
  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   
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 ١٥رقم ( في شأن انشاء التحالف العالمي لالراضي الجافةتصديق اتفاقية  قانون (      

 .  ٢٠٢٠لسنة 

 ٢٠٢٠) لسنة ٤٥رقم (صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  قرار  . 

  . اعالنات تأسيس جمعيات تعاونية 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  ونالستو يةثانالة السن م ٢٠٢١ كانون الثاني ١١ هـ/١٤٤٢ جمادى األولى ٢٧  ٤٦١١ العدد                         

٤٦١١٢٧١٤٤٢١١٢٠٢١  

 



              الفهرس                             
  
 

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

     قوانين   

  ١  ضي الجافة في شأن انشاء التحالف العالمي لالراقانون تصديق اتفاقية   ١٥

    قرارات  

  ١٧    صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين    ٤٥    

    اعالنات   

  (جمعية الحياة الطبية الخدمية التعاونية)  تأسيس    -     

  بغدادومقرها في محافظة 

١٩  

  ة)(جمعية الموصل إلسكان ذوي الدخل المحدود التعاونيتأسيس   -

  ومقرها في محافظة نينوى 

١٩  

  (جمعية السلطانة الخدمية التعاونية)تأسيس   -

  ومقرها في محافظة النجف األشرف 

٢٠  

  (جمعية إتكال اإلنتاجية التعاونية)تأسيس   -

  ومقرها في محافظة النجف األشرف

٢٠  

  تأسيس (جمعية الكريم اإلسكانية التعاونية)  -

  ومقرها في محافظة النجف األشرف

٢١  

 



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 

  

  )١٤قرار رقم (
  

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

  ) من الدستور . ٧٣المادة (
  

   ١٤/١٢/٢٠٢٠قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

  إصدار القانون اآلتي : 
  

  ٢٠٢٠) لسنة ١٥رقم (

  قانون

  التحالف العالمي لالراضي الجافة  انشاء تصديق اتفاقية في شأن
  

في شأن انشاء التحالف العالمي لالراضي ى اتفاقية تصادق جمهورية العراق عل -١-المادة 

  .  ١٥/١٠/٢٠١٧الدوحة في  الجافة الموقع عليها في مدينة
  

  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .  -٢-المادة 

  

  برهم صالح

  رئيس الجمهورية

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

 قوانين 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

  االسباب الموجبة

الغذاء لديها  العمل على تعزيز االمن الغذائي في الدول االعضاء ، ومواجهة اخطار نقصبغية 

لغرض المصادقة االزمات الحادة الطارئة بهذا الشأن ، و ولتحقيق التعاون المشترك في مواجهة

  ،  على اتفاقية في شأن انشاء التحالف العالمي لالراضي الجافة

  ُشرع هذا القانون .



  مرا
  

 

   اتفاقيات 
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 )٣(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

  اتفاقية بشأن إنشاء التحالف العالمي

  لألراضي الجافة

  ديباجة 

  إن الدول األعضاء . 

إذ تقر بأن األمن الغذائي كان قضية اإلنسان األولى عبر التاريخ ، وإذ تدرك أن بلدان المناطق 

الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم ، والنمو السكاني ، واالضطرابات 

افة ، هدد األمن الغذائي في البلدان الجوإذ تعي حجم المخاطر التي ت، االقتصادية واالجتماعية 

واقتناعا منها بأن مستقبل البلدان الجافة يستدعي توجيه االهتمام إلى البحث العلمي والتطّور 

  ، يق مستوى مقبول من األمن الغذائي، سعياً إلى تحقجي في الزراعة في األراضي الجافةالتكنولو

ات فورية . وإذ تدرك أن تصميم وتنفيذ برامج األمن الغذائي في البلدان الجافة يتطلب إجراء

  ورؤية لالستمرار على المدى البعيد . 

منها على التعاون الدولي للتنسيق في استخدام الموارد تحقيقًا لهدف تحسين اإلنتاج وحرصًا 

الزراعي وتوثيق عرى العمل المشترك مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية المعنية باألمن 

الغذائي على المستويين الدولي واإلقليمي ، وإذ تشدد على ضرورة التعاون بين البلدان الجافة 

ق سياساتها لرفع مستوى األمن الغذائي في كل بلد من البلدان الجافة ، وفيها مجتمعة ، وتنسي

  إزاء ما تواجهه من تحديات ، 

  قد اتفقت على ما يلي : 
  

  الفصل األول : أحكام عامة 

   ١المادة 

  التعاريف والمصطلحات المستخدمة 

ألغراض هذه االتفاقية يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق 

  معنى آخر : 

  (أ) التحالف : التحالف العالمي لألراضي الجافة ، 

  (ب) اللجنة : لجنة درء األزمات والتصدي لها ؛ 



  مرا
  

 

   اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

ة بشكل حاد على (ج) األزمة : أزمة الغذاء التي تحدث عندما ترتفع معدالت الجوع وسوء التغذي

ب في سوق نتيجة التباين بين العرض والطل ، أو الدوليالمستوى المحلي أو اإلقليمي 

ية والمشاكل انخفاض اإلنتاج الغذائي جراء الكوارث الطبيعالغذاء العالمية ، أو بسبب 

  البيئية . 

تضم ممثلين عن الدول األعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف ، ) المجلس التنفيذي : هيئة (د

التي يمثلونها ، في الشؤون ويكونون مفوضين باتخاذ القرارات نيابة عن الدول األعضاء 

  الواقعة في نطاق أهداف واختصاص التحالف وتنفيذ أحكام هذه اإلتفاقية ؛ 

(هـ) المدير التنفيذي : المدير التنفيذي المعين من قبل المجلس التنفيذي وذلك من مواطني 

  إحدى الدول األعضاء . والذي يتولى رئاسة األمانة العامة للتحالف ؛ 

  (و) األمانة المؤقتة : األمانة التي تتولى مهام السكرتارية ريثما تنشأ األمانة العامة . 

  لدولة العضو : جميع الدول / الدولة الطرف في هذه االتفاقية ، الدول األعضاء / ا(ط) 

أو مؤسسة بحثية ، كل دولة ، أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة األطراف ، (ي) الشريك : 

مام إلى التحالف تابعة للقطاع الخاص ، قبلت االنض أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة

لتنفيذي ، ووفقًا لإلجراءات والمعايير التي المجلس ا من بصفة شريك بناء على دعوة

  يحّددها المجلس ؛ 

  (ك) األمانة العامة : المكاتب اإلدارية للتحالف . 

الذي يجمع المساهمات الطوعية والهبات والتبرعات الصندوق الطوعي : الصندوق النقدي (ل) 

والشركاء وغيرهم إلى التحالف ، بغرض تمويل أهداف والمنح المقدمة من الدول األعضاء 

  التحالف وممارسة اختصاصاته وتنفيذ مهامه . 

  الوديع : أية دولة أو منظمة أو مؤسسة يعهد إليها بحفظ االتفاقية . (م) 

(ن) استعراض األقران : عملية تقييم مشترك بين الدول األعضاء في منظمة ما للتأكد من 

  اءة والجودة في مجال محدد . احترام معايير الكف
  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

   اتفاقيات 
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  ٢المادة 

  األهداف العامة 

  ينشأ التحالف من أجل تحقيق األهداف التالية :

فردية على اتقاء تها الاتحسين قدر ل(أ) العمل على تعزيز األمن الغذائي للدول األعضاء من خال

العتماد على األزمات الغذائية ، ومواجهة األزمات بالتعاون والمساعدة المتبادلين ، وبا

  الموارد الفردية والجماعية ، حسب الحاجة ؛ 

دعم وتحسين وتطوير القدرات الفردية والجماعية لمواجهة خطر النقص في األغذية ، (ب) 

التدابير األكثر فعالية القتراح حلول جديدة للمشاكل  والتكليف بإجراء البحوث ، وتطبيق

  المشتركة في األمن الغذائي ، وتقديم المساعدة المتبادلة في حاالت الحاجة االستثنائية ؛ 

التشاور واالجتماع عندما يرى أحد األطراف أن خطرًا داهمًا يتهدد األمن الغذائي ألي دولة (ج) 

  ة . أو أكثر ، أو لدول التحالف مجتمع
  

   ٣المادة 

  الوضع والصالحيات القانونية 

. تؤسس الدول األعضاء ، بموجب هذه االتفاقية ، التحالف العالمي لألراضي الجافة ، وهو ١

منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية كاملة تتمتع باألهلية القانونية الالزمة لممارسة 

صالحياتها ومهامها ، وتحقيق أهدافها ، ويشمل ذلك على وجه التحديد ، دون االنتقاص من 

  ت العامة ، ما يلي : الصالحيا

  (أ) إبرام المعاهدات واالتفاقات والعقود : 

(ب) امتالك  وحيازة األموال واألصول ، بما في ذلك المنقولة والثابتة وحقوق الملكية الفكرية 

والتصرف بها بكافة صور التصرفات القانونية ، وفقًا لقوانين الدولة التي توجد بها األموال 

  واالصول والحقوق . 

