
  مسودة قانون التشریع الوطني التفاقیة سایتس في جمھوریة العراق
   : )1(المادة 

  التعریفات :
  .الدولة : جمھوریة العراق  -1
  .الوزیر : وزیر الصحة و البیئة  -2

انض�����مام جمھوری�����ة الع�����راق ال�����ى اتفاقی�����ة التج�����ارة الدولی�����ة ف�����ي االن�����واع : الق�����انون  -3

) لس�������نة 29لنب�������ات البری�������ة رق�������م(الحی�������وان و االمھ�������ددة ب�������االنقراض م�������ن مجموع�������ات 

2012 .  
ً وثیق������ة االدارة المختص������ة بتنفی������ذ احك������ام الق������انون وھ������ذه ال: االداری������ةس������لطة ال -4  وفق������ا

وفق������اً للص������الحیات ف������ي وزارة الص������حة و البیئ������ة  اع������اله الق������انون م������ن التاس������عة للم������ادة
  . وثیقة) من ھذه ال4ونطاق االختصاص المحدد للمادة (

الھیئ������ة الت������ي ش������كلت وفق������اً للم������ادة التاس������عة م������ن الق������انون اع������اله الھیئ������ة العلمی������ة :  -5
ً  وھ������ي معنی������ة بتق������دیم المش������ورة العلمی������ة ال������ى الس������لطة االداری������ة .  للص������الحیات وفق������ا

  . وثیقةال ھذه من) 5( للمادة المحدد االختصاص ونطاق

المھ����������ددة االتفاقی����������ة الخاص����������ة بالتج����������ارة الدولی����������ة ف����������ي االن����������واع االتفاقی����������ة :  -6
  . باالنقراض من مجموعات الحیوان و النبات البریة

تفاقی���������ة واي تع���������دیالت تج���������رى المرفق���������ة باال)  3،  2،  1المالح���������ق : المالح���������ق (  -7
  .علیھا 

او اي ادخ�������ال م�������ن : اي تص�������دیر او اع�������ادة تص�������دیر او اس�������تیراد االتج�������ار ال�������دولي  -8
  العراق . جمھوریة في  الجماركالبحر یخضع الى نظم 

  العینة :  -9
  . اي حیوان او نبات حیا كان او میتا وارد في المالحق -أ

اي ج������زء او مش������تقات یتب������ین م������ن المس������تندات المص������احبة لھ������ا او م������ن عالم������ة او  -ب
او م�����ن ظ�����روف اخ�����رى ان�����ھ ج�����زء او مش�����تق م�����ن حی�����وان او نب�����ات وارد  املص�����ق م�����

ال�����واردة  ك�����املألحف�����ي المالح�����ق م�����ا ل�����م تك�����ن ھ�����ذه االج�����زاء او المش�����تقات معف�����اة طبق�����ا 
  .في القانون 

حت�������ى ل�������و  منھ�������ا  االن�������واع : جمی�������ع االن�������واع واالن�������واع الفرعی�������ة او اي اع�������داد -10
  .متفرقة جغرافیا كانت 

  .اي عینة من اي مكان یقع  في جمھوریة العراق  اخراج التصدیر :  -11

  .اعادة التصدیر : تصدیر اي عینة سبق استیرادھا  -12

محاول��������ة ان��������زال او احض��������ار او ادخ��������ال اي عین��������ة م��������ن االس��������تیراد : ان��������زال او  -13
بموج�����ب  الع�����راق جمھوری�����ة ف�����ي االن�����واع ال�����واردة ف�����ي المالح�����ق وذل�����ك ف�����ي اي مك�����ان

  .العبور والتفریغ مع اعادة الشحن  باستثناءاي اجراءات كمركیة 
االدخ�����ال م�����ن البح�����ر : ادخ�����ال اي عین�����ة مم�����ا نص�����ت علی�����ھ المالح�����ق ال�����ى داخ�����ل  -14

تح������ت والی������ة اي  ال تق������ع بع������د اخ������ذھا م������ن البیئ������ة البحری������ة الت������ي  الع������راق جمھوری������ة
  .دولة 



الش�����حن : العملی�����ات الت�����ي تبق�����ى فیھ�����ا العین�����ة تح�����ت  اع�����ادة م�����ع والتفری�����غ العب�����ور -15
وھ������ي ف������ي طریقھ������ا ال������ى مرس������ل الی������ھ خ������ارج جمھوری������ة الع������راق س������یطرة جم������ارك 

ویش������مل ذل������ك اي ت������دخل ف������ي حرك������ة العین������ة ن������اتج فق������ط ع������ن  الع������راق جمھوری������ة
  .الترتیبات الالزمة لھذه العملیات 

الفح������ص عن������د االدخ������ال او التص������دیر او اع������ادة تص������دیر او العب������ور : التأك������د م������ن  -16
الش������ھادات واالذون������ات المنص������وص علیھ������ا ف������ي الق������انون وف������ي ھ������ذه الالئح������ة ویش������مل 

ذا ك�����ان ذل�����ك مناس�����با لتحلیلھ�����ا او ذل�����ك فح�����ص العین�����ات واخ�����ذ اج�����زاء او عین�����ة منھ�����ا ا
  .فحصھا تفصیلیا 

االص������دار : انھ������اء جمی������ع االج������راءات الت������ي تطلبھ������ا الس������لطة االداری������ة بم������ا ف������ي   -17
  .ذلك اعداد واعتماد وتسلیم االذن او الشھادة لطالبھا 

البی��������ع : اي ش��������كل م��������ن اش��������كال نق��������ل الملكی��������ة ویعتب��������ر االیج��������ار والمقایض��������ة  -18
  . وثیقةالقانون وھذه ال ألغراضوالتبادل بمثابة البیع 

