
 
 

 5المذآرة رقم 
 الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة

 
  المعني بالسيطرة على األسلحة3تنفيذ األمر رقم 

 )2003/مايو/ أيار3/23األمر /سلطة االئتالف المؤقتة(
 

اذه من                      ا في وسعها اتخ اذ آل م زم باتخ اعترافا بأن سلطة االئتالف المؤقتة تلت
ام والسالمة في العراق        إجراءات واالعتماد على قوات االئتالف ال      تعادة النظام الع س

 وضمانهما بقدر اإلمكان؛
 

ة    ة لحماي ة بصفة عام تالف المؤقت لطة االئ ا س وم به ي تق اعي الت ًا للمس وإدراآ
ا في                       وب منه ة، وأن المطل ة األمن الحالي ه بيئ ذي تسمح ب المقار الدبلوماسية بالقدر ال

ام            نفس الوقت بالنسبة لحماية المرافق الدبلوماسي      زام ع ه من الت ة ال يتجاوز ما تلتزم ب
 الستعادة النظام العام والسالمة وضمانهما بقدر اإلمكان؛

 
وات األمن الخاصة                وإشارة الى احتمال قيام ضباط االتصال األجانب بإدخال ق

د التنسيق الكامل                  /بهم إلى العراق و    تالف بع وات االئ ة ق أو إبقائهم في العراق بموافق
 الصادر  3ك االمتثال لإلجراءات التي تم إقرارها بمقتضى األمر رقم          معها، بما في ذل   

اريخ    ة بت تالف المؤقت لطة االئ ن س ار23ع ايو/  أي ى  2003م يطرة عل ق بالس  المتعل
 األسلحة؛ 

 
ه القسم  ا نص علي ذا لم م 5وتنفي تالف 3 من األمر رق  الصادر عن سلطة االئ

راد      المؤقتة بإنشاء برنامج إصدار التصاريح بحمل األ   ه لألف ذي يجوز بموجب سلحة ال
ب للحصول    دموا بطل لحة أن يتق ل األس ود ضرورة لحم ات وج تطيعون إثب ذين يس ال

 على بطاقات مؤقتة تسمح لهم بحمل األسلحة؛ 
 

 :أعلن بموجب هذا ما يلي
 
 

 1القسـم 
 تــعــريــف المصـطلـحـات 

 
ة      "يعني مصطلح    ة أجنبي ة لبعث را  ) i" ( الكوادر األمني ام       األف ؤدون مه ذين ي د ال

ـون                    ة ويرافق ـات االتصال األجنبي ه إحدى بعث ذي تمثل ـلد ال أمنية ويحملون جنسيـة الب
ة؛     ـات األمني ا الخدم وفرون له ـة و ي ـذه البعث ـتحدة أو   )  ii(ه م الم ـو األم وموظف
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ي   ا ف ار إليه ا ذات الصلة المش االت غيره دة المتخصصة أو وآ م المتح االت األم وآ
م المتحدة           " فأِل"المرفق   االت األم م المتحدة أو وآ الذين يوفرون خدمات األمن لألم

لة؛     االت ذات الص ن الوآ ا م ة أو لغيره ة    ) iii( المتخصص ات األمني والمؤسس
ات  ن لبعث دمات األم وفير خ ة لت تالف المؤقت لطة االئ ب س ن جان ا م رخص له الم

االت األ             م المتحدة أو وآ ات األم ة، ولبعث م المتحدة المتخصصة أو       االتصال األجنبي م
 .غيرها من الوآاالت ذات الصلة

 
طلح  ي مص ة" يعن لحة الدفاعي غيرة واألس لحة الص غيرة " األس لحة الص األس
ك المسدسات             3المحددة في األمر رقم       الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة بما في ذل

ى         ا إل ل عياره رة يص ا ذخي ق منه ي ُتطل ادق الت ة والبن ادق الرشاش م 7،62والبن  م
ران بواسطة  ا الني ق منه ي ُتطل دافع الرشاشة الت ك الم ا في ذل ة، بم واألسلحة الدفاعي

 .أفراد طاقم واألسلحة غير الفتاآة ووسائل السيطرة على أعمال الشغب
 
 
 2القسـم 

 الــغــرض
 

م               االت األم ترخص هذه المذآرة تحديدًا لبعثات االتصال األجنبية واألمم المتحدة ووآ
ود للحصول               المتحدة   ذ عق إبرام وتنفي المتخصصة وغيرها من الوآاالت ذات الصلة ب

ن          زم م ا يل اذ م دمات باتخ ذه الخ دمي ه وح لمق مح بوض ن، وتس دمات األم ى خ عل
راد                 وفير األمن المناسب ألف خطوات ضرورية، بما في ذلك حمل األسلحة، لضمان ت

 . البعثات األجنبية ومرافقها
 
 