  (ج) شراء األصول ، وبيعها ، وتأجيرها ، وتحسينها ، وتشغيلها ؛ 

  (د) اتخاذ اإلجراءات القانونية والرد عليها . 



  مرا
  

 

   اتفاقيات 
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. التحالف العالمي لألراضي الجافة هو تحالف بين الدول األطراف في هذه االتفاقية أو التي ٢

  قد تنضم إليها الحقًا . 

  

   ٤المادة 

  االختصاص 

لف ، بحكم دوره ) من هذه االتفاقية ، يضطلع التحا٢. تحقيقًا لألهداف المحددة في المادة (١

  التالية : ومهامه باالختصاصات الرئيسية 

اسات في اح السي(أ) تحديد ، واستعراض ، واقتراح التحسينات في عمليات التخطيط  واقتر

  هدف تعزيز أمنها الغذائي ؛ الدول األعضاء ، ب

ضطالع بدور فاعل في إجراء البحوث ومتابعة االبتكارات التكنولوجية في المجاالت التي اال(ب) 

تلبي احتياجات الدول األعضاء في مجاالت استخدام المياه والطاقة ألغراض الزراعة وفي 

  مجال األمن الغذائي ؛ 

ضاء وتعزيز أمنها (ج) تقييم البحوث وتقديم االقتراحات بشأن تنفيذ البرامج اإلنمائية للدول األع

  الغذائي ؛ 

  ودرئها ؛ (د) اتخاذ تدابير احترازية الستباق االزمات الغذائية 

اعتماد السياسات المشتركة واتخاذ التدابير للتخفيف من حدة المخاطر التي تتهّدد األمن (هـ) 

  الغذائي في الدول األعضاء ؛ 

دارة التحالف من التصّدي للمشاكل وإاألعضاء لتمكين كل دولة وتمكين (و) تطوير قدرات الدول 

  ؛  أزمات األمن الغذائي

تسهيل مشاركة الدول األعضاء وتنسيقها في المساعي والمشاريع الدولية والمتعددة (ز) 

  األطراف في مجال األمن الغذائي ؛ 

لوجية على الدول األعضاء للحد من سوء (ح) تعميم فوائد أحدث البحوث واالبتكارات التكنو

  ية ؛ ومكافحة الجوع والفقر . التغذ

. يضطلع التحالف بوظائف ومهام أخرى على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي حسب ٢

  الحاجة . 

  



  مرا
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  الفصل الثاني : الدول األعضاء والشركاء 

   ٥المادة 

  الدول األعضاء 

راضيها % من مساحة أ ٥٠التحالف هم من الدول التي تغطي األراضي الجافة نسبة  أعضاء

ام بأهداف التحالف وتواجه خطرًا محقًا على األمن الغذائي ؛ وتبدي استعدادًا وقدرة على االلتز

  ومهامه . 
  

  :  ٦المادة 

  الشركاء

دولية ، أو منظمة متعددة . يجوز للمجلس التنفيذي أن يوجه الدعوة إلى أي دولة أو منظمة ١

ر حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، راف ، أو معهد بحوث ، أو منظمة غياألط

  لالنضمام إلى التحالف بصفة شريك . 

  يجوز للشركاء المشاركة في أنشطة التحالف عمًال بقرارات المجلس التنفيذي . . ٢

االهتمام المشترك ، بين التحالف مبادرات  . الهدف من مبدأ الشراكة هو تعزيز التعاون ، في٣

بوضع والدول التي تواجه مشاكل في األمن الغذائي وكذلك مع المنظمات والهيئات التي ُتعنى 

  وتنفيذ برامج لألمن الغذائي . 
  

  :  ٧المادة 

  الشراكات 

أن يبني عالقات تعاون مع منظمات أخرى ، كالمنظمات . يجوز للتحالف ، تحقيقًا ألهدافه ، ١

الدولية ، والمنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات غير الحكومية ، ومؤسسات القطاع 

  الخاص في الدول األعضاء وفي دول أخرى . 