االع������الن او اع������داد االع������الن م������ن اج������ل البی������ع وال������دعوة ال������ى الع������رض للبی������ع :  -19
  .التفاوض 

جمی��������ع االغ��������راض الت��������ي تك��������ون جوانبھ��������ا االغ��������راض التجاری��������ة االساس��������یة :  -20
  .التجاریة ھي الجوانب السائدة بوضوح 

اذن او ش������ھادة : مس������تند رس������مي یس������تعمل عن������د الت������رخیص بأس������تیراد او تص������دیر  -21
عین������ة م�������ن االن������واع ال������واردة ف�������ي  ألی������ةاو اع������ادة تص������دیر او ادخ������ال م�������ن البح������ر 

  .المالحق 
العین�������ات الحی�������ة   إلی�������داعمرك�������ز االغاث�������ة : منش�������أة تعتم�������دھا الس�������لطة االداری�������ة  -22

  .بسالمتھا  وغیر المصادرة والمضبوطة وذلك للعنایةالمصادرة 
الت�����ي تول�����د او تن�����تج ب�����أي ش�����كل أخ�����ر  االف�����راد: وھ�����ي  ألس�����رربی�����ة ف�����ي ا ن�����واتج الت -23

او تول�����د او تن�����تج  فیھ�����ا األف�����راد االمھ�����ات ع�����یش ت خ�����ارج الموق�����ع الطبیع�����ي ف�����ي بیئ�����ة 
ویش�����مل ذل�����ك   الطبیع�����ي الموق�����ع خ�����ارج بیئ�����ة بنق�����ل االمش�����اج او ب�����اي ش�����كل اخ�����ر ف�����ي

  .والبیض الوالدات ایة اجزاء من 
ن���������واتج االكث���������ار الص���������ناعي : ویش���������مل ذل���������ك النبات���������ات او اي اج���������زاء منھ���������ا  -24

ومش������تقاتھا والت������ي ینتجھ������ا االنس������ان م������ن ب������ذور او عق������ل او انس������جة او م������ن انس������جة 
  . الطبیعي الموقع خارج بیئةلحاء او ابواغ او غیرھا من مواد االكثار في 

ج االمھ������ات الس������الالت : االف������راد الناتج������ة م������ن ت������زاوج اف������راد نتج������ت م������ن ت������زاو -25
  .المأخوذة من الطبیعة 

بل����د المنش�����أ : البل�����د ال����ذي اخ�����ذت من�����ھ العین����ات م�����ن موطنھ�����ا او ال����ذي ول�����دت فی�����ھ   -26
او ال������ذي ك������ان مك������ان تربیتھ������ا ف������ي االس������ر او اكثارھ������ا ب������الطرق الص������ناعیة او مك������ان 

  . الدولیة اخذھا من البیئة البحریة 
  . االتفاقیة من عشر الثانیةامانة االتفاقیة : االمانة المشار الیھا في المادة   -27



ً  تعیی������نھم ی������تمّ  ال������ذین الش������رطة البیئی������ة موظف������و م������أمور الض������بط القض������ائي: -28  وفق������ا

) لس�������نة 27) اوال م�������ن ق�������انون حمای�������ة وتحس�������ین البیئ�������ة رق�������م(24( الم�������ادّة ألحك�������ام

2009  .  
  ) 2المادة (

  نطاق التطبیق 
تس�����ري احك�����ام ھ�����ذه الالئح�����ة التنفیذی�����ة عل�����ى جمی�����ع العین�����ات المدرج�����ة ف�����ي المالح�����ق 

  .) من القانون 2) المرفقة باالتفاقیة وفقا للمادة (3، 2، 1(
  ) 3المادة (

   احكام عامة
یحض������ر االتج������ار ال������دولي ب������أي عین������ة م������ن االن������واع المدرج������ة ض������من المالح������ق او  -1

 وثیق�����ةالق�����انون  وھ�����ذه ال ألحك�����امحیازتھ�����ا او التعام�����ل بھ�����ا عل�����ى اي وج�����ھ ك�����ان مخالف�����ا  
.  

  .عینة عبئ اثبات حیازتھا او االتجار الدولي بھا  ألیةیقع على  الحائز   -2

  )  4المادة (
     حة والبیئةالسلطة االداریة في وزارة الص

تك������ون الس������لطة االداری������ة مس������ؤولة بش������كل مباش������ر ع������ن تنفی������ذ احك������ام ھ������ذا الق������انون ، 
  ولھا على وجھ الخصوص القیام بما یأتي : 

خارجھ��������ا لتس��������ھیل تب��������ادل و لدول��������ة داخ��������ل االجھ��������ات المعنی��������ة التع��������اون م��������ع  -1
لتطبی�����ق وت�����دریب الك�����وادر الفنی�����ة المعلوم�����ات ب�����ین االجھ�����زة المعنی�����ة بتنفی�����ذ االتفاقی�����ة 

  .  وثیقةاحكام االتفاقیة والقانون وھذه ال
لمجل�����س ال�����وزراء ع�����ن االعم�����ال الواج�����ب اداؤھ�����ا العام�����ة   لألمان�����ةتق�����دیم المش�����ورة  -2

 وثیق�����ةھ�����ذه ال ألحك�����املتطبی�����ق االتفاقی�����ة وتنفی�����ذھا وذل�����ك ف�����ي ح�����دود اختصاص�����ھا وفق�����ا 
.  

ون تحری������ك ال�������دعاوي ام�������ام القض������اء ف�������ي ك�������ل م�������ا یتعل������ق بتنفی�������ذ احك�������ام الق�������ان -3
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  . وثیقةمع احكام القانون وھذه ال ال یتعارضعلى االذن او الشھادة بما 
واع�������داد تقری�������ر س�������نوي ع�������ن ھ�������ذا االتج�������ار مس�������ك س�������جالت االتج�������ار ال�������دولي  -5

م������ن الس������نة التالی������ة لس������نة  ) /تش������رین االول 31قب������ل  امان������ة الس������ر  ( تقدیم������ھ ال������ىو
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  . 2009لسنة  27
بالتنس�����یق م�����ع وثیق�����ة لتنفی�����ذ احك�����ام الق�����انون وھ�����ذه ال واإلج�����راءاتوض�����ع القواع�����د  -7

  .الھیئة العلمیة لالتفاقیة 



الس��������تقبال العین��������ات المض��������بوطة  لإلنق��������اذتخص��������یص مرك��������ز او ع��������دة مراك��������ز  -8
  .لمیة والمصادرة وذلك بالتشاور مع الھیئة الع

االمان�����ة ای�����ة مھ�����ام اخ�����رى یتطلبھ�����ا تنفی�����ذ احك�����ام الق�����انون و االتفاقی�����ة او یكلفھ�����ا بھ�����ا -9
   مجلس الوزراء . العامة ل

تنش�����أ مكات�����ب للحی�����اة البری�����ة ف�����ي النق�����اط الحدودی�����ة والمط�����ارات والم�����وانئ وتتب�����ع  -10
  .اداریا وفنیا للسلطة االداریة 

التنسیق مع وزارة الخارجیة لالتصال بأمانة االتفاقیة و الدول االخرى االطراف في االتفاقیة -11
  المتعلقة بتنفیذ االتفاقیة .حول المسائل العلمیة و االداریة 

  )5المادة (
  الھیئة العلمیة 

  تتولى الھیئة العلمیة القیام بما یأتي : 
اب������داء ال������رأي للس������لطة االداری������ة ف������ي ك������ل م������ا یتعل������ق بتص������دیر واع������ادة تص������دیر  -

  .) 3,2,1(واستیراد وشحن ونقل ایة عینة من االنواع الواردة في المالحق 
جاھزی�����ة مك�����ان حج�����ز وحمای�����ة العین�����ات الحی�����ة المدرج�����ة ف�����ي بش�����أن  اب�����داء ال�����رأي -

ادھا م�����ع بی������ان )والت������ي ترغ�����ب الس������لطة االداری�����ة ف������ي الس�����ماح باس������تیر1,2المالح�����ق (
  . ما اذا كان موافقا للمتطلبات الالزمة إلیوائھ والعنایة بھ 

اي عین������ة م������ن االن������واع المدرج������ة ف������ي المالح������ق وخاص������ة رص������د اذون������ات تص������دیر  -
الموج������ودة ف������ي البیئ������ة الوطنی������ة المحلی������ة ورص������د التص������دیر الفعل������ي لھ������ذه العین������ة م������ع 

واج�������ب اتخاذھ�������ا وبی�������ان اب�������داء ال�������رأي للس�������لطة االداری�������ة ع�������ن الت�������دابیر المناس�������بة ال
الحص�������ة الس�������نویة المخصص�������ة للتص�������دیر بھ�������دف وض�������ع ح�������د ألذون�������ات   التص�������دیر 

  .لمنع االثر الضار على االنواع 
اب�������داء ال�������رأي للس�������لطة االداری�������ة بش�������أن التص�������رف ف�������ي العین�������ات المص��������ادرة او  -

  المضبوطة .
او اي اب�����داء ال�����رأي للس�����لطة االداری�����ة ف�����ي اي مس�����ألة تح�����ال الیھ�����ا لبی�����ان رأیھ�����ا فیھ�����ا  -

  .نھا مھمة في مجال حمایة االنواع مسألة ترى الھیئة العلمیة من تلقاء نفسھا ا
  
  
  

  )6( المادة
  االتجار الدولي

م�������ن الق�������انون ة الس�������ابعة ادالمنص�������وص علیھ�������ا ف�������ي الم�������م�������ع مراع�������اة االس�������تثناءات 

) م��������ن ھ��������ذه الالئح��������ة ، تخض��������ع عملی��������ات االتج��������ار 19) و (9واحك��������ام الم��������ادتین (
الس�����لطة ال�����دولي بالعین�����ات المدرج�����ة ف�����ي المالح�����ق الذن مس�����بق او ش�����ھادة مس�����بقة م�����ن 

  .  وثیقةنون وھذه الاقاالداریة وفقاً ألحكام ال

  )7( المادة
   الدولي لإلتجارالمستندات المطلوبة 

عین�����ة م�����ن االن�����واع المدرج�����ة ف�����ي المالح�����ق اال بع�����د الحص�����ول یمن�����ع تص�����دیر ای�����ة  -1
  على اذن تصدیر مسبق ساري المفعول من السلطة االداریة .



اال بع�����د الحص�����ول  المالح�����ق یمن�����ع اس�����تیراد اي عین�����ة م�����ن االن�����واع المدرج�����ة ف�����ي  -2
س������اري المفع������ول م������ن الس������لطة االداری������ة ، م������ا ل������م یك������ن عل������ى اذن اس������تیراد مس������بق 

م�����ن س�����تثناة المنص�����وص علیھ�����ا ف�����ي الم�����ادة الس�����ابعة االن�����واع الم االس�����تیراد لعین�����ة م�����ن
  . القانون وھذه الوثیقة بأحكامالقانون ، ودون االخالل 

ف������ي المالح������ق اال بع������د یمن������ع اع������ادة التص������دیر ای������ة عین������ة م������ن االن������واع المدرج������ة  -3
الحص�����ول عل������ى اذن اع������ادة تص�����دیر مس������بق س������اري المفع�����ول وتق������دیم ھ������ذا االذن ال������ى 

  ة في منفذ الدخول .السلطة االداری
یمن����ع ادخ�����ال ای����ة عین�����ة م����ن االن�����واع ال�����واردة ف����ي المالح�����ق بطری����ق البح�����ر اال بع�����د -4

م�������ن البح�������ر  باإلدخ�������الالحص�������ول عل�������ى اذن او ش�������ھادة مس�������بقة وس�������اریة المفع�������ول 
  وتقدیمھا الى السلطة االداریة .

