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 السـلطة االئتـالفـيـة المـؤقـتـة 
  )6رقم  (السـادساألمـر 

 
 الصـادر عن السـلطـة االئتـالفيـة المؤقـتـة 

 
  ةمشروعـبصـورة غير يشغـلونها   ممنمتـلكات العــامةملاإخـالء 

 

األعراف      بناء على السلطات المخولة لي آمدير إداري للسلطة االئتالفية المؤقتة، وعلى القوانين و

المتبعة في حالة الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 

1483) 2003(، 

      واعترافًا بأن أصول وممتلكات حزب البعث العراقي تشـكل أصوًال تعود ملكيتها للدولة،

 لما يقوم به البعض من شغل غير مشروع      وتأآيـدًا على التـزام السلطة االئتالفية المؤقتة بالتصدي

 لممتلـكات العـامة والتصـرف فيها على نحو غير سليم مما يعرض األمن والنظام المدني للخطر، ل

 وعمًال بالنيابة عن الشعب العراقــي، ومن أجل مصلحته، 

 : أعلن هنـا ما يلي

 
 1الجـــــــزء 

 إخـــالء الممتـلكـات

 
فية المؤقتـة اآلن على جميـع الممتلـكات العـامة وعلى جميع تسـيطر السـلطة االئتـال .1

سـوف يتم إخـالء .  الممتـلكـات الكائنة داخـل العراق والتي تعود ملكيـتها سـابقًا لحزب البـعث

 . الممتلكات العامة من األفـراد والمجمـوعات الذين يعتبر تواجدهم فيها تواجد غير مشـروع
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رر قـائد قـوات االئتــالف أو من يعينـــه لينوب عنه ما إذا ألغراض هـذا األمـر، يق .2

 . آان من يشغل أحد الممتلكات العامة يشغله على نحو مشروع أو غير مشروع

  

 2الجـــــــزء 

 جـــرد الممتـلكـات

ئنة داخل يقـوم مـدير المنشـآت التابع للسـلطة االئتـالفية المؤقتـة بجرد للممتلكات العامة وللممتلكات الكا

يتضمن هذا الجرد وصفًا لمواقع تلك الممتلكات . العراق التي تعود ملكيتها سابقًا لحزب البعث

 . ومحتوياتها

 

 3 الجـــــــزء  

 حقوق التـظـلم 

يحق لألفراد أو المجموعات التي يتم إخالؤها من جميــع الممتلـكات العـامة والممتـلكـات الكائنة داخـل 

ويـُرفع .  ملكيتها سـابقًا لحزب البـعث، التظلم من إجراءات اإلخــالء المتخذة ضدهمالعراق التي تعود

التظلم تحريريًا إلى المدير اإلداري أو من يعـينه المدير اإلداري لينوب عنه، ويـُبيـَن فيه ما يدل على 

 الكاملة، أو ما حق المتظلم في شغل الموقع والتواجد فيه، مثل وثيقة شراء العقار بسعر يوازي قيمته

 .   من هـذا األمـر1يثبت أن العقار ال يمكن اعتبـاره خاضعا ألحكام نص الجزء 

 

  4الجــــــزء 

 الدخــول في حيـز التنـفيـذ

 .يدخل هذا األمـر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعـــول اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليـه

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
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 بول بريمير. إل

 المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة


