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  28ر رقم ــاألم
  تةـالف المؤقـطة االئتـسلالصـادر عن 

 
 فيـالـق الدفـاع المـدني العـراقي اء ـإنش

 
ي بصفتي                  ة ل ى السلطات المخول دير البناًء عل ة، وبموجب          اإلداري م تالف المؤقت  لسلطة االئ

ن ا       س األم رارات مجل ع ق يًا م رب، وتمش ة الح ي حال ة ف راف المتبع وانين واألع دولي ذات الق ل
 ؛)2003 (1483الصلة، بما فيها القرار رقم 

أن ًا  تذآيرو      رار  ب م   الق وده                 1483  رق دول األعضاء لمساعدة الشعب العراقي في جه دعو ال ي
 إلصالح مؤسساته، وإعادة بناء بالده، والمساهمة في إحالل حالة االستقرار واألمن في العراق؛ 

ى وج  و      دي عل ة للتص ًا للحاج ارة أو   إدراآ ال الض ن األعم ة ع ار الناجم رعة لألخط ه الس
 الكوارث والتي تهدد األمن العام واالستقرار؛ 

ين         ول البعثي ل فل ن قب دة م ب المتعم ال التخري لة وأعم ات المتواص أن الهجم ًا ب      واعتراف
اون مع                       ة من الشرطة تعمل بالتع وة مؤقت  واإلرهابيين للعبث باألمن في العراق تستوجب إنشاء ق

 قوات االئتالف لمواجهة الخطر والحفاظ على األمن في العراق،
 

 : ما يليذا األمره أعلن بموجب
 

 
 1 قســمال

 فيـالق الدفـاع المـدني العـراقي إنشاء 
 
رار            ) 1 ا خاضعًا لق ة، ويكون استمرارها أو حله ُتـنشأ فيالق الدفاع المدني العراقي آمؤسسة مؤقت

 . اقي معترف بها دوليًا، وينتخبها الشعب العراقيتتخذه حكومة تمثل الشعب العر
 
ألف     ) 2 راق، تت فيالق الدفاع المدني العراقي هي وآالة للخدمات األمنية وخدمات الطوارئ في الع

ي   تالف ف ة لالئ كرية التابع وات العس ا الق وم به ي تق ات الت ل العملي ام تكم ؤدون مه راقيين ي ن ع م
رق المن   ذين يستخدمون العنف ضد الشعب العراقي         العراق بغية الوقوف أمام الف راد ال ة واألف ظم

 .وضد البنية التحتية الوطنية
 
وات   )  3 اعدة ق وات الشرطة لمس ات ق ة واجب ي صالحية تأدي دني العراق دفاع الم الق ال ّول في تخ

الق      . االئتالف فيما تقوم به من عمليات لتوفير األمن واالستقرار للشعب العراقي           ات في تشمل واجب
ام            : اع المدني العراقي المهام التالية    الدف ة؛ القي ة والمدني اطق الريفي القيام بدوريات الحراسة في المن

وفير   ة؛ ت واد ممنوع لع وم ن س ك م ر ذل ر المشروعة وغي لحة غي يش لمصادرة األس بحمالت تفت
ارة               ل الم ر الطرق للقواف اطق المحددة وعب يش وفي المن ة وفي مراآز التفت ع ثابت األمن في مواق
وفير خدمات االستجابة                ى حاالت الشغب في التظاهرات؛ ت ى التجمعات وعل عليها؛ السيطرة عل
ات         انية وعملي اعدات اإلنس ات المس ون لبعث ديم الع اذ؛ تق ث واإلنق دمات البح ديم خ وارث؛ تق للك
ة؛         ي الحراس تالف ف وات االئ ارآة ق دمات المواصالت، ومش ا خ ا فيه وارث بم ن الك افي م التع
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ين الشعب العراقي                  والمشارآة في   اءة ب ة وبن ات إيجابي اء عالق ى بن ة ال  النشاطات األخرى الهادف
 . وسلطات االئتالف بما فيها التواصل مع المجتمع

 
د    )  4 ي الجدي ة والجيش العراق رطة العراقي وات الش ي عن ق دني العراق دفاع الم الق ال ف في تختل

وات الشرطة، ولكن الغرض من           سوف تكون فيالق الدفاع المدني العراقي م      . وتتميز عنها  كملة لق
 . تشكيلها سيكون تمكينها من القيام بعمليات تتجاوز قدرات الشرطة

 
ة أو   ) أ رطة العراقي ات الش ي لتوجيه دني العراق دفاع الم الق ال اء في ع أعض ال يخض

دفاع                      الق ال تالف، وال تكون لفي وات االئ اتهم تحت إشراف ق أديتهم لواجب سلطتها أثناء ت
الق،                  المدني ا  ذه السلطة أعضاء الفي ي وال يمارس ه انون المحل لعراقي سلطة تطبيق الق