  3القسـم 
 د على توفير األمنالترخيص بالتعاق

 
زم من                  ا يل اذ م ُيَرَخص لبعثات االتصال األجنبية في العراق بموجب هذه المذآرة اتخ
ام        خطوات بغية إبرام وتنفيذ العقود مع مؤسسات األمن من القطاع الخاص بغرض قي
ا     ة وأفراده ات االتصال األجنبي ق بعث ن المناسب لمراف وفير األم ات بت ك المؤسس تل

 . وعملياتها
 
 
 
 

 4القسـم 
 الترخيص بحمل األسلحة
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مع مراعاة اللوائح التنظيمية التي تضعها وزارة الداخلية، ُيرخص لألفراد المنتمين 
للكوادر األمنية للبعثات األجنبية بحمل األسلحة الصغيرة واألسلحة الدفاعية طالما 

اق، وذلك ظلوا منتمين لتلك الكوادر المرخص لها توفير الخدمات األمنية داخل العر
أثناء قيامهم بتوفير الخدمات األمنية لبعثات االتصال األجنبية وبعثات األمم المتحدة 
ووآاالت األمم المتحدة المتخصصة وغيرها من الوآاالت ذات الصلة وآذلك مرافق 

وتصدر التوجيهات لهذه البعثات بإطالع .  تلك الوآاالت وآوادرها العاملة وعملياتها
ف المؤقتة الذي يقدم خدماته االستشارية لوزارة الخارجية ومكتب مكتب سلطة االئتال

سلطة االئتالف المؤقتة الذي يقدم خدماته االستشارية لوزارة الداخلية ببيانات ُتحدد 
 . فيها مواقع مرافقهم التي يوجد بها أشخاص مسلحين

 
 

 5القسـم 
 تعليق القوانين

 
ي  انون عراق ذآرة أي ق ذه الم ـُعلق بموجب ه ة ال تتماشى ي ة الئحة تنظيمي ائم أو أي ق

 . نصوصها وأحكامها مع نصوص وأحكام هذه المذآرة
 

 
 6القسـم 

 الدخـول حيـز النـفـاذ 
 

 .تدخل هذه المذآرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها
 
 
 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 بول بريمير. ال

 داري لسلطة االئتالف المؤقتةالمدير اإل
 
 
 

 
 5المذآرة رقم 
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  المعني بالسيطرة على األسلحة 3تنفيذ األمر رقم 
 
 "ألف"الملحق  

 
يجوز لألفراد العاملين في الكوادر األمنية المرخص لها من جانب سلطة االئتالف 

تب المؤقتة حيازة األسلحة الصغيرة واألسلحة الدفاعية من أجل توفير األمن لمكا
االتصال األجنبية التالية ولبعثات األمم المتحدة ووآاالت األمم المتحدة المتخصصة 

 : أو الوآاالت األخرى ذات الصلة وآذلك مرافقها وموظفيها وعملياتها
 
 سري النكا إيطاليا الجزائر
 إسبانيا إيران استراليا
 السودان اليابان البحرين
 سويسرا األردن بنجالدش
 تونس ياآور بلغاريا
 ترآيا المغرب الصين

 اإلمارات العربية المتحدة هولندة جمهورية التشيك
 المملكة المتحدة فلسطين الدانمارك

 الواليات المتحدة األمريكية نالفليبي مصر
  بولندا فرنسا
  رومانيا ألمانيا
 األمم المتحدة روسيا اليونان
رب  الهند ل /الص الجب

 "مونتنجرو"األسود 
اال دة  وآ م المتح ت األم

 المتخصصة وذات الصلة
 

وزارة     ارية ل ه االستش دم خدمات ذي يق ة ال تالف المؤقت لطة االئ ب س وز لمكت يج
ة                  ة التابع وادر األمني املين في الك راد الع رخيص األف الداخلية القيام من حين آلخر بت

 .لبعثات إضافية بامتالك أسلحة صغيرة وأسلحة دفاعية
 

 :المتخصصة ووآاالتها ذات الصلة هيوآاالت األمم المتحدة 
 

 ")الفاو("المنظمة الدولية لألغذية والزراعة  .1
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسات التابعة له، وهي مؤسسة  .2

آي إف ("ومؤسسة التمويل الدولية ") آي دي إيه("التنمية الدولية 
 "). سي

 منظمة الطيران المدني الدولية .3
 ية الزراعيةالصندوق الدولي للتنم .4
 منظمة العمل الدولية .5
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 منظمة المالحة الدولية .6
 صندوق النقد الدولي .7
 المنظمة الدولية للهجرة .8
 االتحاد الدولي لالتصاالت .9

 ")يونسكو("منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة  .10
 ")يونيدو("منظمة التنمية الصناعية التابعة لألمم المتحدة  .11
 اتحاد البريد العالمي .12
 ظمة الصحة العالميةمن .13
 منظمة الملكية الفكرية العالمية .14
 برنامج الغذاء العالمي .15
 منظمة األرصاد الدولية .16

 
 
 