يجوز للتحالف إقامة عالقات شراكة استراتيجية للتعاون المتبادل ، على المدى المتوسط . ٢

  ، مع منظمات تسعى إلى أهداف مماثلة .  والطويل

جيدة ، ودراية وسيلة لتسهيل تعميم ما يتوصل إليه التحالف من ممارسات  . تكون الشراكات٣

  ة . تقنية ، وحلول ناجع



  مرا
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 )٨(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

  الفصل الثالث : استعراض وتنسيق السياسات

   ٨المادة 

  االلتزام بعملية استعراض السياسات والتشاور بشأنها 

. تقوم عملية استعراض السياسات على أسس من أهّمها التعاون في استعراض األقران ١

ويشارك األعضاء باستمرار في عملية االستعراض المتبادل للسياسات والتشاور بشأنها 

باعتبار ذلك عنصرًا من عناصر التعاون بهدف تعزيز األمن الغذائي لسكان الدول األعضاء 

  بين الدول األعضاء .  لممارسات وتبادل التجارب والخبراءيم أفضل اوتسّهل هذه العملية تعم

. يحّدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراحات المدير التنفيذي أهداف عملية استعراض ٢

  وآليات سيرها. السياسات بين الدول األعضاء 
  

  ٩المادة 

  أهداف عملية االستعراض

االستعراض باالستفادة من خدمات خبراء وعلماء وأكاديميين ، ُيعّينهم . تجري عمليات ١

المجلس التنفيذي خصيصًا لهذه المهام وتقتضي عملية االستعراض النظر في السياسات 

  وتقديم التوصيات لتحسين النظم القائمة في الدول األعضاء بحيث تساهم في : 

  ء والمقيمين على أراضيها ؛األعضا(أ) تعزيز األمن الغذائي لمواطني الدول 

   ؛درة تحقيق استدامة الزراعة وحماية الموارد النا(ب) 

(ج) توسيع قاعدة المعرفة لدى الدول األعضاء وتنظيمها وحماية الموارد الطبيعية ، وتقييم 

ليتها ومالءمتها نظم التعليم القائمة (بما في ذلك خدمات اإلرشاد الزراعي) من حيث فعا

  ونقلها ، وتخزينها ، واستهالكها ؛  ، األغذيةلغرض إنتاج 

  (د) تقييم مدى إمكانية استخدام التقّدم العلمي والتكنولوجي في تحقيق األمن الغذائي ؛ 

(هـ) تحقيق المستوى األمثل من الكفاءة في إنتاج األغذية واستخدام الموارد الطبيعية من مياه 

  وطاقة ؛ 

  مويل لقطاعات الزراعة والغذاء . (و) تحسين إمكانات الحصول على الت
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 )٩(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

ائج والتوصيات المنبثقة من كل عملية استعراض في تقرير واٍف ُيحلل بنية ُتوّثق النت -٢

م أهداف السياسات القائمة ويقترح تدابير لمعالجة المشاكل وتنسيق السياسات بما يخد

  التحالف . 
  

  الفصل الرابع : البحوث والعلوم والتكنولوجيا 

   ١٠المادة 

  االلتزام بالتعاون في البحث واالبتكار التكنولوجي 

واالبتكار التكنولوجي لتطوير المعارف وتبادلها بين الدول األعضاء . يدعم التحالف البحث  -١

وذلك بهدف تحسين قدرتها في مجال األمن الغذائي وحماية وتوفير المياه والطاقة . ويركز 

ار على سد الثغرات في المجاالت المعرفية الهامة ومعالجة العمل في مجال البحث واالبتك

مع الحرص على االستفادة من البحوث والمبادرات القائمة في  ، المشاكل في أجهزة التنفيذ

  منظمات وهيئات أخرى تجنبًا لالزدواجية . 

ُيمّول برنامج البحث واالبتكار من جملة مصادر منها الصندوق الطوعي للتحالف ويمكن  -٢

توجيه التمويل إلى المنظمات الدولية والمتعددة األطراف ومعاهد البحوث والمؤسسات 

األكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص ، والعلماء األفراد ، وذلك وفقًا لما يقرره المجلس 

  جة . التنفيذي عند الحا
  

  الفصل الخامس : المساعدة المتبادلة 

   ١١المادة 

  غايات المساعدة المتبادلة 

ُيعنى التحالف بمعالجة األسباب الجذرية لمشاكل األمن الغذائي ولن يكتفي بمعالجة أعراضها 

ويلتزم األعضاء بالجهوزية وتبادل المساعدة عمًال بقرارات المجلس التنفيذي ، وذلك للتصدي 

ومعالجة النقص في اإلمدادات من المواد الغذائية ومدخالت اإلنتاج الزراعي الذي قد  لألزمات

  في أي دولة من الدول األعضاء .  ، يحدث ، من وقت إلى آخر
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 )١٠(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

  ١٢المادة 

  إجراءات درء األزمات وإدارتها والتصدي لها

التحالف لجنة درء األزمات والتصدي لها ويعمل األعضاء على وضع وتنسيق وتنفيذ  نشئي -١

آليات لدرء األزمات والتصدي لها ، وذلك من خالل المجلس التنفيذي ولجنة درء األزمات 

ما ويتخذ المجلس التنفيذي ، بناء على مشورة اللجنة المذكورة ، وحسب  . والتصدي لها

ومدخالت اإلنتاج الزراعي شأن الحد األدنى من مخزون المواد الغذائية يراه مناسباً ، قرارات ب

الفصل بشأن  وغير ذلك من التدابير الوقائية ، بما يتماشى مع المبادئ التي ينص عليها هذا

  المساعدة المتبادلة .

