
مادؿماظشعبب

مجمؾسماظرئادة

بـاءمسؾكمعاماضرهمجمؾسماظـقابموصادقمسؾقفمرئقسماىؿفقرؼةموادؿـادًاماديماحؽامماظؾـدم)أوال(م  

م(معـماظددؿقر77(مواظؾـدم)مثاظـا(معـماٌادةم)66عـماٌادةم)

مصدرماظؼاغقنماالتلم:م   

م3167(مظلـــةم44رضؿم) 

مضاغقنماظدصاعماٌدغــل

ماظؿعارؼــــػماظػصؾماالول 

مؼؼصدمباظؿعابريواٌصطؾقاتماظؿاظقةمالشراضمػذاماظؼاغقنماٌعاغلماٌؾقـةمازاؤػا: ـم6اٌادةمـم 

موزؼرماظداخؾقةم                          اظرئقسماالسؾكمظؾدصاعماٌدغل اوالـم               

ماحملاصظم                       ثاغقًاـمرئقسماظدصاعماٌدغلمسيماحملاصظةم         

ثاظـًامـماظدصاعماٌدغلم:مذيقعماإلجراءاتمواظؿدابريماظيتمتؿكذػاماألجفزةماظرمسقةمواظشعؾقةمم         

سداماظؼقاتماٌلؾقةمظغرضمتلعنيمايؿاؼةمظؾلؽانمواٌؿؿؾؽاتماظعاعةمواًاصةموتؼؾقؾماًلائرم

م1ايربمواظؽقارثماٌكؿؾػةاديمادغكمحدمممؽـموإداعةماظعؿؾمواإلغؿاجمسيمزروفماظلؾؿمو

رابعًاـماظلالعةماظصـاسقةم:ماإلجراءاتمواظؿدابريماظيتمتؿكذمظؿلعنيمايؿاؼةماظالزعةمم               

ظؾطاضاتمواٌقاردماظؾشرؼةمواٌادؼةمواظؿؼؾقؾمعـمحفؿماًلائرمباألرواحمواٌؿؿؾؽاتموإداعةماظعؿؾم

ماظلؾؿ.مسيمايربمواظؽقارثموسيمأوضات سيمذيقعماظؼطاسات

خاعلًاـماظؽارثةم:ايدثماظذيمؼفددماٌقاردماظؾشرؼةمواٌادؼةمظؾؿفؿؿعمواظذيمخترجمم         

ماعؽاغقةماظلقطرةمسؾقفموععاىةماثارهمسـماٌقاردماٌؿاحةمسيماحملاصظةماوماظؾؾد.

جزئقةمعـممداددًاـماالخالءم:ماالغؿؼالماٌـظؿماوماظطقسلمظؾلؽانموممؿؾؽاتفؿمبصقرةمطؾقةماوم         

اٌدنماوماٌـارؼماٌعرضةمظؾػعاظقاتماظعلؽرؼةماٌعادؼةماوماظؽقارثماٌكؿؾػةماديمعـارؼماطـرم

ماعاغًا.

االدؽانم:مادؿؼؾالماظلؽانماظذؼـمتؼررماخالؤػؿمعـماٌدنمواٌـارؼماٌعرضةم دابعًاـم         

مظؾكطرموتقصريمودائؾماظعقشمواالضاعةمهلؿ.

باٌكاررماحملؿؿؾةمبغقةمإسطائفؿم ارماٌؾؽرم:ماذعارماظلؽانمباظقدائؾماٌؿاحفاالغذ ثاعـًاـم         

ماظػرصةماظالزعةميؿاؼةمأغػلفؿموممؿؾؽاتفؿ.

صرقماظدصاعماٌدغلم:متشؽقالتماًدعاتماظرئقلةماٌعـقةمباسؿالماظدصاعماٌدغلم تادعًاـم         



اٌشارؼعموصرقماٌؿطقسنيمسيماٌـارؼموصرقماالرػاءمواالغؼاذموايؿاؼةماظذاتقةمسيماٌـشكتمو

ماظلؽـقةماظيتمتؼقممبؿـػقذماسؿالماظدصاعماٌدغل.

اظيتمتـػذػاماىفاتماٌعـقةمباسؿالم ساذرًاـماظؿدابريماظقضائقةم:ماالجراءاتماالحرتازؼةم         

فدؼداتماظدصاعماٌدغلمبفدفمتلعنيمايؿاؼةماظالزعةمظؾلؽانمواٌؿؿؾؽاتماًاصةمواظعاعةمواهماظؿ

ماٌؿقضعةمهتمخمؿؾػماظظروف.

حاديمسشرـ:ماسؿالمعؽاصقةمايرائؼماظيتمتـػذػاماجفزةماظدصاعماٌدغلمواظيتمهصؾمسيمم         

مذيقعماالعاطـ.

ثاغلمسشرـماالغؼاذماًػقػم:ماالسؿالماٌقداغقةماظيتمؼـػذػامرجالماظدصاعماٌدغلمم         

ظغرضماغؼاذماالذكاصمواٌؿؿؾؽاتمعـمهتماالغؼاضمبادؿكدامماالجفزةمواٌعداتماًػقػةم

مبلؾبمايقادثماٌكؿؾػة.

ثاظثمسشرمـماالغؼاذماظـؼقؾم:ماالسؿالماٌقداغقةماظيتمتـػذػاماالجفزةماٌعـقةمباسؿالماظدصاعمم         

اٌدغلمواظيتمتؿطؾبمادؿكدامماالجفزةمواٌعداتماظـؼقؾةمظغرضماغؼاذماالذكاصمواٌؿؿؾؽاتمعـم

مالغؼاضمممـمالميؽـماغؼاذػؿمبادؿكداممععداتماالغؼاذماًػقػ.هتما

رابعمسشرـماشاثةماٌـؽقبني:ماالجراءاتماٌؿكذةمعـمذيعقةماهلاللماالريرمواىفاتمم         

اٌعـقةماالخرىمظغرضمتقصريمعلؿؾزعاتمادؽانمواساذةماالذكاصماظذؼـمؼؿؿماخالؤػؿمبلؾبم

مـمعـفؿمسيمعقضعماضاعؿفؿ.اظؽقارثماواٌكاررماالخرىمواٌؿضررؼ

خاعسمسشرـمععاىةماظؼـابؾمشريماٌـػؾؼةم:ماالسؿالماظيتمؼـػذػامرجالماظدصاعماٌدغلمم         

ٌعاىةمورصعمواتالفماظؼـابؾمشريماٌـػؾؼةمواظصقارؼخمواياوؼاتمواظذخائرمايربقةمسيماٌـارؼم

ماٌدغقة.

م 

ماظػصؾماظـاغلماالػدافمواظقدائؾ

مؼفدفمػذاماظؼاغقنماديمعامؼلتلم: ـ 3اٌادةمـم 

مهدؼدماجراءاتماظدصاعماٌدغلمسيمذيفقرؼةماظعراق. اوالمـ

هدؼدمواجؾاتمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلمواجفزةماظدوظةماالخرىماظيتمتؿقديمتـػقذماجراءاتم ثاغقاـ 

ماظدصاعماٌدغلم.

واظؿؼؾقؾمعـمحفؿماًلائرمسيمتلعنيمايؿاؼةماظالزعةمظؾطاضاتمواٌقاردماظؾشرؼةمواٌادؼةم ثاظـاـ

ماالرواحمواٌؿؿؾؽاتماظعاعةمواًاصةم.



مرابعاـمرصعماظروحماٌعـقؼةمظؾلؽانمسيمزروفماظلؾؿموايربمواظؽقارثماٌكؿؾػة.  

متشؿؾماسؿالماظدصاعماٌدغلمعامؼؾل: -7اٌادةم 

مؿؿؾموضقسفا.تلعنيموتـظقؿمودائؾماالغذارماٌؾؽرموتـؾقفماٌقارـنيماديماٌكاررماحمل اوالـ

مثاغقًاـمتدرؼبموتقسقةماٌقارـنيمظؾقؿاؼةمعـماضرارمايربمواظؽقارثم.

مثاظـًاـمإسدادموتفقؽةمصرقماظدصاعماٌدغلمواالذرافمسؾكمتقصريمعلؿؾزعاتفا.

مرابعًاـمهدؼدماٌـشاتماظالزعةمظؾدصاعماٌدغلموعؿابعةماضاعؿفامواداعؿفام.

