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 26األمــر رقم 
 الصـادر عـن سلـطة االئتـالف المـؤقـتة 

 
 إنشـاء دائـرة تـأمين الحــدود والسيـطرة عليها

 
ة،  تالف المؤقت دير اإلداري لسلطة االئ ي بصفتي الم ة ل ى السلطات المخول اء عل بن
رارات مجلس األمن              يا مع ق وبموجب القوانين واألعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمش

 ؛)2003 (1483ولي ذات الصلة، بما في ذلك القرار الد
 

 واعترافا بأن سبل السيطرة على الحدود ضرورية إلنشاء عراق حر وآمن؛
 

ة                  ابقًا خمس جهات حكومي ا س واعترافا بأن مهام السيطرة على الحدود آانت تتواله
ا يستخدم   مختلفة في إطار النظام العراقي السابق، وأن النظام العراقي السابق آان آثي         رًا م

 تلك المهام آأدوات لقمع مصالح الجماهير العراقية؛
 

واعترافا بأن استعادة عمليات عبور الحدود وانتقال األشخاص والسلع التجارية عبر           
  وقت ممكن أمر مرغوب؛عتلك الحدود ومن العراق وإليه في أسر

 
ة تحمي أ            ذه بطريق ور الحدود ه من وسالمة   واعترافا بضرورة استعادة عمليات عب
 الشعب العراقي وأمن وسالمة اآلخرين المتواجدين في العراق بصورة قانونية؛

 
 :أعلن بموجب هذا ما يلي

 
 

 1القســم 
 إنشـاء دائـرة تـأمين الحـدود والسيـطرة عليها 

 
ة     .1 دود العراقي أمين الح ة لت ة العراقي ي وزارة الداخلي رة ف اء دائ تم إنش ي

 .والسيطرة عليها
 
ة األشخاص             سوف تقوم د   .2 ا برصد حرآ ائرة تأمين الحدود والسيطرة عليه

 . والسلع ومراقبة تنقالتهم من العراق وإليه وعبر حدوده
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تمارس دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها أنشطتها على نحو يتماشى مع            .3
تالف  لطة االئ ن س ادرة ع ذآرات الص ر والم ة واألوام وائح التنظيمي الل

م       المؤقتة ذات الصلة، بما      ا األمر رق تالف         16فيه  الصادر عن سلطة االئ
وانئ   دود والم ة الح ة لمراقب ة المتبع راءات المؤقت ة بخصوص اإلج المؤقت

ة ارات العراقي ا . والمط يطرة عليه دود والس أمين الح رة ت ارس دائ و تم
ة           ة الخاص وانين العراقي ة الق ع آاف ا م ى أيض و يتماش ى نح طتها عل أنش

ا وا      ارك والحجر الصحي،          بالهجرة إلى البالد ومنه وانين الخاصة بالجم لق
دًا     1984بما في ذلك قانون الجمارك لعام       ا تحدي ، ما لم يتم تعليق العمل به
 . من جانب سلطة االئتالف المؤقتة

 
 
 2القســم 

 مسؤوليات دائرة تـأمين الحدود والسيـطرة عليها 
 

سلطة الكاملة تخول بموجب هذا األمر دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها ال .1
لتوجيه جميع المهام المتعلقة بتأمين الحدود والسيطرة عليها التي آانت 
تمارسها من قبل وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة 

وتكون لها سلطة السيطرة على مهام العاملين في . الدفاع ومكتب الرئاسة
ة الجمارك ومفتشو الجمارك شرطة الحدود وشرط: األجهزة التالية وتوجيهها

ومفتشو الهجرة، والمسؤولون عن حماية مرافق موانئ دخول البالد على 
الحدود، والمسئولون عن إجراءات احتجاز األشخاص وترحيلهم والدوريات 
الساحلية والمسئولون عن تطبيق إجراءات الهجرة التي تتم في المطارات 

سفر والتفتيش عليها واالطالع وعمليات الجمارك وعمليات إصدار جوازات ال
تحتفظ وزارة الخارجية بالسلطة .  بمهام شؤون الجنسية والشؤون المدنية

 و الرسمية الالزمة للسفرات ةالمحدودة إلصدار جوازات السفر الدبلوماسي
 .الرسمية

 
ُتنقل بموجب هذا األمر إلى دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها جميع المرافق  .2

مرآبات المستخدمة لتنفيذ المهام المتعلقة بالحدود والتي آانت في والمعدات وال
الماضي ُتنفذ تحت سلطة وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية 

وُينقل آذلك جميع الموظفين التابعين لهذه . ووزارة الدفاع ومكتب الرئاسة
. ع مرتبات العاملينالجهات وآافة األموال الالزمة لهم لتأدية هذه المهام أو لدف

وتحتفظ وزارة الخارجية بالمرافق والمعدات الالزمة لتنفيذ مسؤوليتها 
 . والرسميةةالمحدودة والمتمثلة في إصدار جوازات السفر الدبلوماسي
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 3القســم 
 التـعاون فيـما بيـن الـوزارات والمـكاتب الحـكومـية

 
االت       تتعاون في هذا المجهود وزارة الخارجية ووزارة       ة ووآ  المالية ووزارة الداخلي

زة   ع األجه ا وجمي يطرة عليه دود والس أمين الح رة ت ة ودائ وطني ومكتب الرئاس دفاع ال ال
ة     .  الحكومية المعنية األخرى   ة الزم اذ أي إجراءات إداري ويشمل هذا التعاون تحديد واتخ

 . لتنفيذ هذا األمر بموجب سلطة وتوجيهات سلطة االئتالف المؤقتة
 

 
  4قســم ال

 التـعـلـيـمات اإلداريـــة 
 

ة الالزم            ذ أغراض     ةيجوز لوزير الداخلية المؤقت أن يصدر التعليمات اإلداري  لتنفي
 .هذا األمر بموافقة المدير المسئول عن السياسة الداخلية في سلطة االئتالف المؤقتة

 
 

 5القســم 
 الدخـول حيـز الـنـفـاذ 

 
 

 .را من تاريخ التوقيع عليهيصبح هذا األمر نافذًا اعتبا
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

بول بريمير. ال
 المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة

 