يعود للمجلس التنفيذي ، بناء على مشورة لجنة درء األزمات والتصدي لها ، القرار بشأن  -٢

،المنصوص عليه  حدث أو األحداث التي تملي ضرورة العمل بموجب المساعدة المتبادلةال

تصديًا ألحداث محّددة  مجريات المساعدة المتبادلة التنفيذي في هذا الفصل كما يحدد المجلس

  يوجه عنايته إليها عضو أو أكثر من الدول األعضاء . 

  

  التمويل  الفصل السادس :

   ١٣المادة 

  المساهمات المقتطعة 

تضع الدول األعضاء أساسًا متوازنًا لتحديد المساهمات اإللزامية لتمويل الميزانية المعتمدة  -١

  للتحالف . 

يكون ُتحسب حصص المساهمات االلزامية للدول األعضاء بالتناسب وفقًا لجدول إرشادي  -٢

محتسبا على أساس الدخل القومي اإلجمالي للدولة العضو ، على أن ال تقل مساهمة كل دولة 

  بالمائة من الميزانية المعتمدة للتحالف .  ١عن عضو 

أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية من األعضاء الراغبين لتمويل يجوز للمجلس التنفيذي  -٣

يمكن أن تكون  ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، ألمانةالنفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات ا

  هذه المساهمات ذات طابع مشروط أو غير مشروط . 
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 )١١(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

دي المذكور بعد المجلس التنفيذي حصص الدول األعضاء المحددة بالجدول اإلرشايعتمد  -٤

يذي بناءا ويكون تعديل هذه الحصص باعتماد المجلس التنف ، موافقة الدول األعضاء عليه

 على موافقة الدول األعضاء .

من الدول  -غير مشروطة  -التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية  يجوز للمجلس -٥

  ألمانة العامة . ااألعضاء أو الشركاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات 

للمجلس التنفيذي قبول الهبات أو التبرعات أو المنح أو المساهمات األخرى النقدية يجوز  -٦

من الدول األعضاء أو الشركاء أو من غيرهم بغرض تمويل  -غير المشروطة  -أو العينية 

  أنشطة ومهام التحالف أو تنفيذ برامجه أو أعماله . 
  

  :  ١٤المادة 

  لجنة التدقيق 

يعّين المجلس التنفيذي مدققين ماليين مستقلين إلجراء تدقيق دوري على العمليات المالية  -١

  مرة في السنة على األقل ووضع تقارير التدقيق في متناول جميع األعضاء . 

يشّكل المجلس التنفيذي لجنة للتدقيق تضّم ما ال يقل عن ثالثة ممثلين من الدول األعضاء،  -٢

  التنفيذي في بداية كل سنة مالية لمراجعة تقارير التدقيق السنوية .  يعّينهم المجلس

يجب على أعضاء لجنة التدقيق محاولة اعتماد القرارات باإلجماع وعند ذلك يشجع تقديم  -٣

أصوات معارضة من أعضاء لجنة التدقيق وتسجيل تبريرهم لها في محضر االجتماع ، يجب 

ية األصوات ، وفي حال التعادل يجب على رئيس اللجنة أن اتخاذ قرارات لجنة التدقيق بأغلب

  يقدم التصويت المرجح . 
  

  الفصل السابع : أجهزة التحالف 

   ١٥المادة 

  المجلس التنفيذي 

المجلس التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات ، ويضّم ممثًال عن كل دولة من  -١

  الدول األعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف . 

  



  مرا
  

 

   اتفاقيات 
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 )١٢(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

قا س التنفيذي مرتين في السنة على األقل بمقر التحالف ويجوز له االجتماع وفيجتمع المجل -٢

ء ، أن يجتمع بموافقة الدول األعضا ، يجوز ذلكللجدول الزمني الذي يعده لهذا الغرض ، وك

وجدت مبررات  المجلس التنفيذي في مكان آخر يتم االتفاق عليه ، بخالف مقر التحالف ، إذا

  تقتضي ذلك األمر . 