  )8( المادة
  االذون و الشھادات بشكل عام 

عل�����ى الس�����لطة االداری�����ة الب�����ت ف�����ي طلب�����ات اص�����دار االذون�����ات و الش�����ھادات خ�����الل  -1

) ثالث�����ین یوم�����ا م�����ن ت�����اریخ تق�����دیم طل�����ب كام�����ل الیھ�����ا . ویج�����وز 30عل�����ى ( ال تزی�����دم�����دة 
م�����د ھ�����ذه الفت�����رة ال�����ى فت�����رة او فت�����رات اخ�����رى مماثل�����ة ف�����ي االح�����وال الت�����ي تحت�����اج فیھ�����ا 

او ھیئ�����ات علمی�����ة خ������ارج  الس�����لطة االداری�����ة ال�����ى االتص������ال ب�����دول اخ�����رى او بمراك������ز
  الدولة .

یج�������ب اص�������دار اذن اس�������تیراد او تص�������دیر او ش�������ھادة اع�������ادة التص�������دیر او ش�������ھادة  -2
ادخ����ال م����ن البح����ر منفص����ل لك����ل ش����حنة ألی����ة عین����ة م����ن العین����ات الت����ي ی����تم ش����حنھا م����ع 

   بعضھا البعض .

  )9( المادة
   اجراءات وشروط منح االذونات و الشھادات

ف������ي المالح������ق  اص������دار اذن تص������دیر ای������ة عین������ة م������ن االن������واع المدرج������ة  ال یج������وز -1

رأیھ�����ا ب�����ان التص�����دیر ل�����ن یض�����ر ببق�����اء  اب�����دت ) اال اذا كان�����ت الھیئ�����ة العلمی�����ة ق�����د3,2,1(
ھ������ذا الن������وع ، وان������ھ ض������من ح������دود حص������ة التص������دیر الس������نویة الت������ي وض������عتھا الھیئ������ة 

  العلمیة .
المدرج������ة ف������ي الملح������ق س������تیراد ای������ة عین������ة م������ن االن������واع اص������دار اذن ا ال یج������وز -2

) اال اذا كان������ت الھیئ������ة العلمی������ة ق������د اب������دت رأیھ������ا ب������أن االس������تیراد ھ������و ألغ������راض ال 1(
  تضر ببقاء النوع .

ال یج�������وز اص�������دار اذن او ش�������ھادة اال بع�������د التحق�������ق م�������ن ان العین�������ات المعین�������ة ل�������م  -3
  . القوانین النافذة في الدولة او ألحكام االتفاقیة ألحكامیتحصل علیھا بالمخالفة 

تص����دیر ای����ة عین����ة اال بع����د التحق����ق م����ن ان����ھ ق����د س����بق  بأع����ادهاص����دار اذن  ال یج����وز -4
  .القانون و االتفاقیة  ألحكاماستیرادھا وفقاً 

عل�����ى الس�����لطة االداری�����ة التحق�����ق م�����ن اس�����تیفاء ش�����حنات التص�����دیر واع�����ادة التص�����دیر  -5
اً ج������وللعین������ات الحی������ة للقواع������د المنص������وص علیھ������ا ف������ي االتفاقی������ة ، واذا ك������ان النق������ل 

ن ی�����تم وفق�����ا لقواع�����د نق�����ل الحیوان�����ات الحی�����ة الص�����ادرة م�����ن الرابط�����ة الدولی�����ة فیج�����ب ا
  للنقل الجوي .



عل�����ى الس�����لطة االداری�����ة التحق�����ق م�����ن ان تحض�����یر العین�����ات وش�����حنھا ق�����د ت�����م بطریق�����ة  -6
تقل�������ل ال�������ى ادن�������ى ح�������د م�������ن اخط�������ار الج�������روح و االص�������ابات المض�������رة بالص�������حة و 

  المعاملة القاسیة . 
عین������ة م������ن االن������واع المدرج������ة ف������ي الملح������ق  ألی������ةذن تص������دیر ال یج������وز اص������دار ا -7

  .) اال بعد تقدیم اذن استیراد من السلطة المختصة في البلد المستورد 1(

اص������دار اذن اس������تیراد او ش������ھادة ادخ������ال م������ن البح������ر للعین������ات المدرج������ة  ال یج������وز -8

  تجاریة . ألغراضخدم من ان العینة لن تست التأكد) اال بعد 1في الملحق (
تص�������دیر اي عین������ة م�������ن االن������واع الحیوانی�������ة الت������ي ربی�������ت ف������ي االس�������ر  ال یج������وز -9

تجاری�������ة اال اذا ك�������ان منش�������أھا ھ�������و عملی�������ة  ألغ�������راض) 1والمدرج�������ة ف�������ي الملح�������ق (
وتك������ون  االف������راد ھ������ي مم������ن وض������عت علیھ������ا تربی������ة س������جلت ل������دى الس������لطة االداری������ة 

عالم������ات فردی������ة ثابت������ة تجع������ل م������ن الص������عب تع������دیلھا او تحویلھ������ا م������ن قب������ل ش������خص 
  ر مرخص لھ ، وتحدد السلطة االداریة شروط التسجیل .غی

  )10( المادة

 ف�����ي التربی�����ة طری�����ق ع�����ن المنتج�����ة الحیوان�����ات أن�����واع عین�����ات ف�����ي التص�����رف یج�����وز -1