ظؿلعنيمايؿاؼةمظؾلؽانمواٌـشكتمايققؼةماثـاءمايربمماظؿدابريماظقضائقة خاعلًاـمإسدادموتـػقذ

مواظؽقارث.

مداددًاـماسدادمخططماخالءماٌدنمعـماظلؽانموتـػقذػامباظؿـلقؼمععماىفاتمذاتماظعالضةم.

مدابعًاـماسدادماًططماظالزعةمظؾلقطرةمسؾكمتقزؼعماظطاضةماظؽفربائقةمسيماياالتماظطارئة.

اٌعؿؿدةمٌقاجفةمحاالتماظطقارئموتلعنيمعلؿؾزعاتفاموتـػقذممثاعـًاـماسدادموتفقؽةماًطط  

ماٌؿارداتماظالزعةمظػقصمطػاءتفا.

تادعًاـماسدادموتـػقذماًططمظؿفقؽةماٌلؿشػقاتمواٌراطزماظصققةمظغرضمععاىةماٌقارـنيمسـدم

محدوثماظؽقارثماحملؿؿؾة.

مفاتمذاتماظعالضة.اى ساذرًاـمطشػماظؼـابؾمشريماٌـػؾؼةموععاىؿفامباظؿـلقؼمعع

مالشاثةماٌـؽقبني. حاديمسشرـماسدادموتـػقذماًطط

معؽاصقةمايرائؼمواإلغؼاذماًػقػمواظـؼقؾ. ثاغلمسشرـ

ثاظثمسشرـماجراءماظؽشقصاتمسؾكماٌـشاتمواٌشارؼعمواٌصاغعموعؿابعةمتـػقذمذروطماظقضاؼةم

مواظلالعةمصقفامالشراضماظدصاعماٌدغل.

مؼمعـمسقاعؾماظؿؾقثماٌكؿؾػةمباظؿـلقؼمععماىفاتمذاتماظعالضةم.تطفريماٌـار رابعمسشرـ

ماظػصؾماظـاظثماظؾفـةماظعؾقامالدارةماسؿالماظدصاعماٌدغل 

تشؽؾمىـةمسؾقامتلؿك)ماظؾفـةماظعؾقامالدارةماسؿالماظدصاعماٌدغل(مؼؽقنمعؼرػامم  ـماوالـم4اٌادةمـم 

ٌدغلماظعاعةموهلامعؼرمبدؼؾمسيمبغدادمهددهمسيمشرصةماظعؿؾقاتماظرئقلةمسيمعدؼرؼةماظدصاعما

معدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعةمباظؿـلقؼمععمرئقسماظؾفـةماظعؾقا.

متؿاظػماظؾفـةماظعؾقامعـم: ثاغقاـم               

مرئقلام                                        أـموزؼرماظداخؾقةم                       

مسضقاموغائؾامظؾرئقسم    بمـموطقؾموزارةماظداخؾقةماٌكؿصم                      



مسضقام               جـمـموطقؾموزارةماظداخؾقةمظشمونماظشررةم                      

ماسضاءم         دمـموطقؾماظقزارةماٌكؿصمسيمطؾمعـماىفاتماالتقة:م                       

ماظصقة (6)م   

م                                                                        (ماظـؼؾ3)م   

م (ماظزراسة7)م   

م                                                 (ماظؾؾدؼاتمواالذغالماظعاعة4)م   

م  (ماظؾقؽة5)م   

م                                                                      (ماالسؿارمواالدؽان6)م   

م(ماظؿفارة7)م   

م(ماٌقاردماٌائقة8)م   

م                                                                        (ماعاغةمبغداد9)م   

مسضقام          ػـمـمممـؾمسـماالعاغةماظعاعةمجملؾسماظقزراءمبقزقػةمعدؼرمسامم        

ممـؾمسـموزاراتمطؾمعـماظصـاسةمواٌعادنمواالتصاالتمواظؽفرباءمواظعؾقممم    وـم:م         

واظؿؽـؾقجقامالمتؼؾموزقػةمايمعـفؿمسـمعدؼرم

م    م                                                          اسضاءم  سام

م   ضقاسم                        زـمعدؼرمساممايرطاتمسيموزارةماظدصاعم         

مسضقام                                  حمـمعدؼرماظدصاعماٌدغلماظعامم         

مسضقام                          عدؼرمساممذؾؽةماالسالمماظعراضل طمـم         

مسضقام                        يمـمرئقسمذيعقةماهلاللماالريراظعراضقةم        

مسضقام                           ادماظصـاساتماظعراضلرئقسماه كمـم        

مسضقام                             لمـمرئقسماهادماظغرفماظؿفارؼةم        

مرئقسماهلقؽةماظعراضقةمظؾلقطرةمسؾكماٌصادرماٌشعة.م-مم       

ؾفـةموؼؿقديمتـظقؿمؼؽقنمعدؼرماظعؿؾقاتمسيمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعةمعؼررامظ ثاظـاـم     

ماسؿاهلا.