ل األعضاء على رئاسة المجلس سنويًا بالترتيب األبجدي على أساس األبجدية تتناوب الدو -٣

  اإلنجليزية . 

يكون للمجلس التنفيذي صالحية اتخاذ القرارات المنصوص عليها في هذه االتفاقية وكذلك  -٤

  صالحية البت في تفسير أحكام هذه االتفاقية . 

لمناقشة مواضيع  ،من وقت إلى آخر  ،يدعو المجلس التنفيذي الشركاء لحضور اجتماعاته  -٥

  تهمهم ولالستفادة من مساهماتهم . 

يتخذ قرارًا بخالف ذلك ، قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ما لم  يتخذ المجلس -٦

ويمكن أن يعتمد قاعدة أخرى للتصويت على القرارات  ، من خالل عملية التصويت المعتادة

بشأن مواضيع محّددة وُتتخذ القرارات بشأن ميزانية التحالف والموافقة على تمويل األنشطة 

والقواعد المالية ، وتحديد معايير واعتماد األنظمة  ، مات اإللزاميةالمساهغير اإلدارية من 

 ،إلى هذه االتفاقية ، وتعيين المدير التنفيذي ، في جميع الحاالت بإجماعانضمام دول أخرى 

  جميع األعضاء الذي يملكون حق التصويت . 

تخسر الحق في التصويت في المجلس التنفيذي كل دولة تتأخر في دفع مساهماتها اإللزامية،  -٧

بما يعادل أو يتجاوز القيمة المترتبة عليها لسنتين ، ما لم يقرر المجلس التنفيذي أن هذا 

  التأخير ُيعزى ألسباب أو ظروف خارجة عن سيطرة الدولة . 

مال النصاب تضاء أو المجلس التنفيذي إال بعد التأكد من اكال يجوز عقد اجتماع للدول األع -٨

  الضروري لعقد االجتماع . 

 ، يجوز للمجلس التنفيذي إنشاء أية أجهزة فرعية الزمة لممارسة مهامه واختصاصاته -٩

وتحدد القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن مهام واختصاصات األجهزة 

  المنشأة . 

  



  مرا
  

 

   اتفاقيات 
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   ١٦المادة 

  األمانة العامة

سلطة المجلس  المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت ئنشي -١

مل التحالف عالتنفيذي، وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وُتعنى األمانة بتنفيذ برنامج 

  وتحقيق أهدافه . 

لفترة لدول األعضاء تمتد واليته يعّين المجلس التنفيذي مديرًا تنفيذيًا من بين مرشحي ا -٢

ويجوز للمجلس  ، أربع سنوات ، وال يجوز أن يشغل المنصب ألكثر من واليتين متتاليتين

  التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه . 

تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى األمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها  -٣

األمانة العامة وتعيين المدير رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء 

  التنفيذي . 
  

  الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية 

   ١٧المادة 

  الموارد المالية 

  ل التحالف من : ُيموّ  -١

  (أ) المساهمات اإللزامية للدول األعضاء ؛ 

  (ب) المساهمات الطوعية التي ترد إلى الصندوق الطوعي من الدول األعضاء ؛ 

المساهمات والتبرعات والهبات والمنح الطوعية ، ومنها مساهمات الملكية الفكرية ، (ج) 

  والهبات العينية ، الواردة من مصادر غير حكومية ومن القطاع الخاص والشركاء ؛ 

  بيع المطبوعات ؛ (د) 

  عوائد الودائع والثروات ؛ (هـ) 

  (و) التمويل المبتكر ؛ 

  (ز) أي مصادر أخرى متوفرة وفقًا للقواعد واألنظمة المالية التي يعتمدها المجلس التنفيذي . 



  مرا
  

 

   اتفاقيات 
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 )١٤(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

عية سنوية في إلى دعم التحالف بمساهمات طو -بحسب الحاجة  -تدعى الدول األعضاء  -٢

   .التمويل األساسي ، وبالمشاركة بفعالية في األنشطة ، وبوسائل مناسبة أخرى 

  

   ١٨المادة 

  المقر 

ة ف مقرًا دائمًا له في مدينة الدوحة في دولة قطر ويضم المقر مكاتب األمانيتخذ التحال -١

نشائه ما لم العامة ، وتعقد فيه اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس االستشاري في حال إ

  .يتخذ المجلس التنفيذي قرارًا بخالف ذلك 

  ل خدمة أهداف التحالف . يجوز للمجلس التنفيذي أن يتخذ قراراً بتأسيس مكاتب إقليمية من أج -٢
  

   ١٩المادة 

  اللغات 

تصدر  مل ويتخذ التحالف من اللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية لغات رسمية ولغات ع

  باللغات الثالث جميع القرارات والوثائق المتعلقة ببرامج التحالف . 
  