  .تجاریة غیر ألغراض وذلك) 1( الملحق في والمدرجة األسر

 طری�������ق ع�������ن المنتج�������ة الحیوان�������ات أن�������واع جمی�������ع عین�������ات ف�������ي االتج�������ار یج�������وز -2
(  ش�����ھادة إب�����راز بع�����د وذل�����ك ،)3( و) 2( الملحق�����ین ف�����ي والمدرج�����ة األس�����ر ف�����ي التربی�����ة
 م������ن أو اإلداری������ة الس������لطة م������ن ص������ادرة)  األس������ر ف������ي التربی������ة طری������ق ع������ن إنت������اج

 الحص������ول م������ن ب������دال وذل������ك التص������دیر إع������ادة أو التص������دیر بل������د ف������ي المعنی������ة الس������لطة
  .تصدیر إعادة شھادة أو تصدیر إذن على

 ع������ن المنتج������ة النبات������ات أن������واع عین������ات ف������ي تجاری������ة ألغ������راض التعام������ل یج������وز ال -3

 منش��������ؤھا ك��������ان إذا إال ،)1( الملح��������ق ف��������ي والمدرج��������ة الص��������ناعي اإلكث��������ار طری��������ق
 ض������وابط اإلداری������ة الس������لطة وتض������ع. اإلداری������ة الس������لطة ل������دى تس������جیلھا ت������م حض������انة
  التسجیل :  ھذا وشروط

 اإلكث�������ار طری�������ق ع�������ن المنتج�������ة النبات�������ات أن�������واع عین�������ات ف�������ي التعام�������ل یج�������وز •
  . )1( الملحق في والمدرجة تجاریة غیر ألغراض الصناعي

 اإلكث�������ار طری�������ق ع�������ن المنتج�������ة النبات�������ات أن�������واع عین�������ات ف�������ي االتج�������ار یج�������وز •
 ن������واتج(  ش������ھادة إب������راز بع������د وذل������ك) 3( و) 2( الملحق������ین ف������ي والمدرج������ة الص������ناعي

 بل�����د ف�����ي المعنی�����ة الس�����لطة م�����ن أو اإلداری�����ة الس�����لطة م�����ن ص�����ادرة)  ص�����ناعي إكث�����ار
 أو تص�������دیرھا أذن عل������ى الحص�������ول م������ن ب�������دال وذل������ك التص�������دیر إع������ادة أو التص������دیر

 .تصدیر إعادة شھادة

  
  11المادة 

   سحب االذونات وتعدیلھا
یج��������وز للس��������لطة االداری��������ة ان تم��������نح او ت��������رفض م��������نح اي اذن او الش��������ھادة، او ان  -1

  تمنح االذن او الشھادة بشروط معینة .



یج�������وز للس�������لطة االداری�������ة ان تس�������حب ف�������ي اي وق�������ت او تع�������دل اي اذن او ش�������ھادة  -2
منھم����ا ق����د ص����در اس����تناداً ال����ى بیان����ات غی����ر ص����حیحة او  أی����ااص����درتھا اذا ثب����ت لھ����ا ان 

  مضللة او محرفة من جانب الطالب .
یج������وز للس������لطة االداری������ة ان تش������ترط عل������ى ط������البي االذون������ات و الش������ھادات تق������دیم  -3

االذن او الش������ھادة  بإص������داریة تراھ������ا ض������روریة التخ������اذ قرارھ������ا ای������ة معلوم������ات اض������اف
.  

عل�������ى الس�������لطة االداری�������ة حف�������ظ اذون�������ات التص�������دیر المس�������تعملة وش�������ھادات اع�������ادة  -4
م�������ن س�������لطات ال�������دول االجنبی�������ة، وم�������ا یقابلھ�������ا م�������ن التص�������دیر المس�������تعملة الص�������ادرة 

  اذونات االستیراد حال انتھائھا من استكمال متطلبات استیراد اي عینة .
  12 لمادةا

 یق�����دم أن الق�����انون ھ�����ذا أحك�����ام إط�����ار ف�����ي ی�����دخل نش�����اط ألي مم�����ارس ك�����ل عل�����ى یج�����ب
 ً  م�����ن ق�����رار بھ�����ا یص�����در الت�����ي القواع�����د وف�����ق اإلداری�����ة الس�����لطة ل�����دى للتس�����جیل طلب�����ا

 الواج������ب والش������روط الطل������ب ش������كل الق������رار یتض������من أن رئ������یس الھیئ������ة االداری������ة عل������ى
   للتسجیل توفرھا
  13المادة 

  صالحیات االذون و الشھادات 
یعتب��������ر االذن او الش��������ھادة الص��������ادرین ع��������ن س��������لطات بل��������د المس��������تورد ص��������الحین  -1

ي عملی������ة تص������دیر او ویج������ب الحص������ول عل������ى اذن او ش������ھادة أللعملی������ة واح������دة فق������ط. 
عملی�������ة اس�������تیراد اخ�������رى، واذا انتھ�������ت الم�������دة المح�������ددة لنف�������اذ االذن او الش�������ھادة  ألي

) م�������ن ھ�������ذه 16وفق�������اً للم�������ادة ( المقاض�������اةفیج�������ب القی�������ام بتجدی�������دھما ودف�������ع الرس�������وم 
. تمس�������ك الس�������لطة االداری�������ة ملف�������اً خاص�������اً لحف�������ظ االذون�������ات و الش�������ھادات الالئح�������ة 

 ً لحف�������ظ االذون�������ات و  المتعلق�������ة بعملی�������ات تص�������دیر او اع�������ادة تص�������دیر العین�������ات وملف�������ا
بعملی�������ات تص�������دیر او اع�������ادة تص�������دیر العین�������ات وملف�������اً خاص�������اً الش�������ھادات المتعلق�������ة 

  للمتعلق بعملیات استیرادھا. 
ال یج���������وز ألي ش���������خص ان یس���������تعمل ش���������ھادة او اذن ممنوح���������اً لغی���������ره، كم���������ا ال  -2