مرابعاـمظرئقسماظؾفـةمدسقةمايمعـمذويماًربةمواالخؿصاصمظالدؿؽـاسمبارائفؿ.م    

(مدؿةماذفرمسيمزروفماظلؾؿموطؾؿاماضؿضتماظضرورةم6خاعلاـمتعؼدماظؾفـةماجؿؿاساتمدورؼةمطؾ)م    

مذظؽمسيماظظروفماظطارئةمبدسقةمعـمرئقلفاماوغائؾف.



مؼؿقديماظرئقسماالسؾكمظؾدصاعماٌدغلماٌفامماالتقةم:م  ـم5اٌادةمـم 

ماصدارماظؼراراتمسيماالعقرماالتقة:ـ اوالـم  

ماضرارماًططمواٌشروساتماٌؿعؾؼةمباسؿالماظدصاعماٌدغل. أـ  

بمـمهدؼدماسؿالماظدصاعماٌدغلموعلؿؾزعاتماظلالعةماظصـاسقةماظقاجبمتـػقذػامعـمدوائرم م    

ماظعاممواًاصمواٌكؿؾطم.موعـشكتماظؼطاسات

جـمـمتـػقذمودائؾموعلؿؾزعاتماظدصاعماٌدغلمسـدماغشاءماٌدنمواضاعةماٌشارؼعمواٌـشكتمم    

ماٌكؿؾػة.

دمـمهدؼدماٌدنمواٌـارؼماظيتمتطؾؼمصقفامطؾماومبعضماظؿدابريماظقضائقةماوماجراءاتماظدصاعم  

ماٌدغلماٌـصقصمسؾقفامسيمػذاماظؼاغقنم.

مقذمخططماظدصاعماٌدغلمسـدماسالنمحاظةماظطقارئماومحدوثماظؽقارث.ػـمـمتـػ

ثاغقاـمتشؽقؾماظؾفانمعـمممـؾلماظقزاراتموعـشكتماظؼطاساتماظعاممواًاصمواٌكؿؾطمظقضعم  

ماًططمواظؼقاممباسؿالماظدصاعماٌدغل.

تماظلاعةموشريػامثاظـاـمتشؽقؾماظؾفانماظؿقؼقؼقةمسيمحقادثمايرؼؼماوماالغػفاراتماومتلربماظغازا 

عـمايقادثماظيتمهصؾمسيماظدوائرمواٌـشكتمواٌشارؼعموٌكؿؾػماظؼطاساتمواظيتمؼـؿجمسـفام

خلائرمسيماالرواحمواٌؿؿؾؽاتمباضرتاحمعـمعدؼرماظدصاعماٌدغلماظعاممسؾكمانمؼؽقنمعدؼرماظدصاعم

ماٌدغلمسيماحملاصظةماٌعـقةمسضقامسيماظؾفـة.

علؿؾزعاتموذروطماظلالعةماوماٌكاظػةمظؾقانم لماٌـشكتماظيتمالمتؿقاصرمصقفارابعاـمعـعمتشققدماوماذغا 

مادؿـاداماديمتؼارؼرمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعةم.م6993(مظلـةم6اغشاءماٌالجئمرضؿم)

خاعلاـممماردةماظصالحقاتماالغضؾارقةمظؾقزؼرماٌكؿصمورئقسماىفةمشريماٌرتؾطةمبقزارةم 

غنيمواالغظؿةمسيماظظروفماظطارئةماومايربماوماٌؿارداتماًاصةماٌـصقصمسؾقفامسيماظؼقا

باسؿالماظدصاعماٌدغلماظيتمتـاطممبـؿليبماظقزاراتموعمدلاتماظؼطاساتماظعاممواًاصم

مواٌكؿؾطموظفمختقؼؾمػذهماظصالحقةموصؼًامظؾؼاغقنم.