   ٢٠المادة 

  االمتيازات والحصانات 

يتمتع التحالف وجميع موظفيه ، على أراضي كل دولة من الدول األعضاء ، ما عدا من هم  -١

لممارسة وظائفهم باألهلية القانونية وباالمتيازات والحصانات الالزمة  ، من رعايا هذه الدولة

  بما يتوافق مع أهداف التحالف . 

ُيحدد الوضع القانوني لمقر التحالف في الدولة المضيفة واالمتيازات والحصانات التي تمنح  -٢

  لموظفيه في اتفاق منفصل للمقر ُيعقد مع الدولة المضيفة . 

تمكن االمتيازات والحصانات التي ُتعطى بموجب هذا االتفاق موظفي التحالف من أداء  -٣

امة ، ويجوز للتحالف ، عند الضرورة ، إبرام اتفاقات مهامهم على أكمل وجه وباستقاللية ت

مع دول أخرى من الدول األعضاء ُتمنح بموجبها االمتيازات والحصانات لموظفي ثنائية 

  التحالف من تلك الدول . 

  



  مرا
  

 

   اتفاقيات 
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  الفصل التاسع : أحكام ختامية 

   ٢١المادة 

  التنفيذ 

فاقية ، ألعضاء على اتخاذ كافة التدابير الوطنية المناسبة لتنفيذ أحكام هذه االتاتعمل الدول  -١

عتمدها يوالقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي ، والسياسات والبرامج األخرى التي 

  التحالف . 

هة اتصال من أجل الوفاء بالتزاماته بموجب هذه االتفاقية ، تقوم كل دولة عضو بتعيين ج -٢

الوطنية لتأمين التواصل الفعال مع األمانة التنفيذية وغيرها من الدول لتكون جهة االتصال 

  األعضاء . 

تنفيذ أو تفسير أحكام هذه االتفاقية مرهون باالحترام الكامل وعدم مخالفة القوانين أو  -٣

  القواعد أو النظم المعمول بها في الدول األعضاء . 
  

   ٢٢المادة 

  تسوية النزاعات 

في حال نشوب نزاعات أو خالفات في سياق تطبيق أو تفسير أحكام هذه االتفاقية ، تدخل الدول 

األعضاء أو مجموعات الدول األعضاء المتنازعة في مفاوضات بهدف إيجاد حل ودي في هذا 

  الشأن وفي حال تعذر التوصل إلى ذلك ، يتم حل النزاع أو الخالف بالطرق الدبلوماسية . 
  

   ٢٣المادة 

  االنضمام والتصديق 

يجب على الدول األعضاء التصديق على هذه اإلتفاقية وفقًا لمتطلباتها القانونية الوطنية ،  -١

تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول التي صدقت عليها وتم إيداع تصديقاتها لدى 

  الوديع . 

  

  



  مرا
  

 

   اتفاقيات 
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ألعضاء دعوة أي دولة إذا كان انضمامها سوف يسهم في دعم وتحقيق مبادئ ايجوز للدول  -٢

نضمام لدى الوديع االتفاقية بإيداع صك االهذه االتفاقية وتصبح الدولة المدعوة طرفاً في هذه 

   ويتولى الوديع إشعار جميع الدول األعضاء بصكوك االنضمام التي تودع لديه .

  أو ينتقص .  يحد لى أنهص من أحكام هذه االتفاقية عال يفسر أي ن -٣



  مرا
  

 

  قرارات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠٢٠) لسنة ٤٥رقم (
  

ـن                      ـس االمــب قـرار مجلــوجــة بمـرتـه لجنـة الجـزاءات المـؤلفـا اقـى مـاستنــادًا ال   

 حة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب               ام قانون مكافــوأحك، ) ٢٠٠٣لسنة  ١٥١٨(

) ، ووفقًا للصالحيات ٢٠١٦لسنة  ٥) ، ونظام تجميد أموال اإلرهابيين (٢٠١٥لسنة  ٣٩(

  المخولة إلى اللجنة . 
  