  یجوز تحویل االذن او الشھادة او التنازل عنھا الى الغیر. 
ھادة اع������ادة التص������دیر واذن االدخ������ال م������ن البح������ر ص������الحاً یك������ون اذن التص������دیر وش������ -3

) س������تة اش������ھر م������ن ت������اریخ اص������دارھا ، ام������ا اذن االس������تیراد فیك������ون ص������الحاً 6لم������دة (

  ) اثنى عشر شھراً من تاریخ اصداره. 12لمدة (

ال تعتم�����د ف�����ي المع�����امالت س�����وى النس�����خة االص�����لیة ل�����الذن او الش�����ھادة، ام�����ا النس�����خ  -4
ف��������ال تقب��������ل م��������ا ل��������م یؤش��������ر علیھ��������ا بص��������الحیتھا  االض�������افیة او الص��������ور الض��������وئیة

  لالستعمال من السلطة التي اصدرت االصل .
الس������لطات المختص������ة ف������ي المط������ارات والمناف������ذ الحدودی������ة والم������وانئ یج������ب عل������ى  -5

ال�����ى الس�����لطة االداری�����ة ف�����ور االنتھ�����اء الغ�����رض  متس�����لیم النس�����خة المس�����لمة لھ����� تعی�����دان 
  منھا .

ھ�����ذه الالئح�����ة م�����ا ل�����م  ألحك�����امعل�����ى اذن او ش�����ھادة وفق�����اً بطل�����ب الحص�����ول  یؤخ�����ذال  -6
  یكن ذلك على النموذج المعد من السلطة االداریة .



عل��������ى الس��������لطة االداری��������ة ان تس��������تعمل ف��������ي اع��������دادھا نم��������وذج االذن او الش��������ھادة  -7
الم�������واد و الوس�������ائل العلمی�������ة المتاح�������ة الت�������ي تمن�������ع تزوی�������ر او تحری�������ف مث�������ل ھ�������ذه 

ر م�������ن الملح�������ق بھ�������ذه الالئح�������ة بمقتض�������ى ق�������را النم�������اذج. ویج�������وز تع�������دیل النم�������وذج
  وزارة الصحة و البیئة . السلطة االداریة في 

  )14( المادة
    السجالت

تمس�������ك الس�������لطة االداری�������ة الس�������جالت الالزم�������ة لقی�������د وض�������بط عملی�������ات االتج�������ار  -1
  الدولي بالعینات في الدولة. وبوجھ خاص سجالت لكل من:

  االذون المتعلقة بعملیات االستیراد. -
  االذون المتعلقة بعملیات التصدیر. -
  الشھادات المتعلقة بعملیات اعادة التصدیر. -
تھ������ا دو المتروك������ة الت������ي ی������تم ایوائھ������ا او اعااالن������واع الحی������ة و النبات������ات المص������ادرة  -

  الى بیئتھا الطبیعیة. 
بش��������أنھم و  بات��������ةالمخ��������الفین ألحك��������ام الق��������انون ال��������ذین ص��������درت احك��������ام قض��������ائیة  -

  الجزاءات التي صدرت علیھم.
  یجب ان یشتمل كل سجل على البیانات التالیة:  -2
  اسم مقدم طلب الحصول على االذن او الشھادة.  -
  تاریخ تقدیم الطلب. -
  جھة التصدیر او االستیراد او اعادة التصدیر او العبور.  -
  وسیلة النقل. -
  نوع وكمیة العینات محل الطلب.  -
تیج������ة الت������ي یقت������رن بھ������ا الطل������ب وت������اریخ ص������دورھا، وت������اریخ تس������لیمھا او تس������لیم الن -

  االذن او الشھادة الى مقدم الطلب بعد توقیعھ على االستالم.
  تسجل الطلبات تحت ارقام متسلسلة ووفقاً لتاریخ تقدیم الطلب . -3
  
  
  )15( لمادةا 

  الملفات

تمس��������ك الس��������لطة االداری��������ة ملف��������ات خاص��������ة لحف��������ظ نس��������خة م��������ن االذون��������ات و  -1
الش������ھادات الت������ي تص������درھا ، واذون������ات التص������دیر الص������ادرة ع������ن الس������لطات المعنی������ة 
ف�������ي ال�������دول االجنبی�������ة مرفق�������ة بنس�������خة م�������ن االذون�������ات باالس�������تیراد ال�������ذي تص�������درھا 

  السلطة االداریة باالستناد الیھ. 
2-  ً لحف������ظ نس������خة م������ن التق������اریر الس������نویة و  تمس������ك الس������لطة االداری������ة ملف������اً خاص������ا

  النصف سنویة التي تعدھا وترفعھا الى االمانة العامة لالتفاقیة.

  )16( المادة
  المستخرج الرسمي 



یج�����وز لك�����ل ذي عالق�����ة بع�����د قیام�����ھ ب�����دفع الرس�����وم المق�����ررة ان یحص�����ل م�����ن الس�����لطة 
  االداریة على مستخرج رسمي من السجالت او الملفات.

  )17( المادة
  الرسوم

   اتفاقیة سایتس .حددھا العاملین في حسب اللوائح التي ی

  )18( المادة
  تدابیر حظر التجارة بالعینات المخالفة

  العینات المخالفة :االداریة اتخاذ التدابیر االتیة بشأن على السلطة 
حص�������ر التك�������الیف و المص�������اریف الناتج�������ة ع�������ن ض�������بط العین�������ة، بم�������ا ف�������ي ذل�������ك  -1

ونق������ل العین������ة و التص������رف فیھ������ا وتك������الیف المحافظ������ة تك������الیف الوض������ع ف������ي الحراس������ة 

م�����ن  (ب) 4الفق�����رة  )الثامن�����ة علیھ�����ا اثن�����اء فت�����رة الحج�����ز وذل�����ك طبق�����اً ألحك�����ام الم�����ادة (
  القانون.