 .باستثناء ما ينص عليه هذا األمر
 
ذي أنشئ                      )  ب د ال دني العراقي ليست جزءًا من الجيش العراقي الجدي فيالق الدفاع الم

ام  / أغسطس9 الصادر بتاريخ  22رقم  بموجب األمر    تالف    عن  2003آب ع سلطة االئ
د        المؤقتة دني العراقي           . ، والمعني بإنشاء جيش عراقي جدي دفاع الم الق ال وال تخضع في

 . لنظام تسلسل القيادة في الجيش العراقي الجديد
 
 

 
 
 

  2 قســمال
 تنـظيـم فيـالـق الدفـاع المـدني العـراقي 

 
 في إطار     تتكّون فيالق الدفاع المدني العراقي من أفراد ينضمون إلى الفيالق ويتفرغون للعمل            )  1

ًا    دماتهم وفق دمون خ اطيين يق الق آأعضاء احتي ون بالفي راد يلتحق مل أف وز أن تش ا، ويج تنظيماته
 . لتعليمات إدارية تصدر لهم بموجب هذا األمر

 
ة          ) 2 ات اإلداري ي التعليم ددة ف ة المح فات المهني يهم المواص ق عل ذين تنطب ون ال ع العراقي جمي

ؤهلين ل      ي، شريطة أال يكون أي                المتصلة بالفيالق يعتبرون م دني العراق دفاع الم الق ال اللتحاق بفي
ًا ل   ة، وفق وادره القيادي اط حزب البعث ضمن آ ي نش ارك ف د ش نهم ق م م ر رق ي األم ا ورد ف  1م

ر والقاضي ب  ،   عن سلطة االئتالف المؤقتة    2003  عام أيار/ مايو 16الصادر بتاريخ     المجتمع   تطهي
ي ث العراق زب البع ن ح ر أ.  م دفاع   وال ُيعتب الق ال ي في ل ف ؤهًال للعم ؤالء األشخاص م ن ه ي م

 .المدني العراقي إال إذا صدر قرار من سلطة االئتالف المؤقتة يستثنيه تحديدًا من هذا الحظر
 
ا أن يخدم     )  3 تكون الخدمة في فيالق الدفاع المدني العراقي طوعية، وتقتضي من آل متطوع فيه

دة  هرًا12لم ا .  ش ي في ة ف د الخدم دفاع   تعتم الق ال اء في رار بإلغ ى ق ي عل دني العراق دفاع الم لق ال
ه                 المدني العراقي يصدر عن سلطة االئتالف المؤقتة أو عن حكومة يؤسسها الشعب العراقي وتمثل

اً  ا دولي رف به ي دون      . وُيعت دني العراق دفاع الم الق ال اء في د أعض ة أح دة خدم د م وز تمدي ال يج
 . طنية وفقًا للقانونموافقته إال في حاالت الطوارئ الو
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دير اإلداري)  4 ةالم تالف المؤقت لطة االئ ه   لس نص علي ا ي ًا لم دير اإلداري وفق ه الم ن يعين ، أو م
دني   ) 7(القسم السابع    دفاع الم أدناه، هو صاحب السلطة النهائية في اختيار وتعيين أعضاء فيالق ال

 .و أنها تبرر فصلهمالعراقي، وله سلطة فصل هؤالء األعضاء لألسباب التي يرى ه
 
ك            )  5 ا في ذل ي، بم دني العراق دفاع الم الق ال ة في في يجوز تحديد وتنظيم شروط وأوضاع الخدم

ذه    . تسلسل الرتب فيها، في أوامر إدارية إضافية تصدر من أجل تفعيل أحكام هذا األمر              وتصدر ه
 . أو من يعينهاألوامر، حسب الحاجة لها، عن المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة 

 
 : ُيحظر على أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي ما يلي)  6
 

 أن يكونوا أعضاًء في أحزاب أو منظمات أو جمعيات سياسية؛) أ
 
ك                     )  ب ة سياسية، أو أن يضموا لتل ة أو جمعي أن يشترآوا في أي نشاط لحزب أو منظم

 األحزاب أو المنظمات أعضاء جدد؛ 
 
دني               أن يصرحوا علناً  )  ج دفاع الم الق ال  برأي ذو طبيعة سياسية بقصد تلقين أعضاء في

دة سياسية                      اق عقي اع أي شخص باعتن العراقي أو أي شخص آخر، عقيدة سياسية أو إقن
 معينة وااللتزام بها؛ 

 
ون البشرة أو           )  د ى ل اء عل ة بن أن يقوموا بدعوة آخرين إلى ممارسة التعصب والكراهي