ةمظؿـػقذماسؿالماظدصاعمدادداـمايفزماٌمضتمسؾكماالعقالماٌـؼقظةمواظعؼاراتماظيتمؼراػامضرورؼم  

اٌدغلموضتمايربموسيمحاظةماظؽقارثمسؾكمانمؼعقضماٌاظؽمسؿامؼصقبمعاظفمعـمغؼصمسيم

(مثالثنيم71اظؼقؿةماوماٌـػعةموظفمانمؼعرتضمسؾكمعؾؾغماظؿعقؼضمظدىماحملاطؿماٌكؿصةمخاللم)

م1ؼقعامعـمتارؼخمتؾؾقغفمبؼرارماظؿعقؼضم

جمالماظدصاعماٌدغلماومعـمؼؼقمممبلاسدتفؿمسـدمتؼدؼؿمسيم دابعاـمعـحماٌؽاصكتمظؾعاعؾنيم  



خدعةمعؿؿقزةمٌؽاصقةمايرائؼمواالغػفاراتموايقادثماالخرىموظفمعـقفاماديماظعاعؾنيمسيمصرقم

موتشؽقالتماظدصاعماٌدغلموخرجيلمدوراتماظدصاعماٌدغلماالوائؾم.

اسؿالماظدصاعماٌدغلمسيمحاالتمثاعـاـمذراءماالجفزةمواٌعداتمواٌقادمواٌلؿؾزعاتماًاصةمبم  

ماظطقارئمواظؽقارث.

ـمظؾرئقسماالسؾكمظؾدصاعماٌدغلمختقؼؾموطقؾموزارةماظداخؾقةمظشمونماظؼقىماظلاغدةماومم6اٌادةمـم 

عدؼرماظدصاعماٌدغلماظعاممصالحقةماصدارماالواعرمواظؿقجقفاتماٌؿعؾؼةمبؿـػقذماسؿالماظدصاعم

ماٌدغلم.

مظؾفـةماظعؾقاماٌفامماالتقةم:ـتؿقديما ـم7اٌادةمـم 

موضعماظلقادةماظعاعةمظؾدصاعماٌدغلمٌقاجفةمحاالتماظطقارئمواظؽقارثموعاؼـفؿمسـفا. اوالـ 

ثاغقًاـماسدادماًطةماظعاعةمواختاذماالجراءاتماظالزعةمٌقاجفةماياالتماظطارئةمواظؽقارثموهدؼدم

مدغل.واجؾاتماىفاتمذاتماظعالضةمبؿـػقذماسؿالماظدصاعماٌ

مثاظـًاـماالذرافمسؾكمضقادةموادارةماسؿالماظدصاعماٌدغلمسيماظعراق.

مرابعًاـماالذرافمسؾكمتـػقذمخططماًدعاتماظرئقلة.

خاعلًاـماالذرافمسؾكمهرؼؽمصرقمتشؽقالتماًدعاتماظرئقلةمبنيماحملاصظاتمظؿقؼقؼماالدـادم

ماٌؿؾادلمٌعاىةمايقادثماٌكؿؾػة.

رماًاصةمباسؿالمىانماظدصاعماٌدغلمسيماحملاصظاتماظيتمترصعماظقفامعـمداددًاـمعـاضشةماظؿؼارؼ

م. خاللمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعة

دابعًاـمعـاضشةماؼةماعقرماخرىمتعرضمسؾكماظؾفـةمعـمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعةمبعدمعقاصؼةم 

مرئقسماظؾفـةم.