ً  الخ�����ارج م�����ن المدخل�����ة المص�����ادرة  انش�����اء مرك�����ز اغاث�����ة إلی�����واء الحیوان������ات-2  خالف������ا
  القانون  منالمادة ( الثامنة ) خامسا  لألحكاماستنادا  القانون إلحكام

) ی������وم  15الحیوان������ات ف������ي مرك������ز االغاث������ة لم������دة (  إلی������واءتحدی������د فت������رة زمنی������ة  -3
عل������ى ان یتحم������ل الش������خص المعن������ي بال(تص������دیر ، اس������تیراد ، اع������ادة تص������دیر ) اج������ور  

  االیواء 
انھ�����اء اج�����راءات م�����رور العین�����ة ف�����ي اق�����رب وق�����ت ممك�����ن، م�����ع ت�����وفیر اكب�����ر ق�����در  -4

  فترة العبور او االنتظار او الشحن. ممكن من العنایة بالعینات الحیة خالل
الق������انون،  إلحك������اماالحتف������اظ بالعین������ات المص������ادرة المدخل������ة م������ن الخ������ارج خالف������اً  -5

ف������ي المك������ان المناس������ب تمھی������داً العات������دتھا ال������ى الدول������ة المص������درة بع������د التش������اور م������ع 
س������لطاتھا المختص������ة، او تس�������لیمھا ال������ى اي مرك�������ز اغاث������ة او اي مك�������ان اخ������ر مماث�������ل 

روط المق�������ررة ف�������ي الق�������انون و االتفاقی�������ة وھ�������ذه الالئح�������ة او اع�������ادة تت�������وفر فی�������ھ الش�������
  اطالقھا في موطنھا. 

مواف���������اة امان���������ة االتفاقی���������ة بنم���������اذج م���������ن االخت���������ام الرس���������میة او االدوات الت���������ي  -6
 تس�������تخدمھا لتوثی�������ق االذون او الش�������ھادات. ومواف�������اة اي س�������لطة اداری�������ة ف�������ي الخ�������ارج

  بھذه النماذج اذا ما طلبت االخیرة ذلك. 
  )91ادة (الم

  العقوبات
 ال تزی�������دب������الحبس م������دة االف������راد او االش������خاص الممارس������ین لھ�������ذه المھن������ة  یعاق������ب -1

 دین���������ار عراق���������ي ملی���������ون ) 1000000  عل���������ى ش���������ھرین وبغرام���������ة ال تق���������ل ع���������ن (

او بأح�������د  دین�������ار عراق�������ي ونص�������ف الملی�������ون ملی�������ون)  1500000   عل�������ى(والتزی�������د 
  :ھاتین العقوبتین كالً من

عل�������ى اذن او ش�������ھادة طبق�������اً ق�������دم بیان�������ات غی�������ر ص�������حیحة او مض�������للة للحص�������ول  -أ
  ھذا القانون . ألحكام

غی������ر عالم������ة م������ن العالم������ات الت������ي تس������تخدمھا الس������لطة االداری������ة لتعری������ف العین������ة  -ب
  فردیاً وبصفة دائمة او ازال ھذه العالمات او محاھا . 



 أع������اد أو ص������درھا أو) 1( الملح������ق ف������ي م������درج ن������وع أي م������ن عین������ة أی������ة اس������تورد -ج
 أو إذن عل�������ى الحص�������ول دون ذل�������ك ف�������ي ش�������رع أو البح�������ر م�������ن ادخلھ�������ا أو تص�������دیرھا

 س������اري غی������ر الش������ھادة أو األذن م������ن اى ك������ان أو اإلداری������ة الس������لطة م������ن ب������ذلك ش������ھادة
  . المفعول

 أع��������اد أو) 3( و) 2( الملحق��������ین ف�������ي م��������درج ن�������وع أي  م��������ن عین�������ة أی��������ة ص�������در  -د
 ش������ھادة أو اذن عل������ى الحص������ول دون ذل������ك ف������ي ش������رع أو البح������ر أدخلھ������ا أو تص������دیرھا

 س��������اري غی��������ر الش��������ھادة أو اإلذن م��������ن أي ك��������ان أو اإلداری��������ة الس��������لطة م��������ن ب��������ذلك
  .المفعول

 أو اإلذن تق�������دیم دون) 2( الملح������ق ف�������ي م������درج ن�������وع أي م������ن عین�������ة أی������ة اس������تورد -و
   الشھادة

  : ادناه في المبینة وزراتال على مالیة غرامات فرض -2
)  ال��������خ.... للم��������وانئ العام��������ة الھیئ��������ة الم��������دني، الطی��������ران س��������لطة(النق��������ل وزارة - أ 

  .فرد ولكل نوع لكل عراقي دینار ملیون) 10( مقدارھا بغرامة
 لألن������واع تھری������ب اي تأش������یر ح������ال ف������ي)  للكم������ارك العام������ة الھیئ������ة(المالی������ة وزارة - ب

 الفطری�������ة االن�������واع م�������ن ن�������وع ألي او االتفاقی�������ة مالح�������ق ض�������من ال�������واردة و المھ�������ددة
  . فرد ولكل نوع لكل عراقي دینار ملیون) 10( مقدارھا بغرامة)  المحلیة(

 غی�����ر بط�����رق المج�����اورة ال�����دول م�����ن الص�����یادین دخ�����ول حال�����ة ف�����ي الداخلی�����ة وزارة - ج�����ـ
 بس�������بب ب�������االنقراض المھ�������ددة ب�������األنواع المت�������اجرة تك�������ون ق�������د وألغ�������راض ش�������رعیة
 وح������دة ولك������ل ن������وع لك������ل عراق������ي دین�����ار ملی������ون) 10(ع������ن تق������ل ال بغرام������ة  التج�����ارة