اء ا      ر               نوع الجنس أو االنتم ز العنصري غي ى ممارسة التميي ي؛ أو دعوة آخرين إل لعرق
نس أو     وع الج رة أو ن ون البش ى األصل أو ل اء عل ته بن ه أو ممارس روع أو افتعال المش
ا                   وة أو العنف أو الستخدام أي منهم االنتماء الديني أو اإلقليمي؛ أو دعوتهم الستخدام الق

روعة ألغراض س  ر المش ائل األخرى غي ن الوس ة أو  أو أي م ت محلي واء آان ية س ياس
 دولية؛ أو 

 
وارد                   )  هـ ى ممارسة السلوك ال دعو إل أن يشترآوا بأي شكل في منظمات أو نشاطات ت

ذا     2في القسم رقم    ) 6(من الفقرة   ) د(و  ) ج(وصفه في الفقرتين الفرعيتين      ، أو تروج له
 .السلوك أو تمارسه

 
ى حق ال   دودًا عل م ح ذا القس ي ه دني   ال يضع أي نص ورد ف دفاع الم الق ال ي في ل ف عضو العام

ي أو اإلقليمي أو             ى المستوى المحل ة عل ات السياسية المنظم إلدالء بصوته في االنتخاب العراقي ل
ا                 . الوطني ام المنصوص عليه دني العراقي ألي من األحك دفاع الم الق ال قد يؤدي انتهاك عضو في

 .دني العراقيفي هذا القسم إلى فصله من وظيفته في فيالق الدفاع الم
 

 
  3 قســمال

 صـالحيـات فيـالق الدفـاع المـدني العـراقـي 
 
فيالق الدفاع المدني العراقي، وهم بصدد تأدية واجباتهم الرسمية،        يجوز لألعضاء العاملين في   ) 1

ال أشخاص  ي؛   ) أ(اعتق ل إجرام اقتراف عم ون ب ون أو يهم اهدوهم يقترف ب أو ) ب(ش روا عق ف
دخلوا في     ) ج(مشروع، أو    على نحو    اعتقالهم   م ل ت ا أدائه ة ممه ليم األشخاص    . هم القانوني يجب تس
ين ي المعتقل دني العراق دفاع الم الق ال ي في املين ف ل األعضاء الع ن قب ة أو إ  م ى الشرطة العراقي ل
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بيلهم           12قوات االئتالف خالل      ى س الهم وإال ُيخل دفاع     ال يجوز ألعضاء    .  ساعة من اعتق الق ال في
ي دني العراق وات    الم راف ق ر إال تحت إش و آخ ى أي نح ازهم عل تجواب األشخاص أو احتج  اس

 . االئتالف، وفقًا لما يرد هنا في هذا األمر
 
ي)  2 املين ف وز لألعضاء الع م تحت   يج ة عمله م بصدد تأدي ي، وه دني العراق دفاع الم الق ال في

أمين     إشراف قوات االئتالف، أن ُيمنعوا من الوصول إلى بعض المناطق، إذا آان             ذلك ضروريًا لت
 .سالمة المارة أو األشخاص أو الممتلكات الموجودين في تلك المناطق

 
ي   )  3 املين ف اء الع وز لألعض اتهم         يج ة واجب دد تأدي م بص ي، وه دني العراق دفاع الم الق ال في

. الرسمية، القيام بعمليات معقولة للتفتيش عن األسلحة أو األدوات األخرى الخطرة أو المحظورة                
يش وي ذا التفت ا،  ) أ(خضع له دة إليه ة أو الواف اطق معين ي من ودة ف يارات الموج األشخاص أو الس
ة،                ) ب( وا جريم م ارتكب تبه أنه ذين يش الهم، ال اء العمل    ) ج(واألشخاص، أثناء إجراءات اعتق وأثن

ا،                  تحت إشراف قوات االئتالف، المناطق أو المباني التي ُيعتقد وجود مواد خطرة أو محظورة فيه
املين في     . بما في ذلك األسلحة المحظورة     ام           يجوز لألعضاء الع دني العراقي القي دفاع الم الق ال في

ل                          ع نق ذلك، لمن اطق أخرى آ ان من العراق وفي من بحمالت تفتيش عند حواجز معينة في أي مك
 .مثل هذه المواد داخل المناطق المحددة ومنها وإليها

 
ي)  4 املين ف وز لألعضاء الع الق  يج مية،  في اتهم الرس ة واجب اء تأدي ي، أثن دني العراق دفاع الم ال

ك           ه ال يسمح باستخدام     . استخدام القوة ضد األشخاص أو األشياء إذا اقتضت الضرورة ذل ر أن غي
ق                     القوة التي قد تؤدي الى الوفاة أو إلى اإلصابة بجراح خطرة إال إذا اعتقد العضو العامل في الفيل

