاب رقم (

  ، ووفقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة . ٢٠١٦لسنة 

إعمام التعديالت على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة ررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين ق

  ، بحسب اآلتي : ٢٠١٧لسنة  ٢٣٦٨  عقوبات مجلس االمن المؤلفة بموجب القرار رقم 

، والرقم المرجعي له :  طاني الجنسيةيالمدعو (انجم شويدري)، بر أوًال: ادخال التعديالت على

)٤١٩ QDi . (  جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار وان الذي سبق

  .٢٠١٨) لسنة ٦٣لجنة تجميد أموال اإلرهابيين رقم (

  ثانيًا: ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره.

 القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسهذا إعمام ثالثًا: 

لغرض أخذ المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة 

  آنفًا . المشار إليه  االسمات المالئمة بشأن التعديالت على اإلجراء

نشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل رابعًا: ُي

  األموال وتمويل اإلرهاب . 

  

  يس لجنة تجميد أموال اإلرهابيينرئ

١٣/١٠/٢٠١٩  

  

  

  



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٤(                   ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  

  

  

  



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٥(                   ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩           

  
    

  

  
  
  



  
  

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٦(                   ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩          

  

  بيان  م/

استنادًا الى الصالحية المخولة الينا بموجب المادة (الثامنة ) من قانون النشر في الجريدة    

  -اصدرنا البيان االتي : ١٩٧٧) لسنة ٧٨الرسمية رقم (

 ٢٥األهلي رقم  العالي ) من قانون التعليم٤٥في المادة ( الوارد أوًال: يصحح الخطأ المطبعي

ويقرأ  ١٩/٩/٢٠١٦) في ٤٤١٦المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد( ٢٠١٦لسنة 

  -كاالتي:

ينشأ بنظام صندوق يسمى ( صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات  -٤٥-(( المادة 

داري ويمثله رئيس إلبالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واوالكليات والمعاهد االهلية) يتمتع 

) ٩مجلس التعليم العالي األهلي ويجري تمويله والصرف منه وفقًا لقانون التقاعد الموحد رقم (

  )).١٩٧١) لسنة ٣٩وقانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم ( ٢٠١٤لسنة 

  ية .ثانيًا: ينشر هذا البيان في الجريدة الرسم

  

  عايف العاني رنصي

  رئيس ديوان رئاسة الجمهورية



  
  

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٧(                   ٤٥٦٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/١٠/٢٠١٩          

  

  ٢٠١٩) لسنة ٢بيان رقم (

) من قانون ٢٤٥نا بموجب أحكام البند (ثانيًا) من المادة (ى الصالحية المخولة للإاستنادًا    

  -:المعدل قررنا ما يأتي  ١٩٨٤) لسنة ٢٣الكمارك رقم (

ع المنشور في جريدة الوقائ ٢٠١٥سنة ) ل٥) من البيان رقم (١( يلغى نص الفقرةأوًال: 

  -التي:ويحل محله النص ا ٢٣/١١/٢٠١٥المؤرخ  ٤٣٨٨العراقية بالعدد 

  تعيين السيد (رعد محمد عبد اللطيف ) الموظف بعنوان (مشاور قانوني أقدم) في

الغربية بدًال من الهيئة العامة للكمارك عضو أصيل في المحكمة الكمركية للمنطقة 

  السيد (عبد الجليل حسين علوان) ألحالته إلى التقاعد.

  . وينفذ أعتبارًا من تاريخ نشره ثانيًا: ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية

  

  فؤاد حسين

  نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 

  وزير المالية
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