  .  الواحد االسبوع تتعدى ان بعد تتضاعف اسبوع فترة خالل واحدة
 متعلق��������ة اخ��������رى نش��������اطات اي او للمع��������ارض العام��������ة الش��������ركة/ التج��������ارة وزارة – د

 مق������دارھا بغرام������ة س������ایتس اتفاقی������ة مالح������ق ض������من تن������درج معین������ة ان������واع باس������تیراد
  .  فرد ولكل نوع لكل عراقي دینار ملیون) 10(

 وح�������دائق المتنزھ�������ات وك�������ذلك المتنزھ�������ات و المش�������اتل دائ�������رة/ بغ�������داد امان�������ة - ھ�������ـ
 لك������ل عراق������ي دین������ار ملی������ون) 10( مق������دارھا بغرام������ة كاف������ة المحافظ������ات ف������ي الحی������وان

  . فرد ولكل نوع
  

  )20المادة (
یتحم�����ل مرتك�����ب الجریم�����ة جمی�����ع المص�����اریف الت�����ي ص�����رفت نتیج�����ة للض�����بط بم�����ا ف�����ي 

و التص������رف فیھ������ا او وتك������الیف نق������ل العین������ات ذل������ك تك������الیف الوض������ع ف������ي الحراس������ة 
   . یة و النباتات اثناء فترة الحجزتكالیف المحافظة على الحیوانات الح

  )21المادة(
تص������ادر جمی������ع العین������ات موض������وع المخالف������ة وك������ذلك االقف������اص و الحاوی������ات و الم������واد 
االخ�����رى و المماثل�����ة المودع�����ة بھ�����ا والت�����ي اس�����تخدمت ف�����ي ارتك�����اب الجریم�����ة ویج�����وز 

الم�����تھم مص�����ادرة العین�����ات المض�����بوطة لص�����الح الس�����لطة للمحكم�����ة عن�����د الحك�����م بب�����راءة 
  (رأي قانوني االداریة التي تقرر كیفیة التصرف فیھا نھائیاً .

  )22المادة (



ھ������ذه الوثیق������ة یعاق������ب ك������ل م������ن یخ������الف اي حك������م اخ������ر م������ن احك������ام ھ������ذا الق������انون او 
  ( راي قانوني )التنفیذیة بغرامة ال تقل عن ()االف وال تزید على ( ) .

  
  )23( المادة

  مراكز الخروج و الدخول
و المط�ارات و المناف�ذ البری�ة لخ�روج  الم�وانئتحدد السلطة االداریة في وزارة الصحة و البیئة ، 
  ودخول اي عینة من االنواع المدرجة في المالحق

  )24( المادة
  النماذج 

لة، تح�������دد الس�������لطة االداری�������ة ف�������ي وزارة الص�������حة و البیئ�������ة نم�������اذج س�������جالت و االخت�������ام المس�������تعم
  وكیفیة استعمالھا 

  )25( المادة
  مأموري الضبط القضائي 

اوال م������ن ق������انون )  24المعین������ون وفق������اً للم������ادة ( و یت������ولى م������أمورو الض������بط القض������ائي

   2009لسنة  27وتحسین البیئة رقم حمایة 
  
  

  المھام االتیة: 
معقول�����ة ان�����ھ ارتك����ب او س�����اھم ف����ي ارتك�����اب ای�����ة  ألس����بابحج����ز االش�����یاء الت����ي یعتق�����د  -

  القانون.  ألحكامجریمة معاقب علیھا وفقاً 
معقول������ة ان������ھ ارتك������ب او س������اھم ف������ي  ألس������بابتفت������یش وض������بط اي ش������خص یعتق������د  -

  القانون.  ألحكامارتكاب ایة جریمة معاقب علیھا وفقاً 
 ألس������بابالط������ائرات و الس������فن و المركب������ات الت������ي یعتق������د دخ������ول وتفت������یش االم������اكن و -

  معقولة انھا تحتوي على عینة مخالفة ألحكام القانون. 
  )62( المادة

  االستثناءات

تض��������ع الس��������لطة االداری��������ة بالتنس��������یق م��������ع الھیئ��������ة العلمی��������ة القواع��������د و االج��������راءات 
م�������ن ) الس�������ابعة  الم�������ادة ( ألحك�������امالمتعلق�������ة بالتعام�������ل ف�������ي االن�������واع المس�������تثناة وفق�������اً 

الق������انون، بم������ا یكف������ل المحافظ������ة عل������ى ھ������ذه االن������واع وع������دم مخالف������ة احك������ام الحمای������ة 
 ) 11 ( علم������ا ان الفق������رة(والق������انون وھ������ذه الالئح������ة. المنص������وص علیھ������ا ف������ي االتفاقی������ة 

م������ن االحك������ام العام������ة الس������تیراد وتص������دیر الحیوان������ات والنبات������ات المدرج������ة بمالح������ق 
(اعف�����اءات ونص�����وص اخ�����رى تتعل�����ق الم�����ادة الس�����ابعة س�����ایتس  من�����اقض لم�����ا ورد ف�����ي  

) م�����ن ق�����انون انض�����مام جمھوری�����ة الع�����راق ال�����ى اتفاقی�����ة التج�����ارة الدولی�����ة 7بالتج�����ارة ) (

) 29ف�������ي  االن�������واع المھ�������ددة ب�������االنقراض م�������ن مجموع�������ات الحی�������وان والنب�������ات رق�������م (

  مما یتطلب راي قانوني ) 2012لسنة 

             )27( المادة
  سریان احكام الالئحة 



 بھا اعتباراً  من تاریخ نشرھا  الالئحة في الجریدة الرسمیة ویعملتنشر ھذه 