ذه        وة ضروري    جازمًا أن استعمال مثل ه وة من         ) أ(الق ة أو ق وة مميت ة نفسه وآخرين من ق لحماي
داء   يلمنع فرار شخص ) ب(أو شأنها التسبب بجراح خطرة،   ة أو اعت ى  شتبه باقترافه جريم أدى إل

رة، أو   ب اإلصابة  دفاع عن ) ج(جراح خطي تالف أو  لل وزارات وال   االئ ى ات محافظ مكاتب ال والبن
ة أو الم ة للدول ة المملوآ اتالتحتي ددةحافظ اآن المح ك، واألم ة، وذل رافإدارة تحت  والثابت   وإش

 .ها وحمايتها من ذلك أو تعطيلهاريدمت للحيلولة دونالحكومية، االئتالف أو السلطات  سلطات
 
 

  4 قســمال
 مهـام فيـالـق الدفـاع المـدني العـراقي ووظـائفـه 

 
دني العراقي بموجب سلطة ال              )1 دفاع الم دير اإلداري لسلطة       تعمل فيالق ال ة   م تالف المؤقت ، االئ

ة  ويجوز للمدير اإلداري لسلطة  . وتخضع لرقابة قوات االئتالف   تالف المؤقت د   االئ  أن يفوض القائ
دفاع                     الق ال دريب وتنظيم وضبط في ين وت األعلى لقوات االئتالف في العراق مسؤولية وسلطة تعي

ة مرة أخرى إلى طرف آخر بموجب نص  ويجوز تفويض هذه المسؤولية والسلط. المدني العراقي 
 .  أدناه7القسم 

 
ي        ) 2 دني العراق دفاع الم الق ال دات في ة لوح ادة التكتيكي ام القي ات، أو مه ادة العملي ام قي اط مه ُتن

تالف في                          وات االئ ى لق د األعل ه القائ تالف يعين وات االئ تالف، بضابط من ق العاملة مع قوات االئ
 . أدناه7العراق بموجب نص القسم 

 
 .ال تنتشر فيالق الدفاع المدني العراقي خارج الحدود العراقية إال للتدريب أو لبرامج التبادل) 3
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 5 قســمال

 االختـصـاص 
 
ات)  1 ع األوق انون العراقي في جمي دني العراقي للق دفاع الم الق ال ارس . يخضع أعضاء في وتم

لطة النظ     ائية وس ة القض ة الوالي ة العراقي اآم المدني دعى أن    المح ي ُي رائم الت ي الج ر والفصل ف
ة ويجوز للمدير اإلداري لسلطة     . أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي ارتكبوها       أن االئتالف المؤقت

ة                        اء تأدي دني العراقي أثن دفاع الم الق ال ل أعضاء في يقرر إحالة الجرائم التي ُيدعى ارتكابها من قب
م       . ي العراق واجباتهم، إلى محكمة الجنايات المرآزية ف      ك بموجب األمر رق تم ذل دل  (13وي ) المع

اريخ  ادر بت و13الص ام / يولي وز ع ة 2003تم ه محكم ة، وعنوان تالف المؤقت لطة االئ ن س  ع
 .الجنايات المرآزية في العراق

 
ة              ) 2 ة المترتب ق بالمسؤولية المدني يتمتع أعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي بالحصانة في ما يتعل

ا   على أعمال    وا به ات ُخول وُتضاهي درجة الحصانة    . قاموا بها أو لم يقوموا بها أثناء قيامهم بعملي
ة اآلخرين                  ة لموظفي الدول المكفولة ألعضاء فيالق الدفاع المدني العراقي درجة الحصانة المكفول

 .في ظل القانون العراقي
 

 
 
 

 6 قســمال
 األسـلـحـة 

اريخ     3ينظم األمر رقم     ايو  23 الصادر بت ام     / م ار ع ازة           2003أي ة حي تالف المؤقت  عن سلطة االئ
ى      يطرة عل ه الس ي، وعنوان دني العراق دفاع الم الق ال ي في املين ف ل األعضاء الع ن قب لحة م األس

 .األسلحة
 

 
  7 قســمال

 تـفـويـض السـلـطـة 
دير اإلداري لسلطة        ة   يجوز للم تالف المؤقت د األ              االئ رره، أن يفوض القائ راه ويق ا ي ًا لم ى  ، وفق عل

ى       . لقوات االئتالف في العراق، بموجب هذا األمر، لتولي المسؤوليات          د األعل الي للقائ ويجوز بالت
ولي     ه لت ه وإمرت املين تحت قيادت ر أن يفوض الع ذا األم راق بموجب ه ي الع تالف ف وات االئ لق

 .المسؤوليات
 

 
 8 قســمال

  ذـافـالدخول حيز الن
 .اريخ التوقيع عليه اعتبارًا من تهذا األمر نافذًايصبح 
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