لجنة من  ي جاءأموال اإلرهابيين إعمام الحذف على القائمة الموحدة الذ قررت لجنة تجميد

  بحسب اآلتي :  وبات الدولية بشأن العراقالعق
  

أوًال: حذف كيان (مصرف الرافدين) من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس االمن 

  :   ) ، وفقًا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة٢٠٠٣لسنة  ١٤٨٣(
  

  

  ثانيًا: ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره .
  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ثالثًا: 

اإلجراءات المالئمة  والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ، لغرض أخذ

  آنفًا . بشأن الكيان المذكور
  

كتب مكافحة غسل رابعًا: ُينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لم

  األموال وتمويل اإلرهاب .
  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٢٤/١٢/٢٠٢٠  

  

  

  



  مرا
  

 

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٨(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

حدًا من قائمة لجنة الجزاءات التابعة لمجلس األمن والخاصة بالعراق تزيل كيانًا وا

  الجزاءات 

  

لسنة  ١٥١٨، وافقت لجنة مجلس األمن المنشأة عمًال بالقرار  ٢٠٢٠كانون األول  ١٦في 

حذف الكيان ادناه من قائمة األفراد والكيانات الخاضعة لتجميد األصول ) على ٢٠٠٣(

المعتمد ) ٢٠٠٣لسنة ( ١٤٨٣ألمن من قرار مجلس ا ٢٣و  ١٩المنصوص عليها في الفقرتين 

  ميثاق األمم المتحدة : بموجب الفصل السابع من 

  

  كيانات وجماعات أخرى  -ب

  

IQe . 003  االسم : مصرف الرافدين  

المعروف باسم : مصرف الرافدين ، المعروف سابقًا باسم : غير متوفر ، العنوان : شارع 

. معلومات أخرى :  ٢٠٠٣نوفمبر  ٢١الرشيد ، بغداد ، العراق ُأدرج في القائمة بتاريخ : 

  النشاط : مصرف لألغراض العامة . 

  

مة عقوبات اللجنة وفقًا لقرار يمكن العثور على أسماء األفراد والكيانات الذين تم حذفهم من قائ

  على موقع اللجنة على الويب على : من اللجنة في قسم " البيانات الصحفية " 

  

. releases-www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press 

  

  



  مرا
  

 

   اعالنات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٩(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

  أعالن
  

) وجماعته لتأسيس اركان قاسم محمد داود النعيميالطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

واستنادًا الى المادة  ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،جمعية تعاونية

قررنا تأسيس جمعية  ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥(الثامنة) من قانون التعاون رقم (

  . بغدادومقرها في محافظة  التعاونية) الحياة الطبية الخدميةسم (جمعية تعاونية با

  

  ـيسعـد العبـدل                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٢٨/١٢/٢٠٢٠  

  

  أعالن
  

) وجماعته لتأسيس سالم سلطان حسو الحسو محمدالطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

واستنادًا الى المادة  ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،جمعية تعاونية

قررنا تأسيس جمعية  ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥(الثامنة) من قانون التعاون رقم (

دود التعاونية) ومقرها في محافظة الموصل إلسكان ذوي الدخل المحتعاونية باسم (جمعية 

  . نينوى

  

  سعـد العبـدلـي                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٢٨/١٢/٢٠٢٠  

  



  مرا
  

 

   اعالنات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

  أعالن
  

جماعته لتأسيس و) صالح منعم عبد الحسين العبدليالطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

دًا الى المادة واستنا ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،جمعية تعاونية

أسيس جمعية قررنا ت ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥(الثامنة) من قانون التعاون رقم (

  . ألشرفا) ومقرها في محافظة النجف التعاونية جمعية السلطانة الخدميةتعاونية باسم (

  

  العبـدلـيسعـد                                                             

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٢٨/١٢/٢٠٢٠  

  

  

  أعالن
  

) وجماعته لتأسيس جمعية احمد ناجي نعمة الفتالويالسيد (الطلب المقدم الينا من على  بناءا   

واستنادًا الى المادة (الثامنة)  ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،تعاونية

نية باسم قررنا تأسيس جمعية تعاو ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥من قانون التعاون رقم (

  . التعاونية) ومقرها في محافظة النجف األشرف(جمعية إتكال اإلنتاجية 

  

  سعـد العبـدلـي                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٢٨/١٢/٢٠٢٠  

  



  مرا
  

 

   اعالنات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢١(                  ٤٦١١العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١/٢٠٢١           

  

  أعالن
  

ه لتأسيس ) وجماعتضرغام كريم صالح الحكاكالطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

دًا الى المادة واستنا ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،جمعية تعاونية

أسيس جمعية قررنا ت ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥(الثامنة) من قانون التعاون رقم (

  ألشرف  .االتعاونية) ومقرها في محافظة النجف  ونية باسم (جمعية الكريم اإلسكانيةتعا

  

  ـدلـيسعـد العب                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٢٨/١٢/٢٠٢٠  
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