ماظػصؾماظرابعمىانماحملاصظات 

تشؽؾمسيمعرطزمطؾمحماصظةمىـةمإلدارةمأسؿالماظدصاعماٌدغلمبرئادةماحملاصظماواًلـم ـم8اٌادةمـم 

(م4وسضقؼةمممـؾنيمسـماظقزاراتمواىفاتمذاتماظعالضةمسيماحملاصظةماٌـصقصمسؾقفامسيماٌادةم)

عـمػذاماظؼاغقنمؼؽقنمعؼرػامشرصــةماظعؿؾقاتمسيمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلمسيماحملاصظةموهلامعؼرم

مـددهمعدؼرماظدصاعماٌدغلمسيماحملاصظةمباظؿـلقـؼمععمرئقسماظؾفـة.بدؼؾمصقفامحيـ

ثاغقًاـمتعدماظؾفانماٌـصقصمسؾقفامسيماظؾـدم)اواًل(معـمػذهماٌادةماىفاتماظؿـػقذؼةمسيم 

احملاصظاتموتؿقديموضعماًططماظؿػصقؾقةمظؿـػقذمعفامموواجؾاتماظدصاعماٌدغلمصقفاماوماؼةمدرادةم

مظعؾقا.تؽؾػمبفامعـماظؾفـةما



ظرئقسماظؾفـةمسيماحملاصظةمتشؽقؾمىـةمالدارةمإسؿالماظدصاعماٌدغلمسيم اوالـ ـم9اٌادةمـم 

اظؼضاءمبرئادةماظؼائؿؿؼامموسضقؼةمممـؾنيمسـماىفاتمذاتماظعالضةمصقفماذاماضؿضتماظضرورةمذظؽم

ضعمضراراتفام(معـمػذاماظؼاغقنموخت8ترتؾطمباظؾفـةماٌـصقصمسؾقفامسيماظؾـدم)اوال(معـماٌادةم)

موتقصقاتفاماديمعصادضةمرئقسماظؾفـةمسيماحملاصظة.

(مواظؾـدم)اوال(معـمػذهم8هددمعفامماظؾفانماٌـصقصمسؾقفامسيماظؾـدم)اوال(معـماٌادةم) ثاغقاـ  

ماٌادةموعقاسقدماجؿؿاساتفامبؿعؾقؿاتمؼصدرػامرئقسماظؾفـةماظعؾقا.

ماسؿالماظدصاعماٌدغلمسيماحملاصظةماٌفامماالتقةم:اوالـمؼؿقديمرئقسمىـةمادارةم ـم61اٌادةمـم 

تؽؾقػماٌعـقنيمباسدادماظدراداتمووضعماًططميؿاؼةماٌقارـنيمعـماثارماظؽقارثم أـ  

موايقادثماحملؿؿؾموضقسفامسيماحملاصظة.

االذرافمسؾكماسدادمخططمسؿؾمىـةمادارةماسؿالماظدصاعماٌدغلمسيماحملاصظةم بمـم    

ارؼةماظؿابعةمهلامظؿلعنيماظلقطرةماظالزعةمواظؿـلقؼموادارةمواغؿظاممدريماظعؿؾمصقفامسيمواظقحداتماالد

مزروفمايربموسـدمحصقلماظؽقارث.

جـمـماظؼقادةمواالذرافماٌقداغلمسؾكمتـػقذماسؿالماظدصاعماٌدغلموعدىمتلعنيماٌلؿؾزعاتماظيتم

مؾؿموحاالتمايربمواظؽقارث.تؼقممبفاماىفاتمواالجفزةماٌعـقةمسيماحملاصظةمسيمزروفماظل

تشؽقــؾماظؾفانمسيماحملاصظةمظالشراضماٌؿعؾؼةمسيمذمونماظدصاعماٌدغلموصؼـًامظؾؼراراتماظيتم دمـ

مؼصدرػاماظرئقـــسماالسؾكمظؾدصاعماٌدغــلم.

ٌعاىةم ػـمـماصدارماالواعرمظؿقرؼؽمصرقماظدصاعماٌدغلموصرقمتشؽقالتماًدعاتماظرئقلةماالخرى

مٌكؿؾػةمسيماحملاصظةماوظؿؼدؼؿماالدـادماٌؿؾادلمععماحملاصظاتماجملاورةم.ايقادثما

مخيقلمرئقسماظدصاعماٌدغلمسيماحملاصظةمعاؼلتل:ـ ثاغقًاـ  

م(معـمػذاماظؼاغقن.5اظصالحقاتماٌـصقصمسؾقفامسيماظؾـدم)خاعلا(معـماٌادة) أـم   

رطاتمسيمذيقعماظؼطاساتمسيمحاظةمسدممبمـمشؾــؼماٌـشاتماوماٌعاعؾماوماظشم                  

(مزيلةمسشرمؼقعًام65عدةمالتزؼدمسؾكم) تـػقذػامظؾؿعؾقؿاتماوسدممتقصريػامعلؿؾزعاتماظدصاعماٌدغل

مادؿـادًاماديمتؼارؼرموطشقصاتمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلمسيماحملاصظة.

ماظػصؾماًاعسمعفاممعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعة 

معدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعةماٌفامماالتقة:ـتؿقديم ـم66اٌادةمـم 

ماسدادماًططمواظدراداتمواظؿعؾقؿاتمواظلقاضاتماًاصةمباسؿالماظدصاعماٌدغلم. اوالـ م  

تقصريمودائؾموعلؿؾزعاتماالغذارماٌؾؽرسـماظؽقارثماٌكؿؾػةمسيماٌـارؼماظلؽـقةم ثاغقًاـ م   



مواالذرافمسؾقفامواداعؿفا.

وتفقؽةم اممبعؿؾقاتمارػاءمايرائؼمواالغؼاذماًػقػموحاالتماالدعافماظـاوةمسـفااظؼق ثاظـًاـم   

وتلػقؾماالصرادمهلذهماظعؿؾقاتموتلعنيماظعفالتمواٌعداتمواالجفزهموودائؾماالتصاالتماظالزعةم

مواداعؿفا.

متالصفا.رابعًاـمععاىةماظصقارؼخمواظؼـابؾمواظؼذائػمايربقةماٌؿلاضطةمداخؾماٌـارؼماٌدغقةموا

خاعلًاـماظؿطفريماظؽؾلمظؾؿـارؼماٌدغقةماٌؾقثةمواالدؿعاغةمباعؽاغقاتماىفاتماٌكؿصةمهلذام

ماظغرض.

واٌـشكتمٌكؿؾػماظؼطاساتموهدؼدمعلؿؾزعاتم داددًاـماجراءماظؽشقصاتماٌقضعقةمسؾكماظقزارات

ماظقضاؼةموععاىةمايرائؼمواٌكاررماالخرىموعؿابعةمتـػقذػا.

ؼصدرهموزؼرماظداخؾقةمباظؿـلقؼمععم ؾةمتـػقذمتشققدماٌالجئمسيماالبـقةممبقجبمبقاندابعاـمعراض

ماعاغةمبغدادمودوائرماظؾؾدؼةمسيماحملاصظة.

مثاعـاـمعؿابعةماخالءموتفقؽةمعالجئماالبـقةمسيماياالتماظطارئة.

متادعاـمتفقؽةماٌالجئماظعاعة.

اًاصةممبؽاصقةمايرائؼمواسؿالممظؾعفالتمواالجفزةمواٌعدات ساذراـموضعمعقاصػاتمصـقة

ماظدصاعماٌدغلماالخرىموابالشفاماديماظقزاراتمواىفاتمشريماٌرتؾطةمبقزارةم.

محاديمسشرـماظؿدرؼبمسؾكماسؿالماظدصاعماٌدغل.

مثاغلمسشرـمتقسقةماٌقارـنيمباظؿدابريماظقضائقةمظؾدصاعماٌدغلمعـمخاللمودائؾماالسالم. 

عراقمسيماٌـظؿاتمواٌممتراتماحملؾقةمواإلضؾقؿقةمواظدوظقةماًاصةمثاظثمسشرـممتـقؾمذيفقرؼةماظ

مباظدصاعماٌدغل.

ماظػصؾماظلادسمعفامماٌدؼرماظعام 

م:ـ ميارسماٌدؼرماظعامماٌفامماآلتقة اوالـ ـم63اٌادةمـم 

ماالذرافماظعاممسؾكماسؿالماظدصاعماٌدغلمسيماظعراق. أمـ 

اٌـاػجمالنازماسؿالماظدصاعماٌدغلمواالذرافمسؾكمبمـماضرتاحماظدراداتمووضعماًططمو

متـػقذػا.

مجـمـمتـػقذماظؼراراتماظصادرةمعـماظرئقسماالسؾكمظؾدصاعماٌدغلمواظؼراراتماالخرىماٌؿعؾؼةمبفا. 

ماديماظرئقسماالسؾكمظؾدصاعماٌدغلمالضرارػا. تؼدؼؿماٌؼرتحاتم  دمـم      

غلمظؾؿـارؼماظلؽـقةمسيمذيقعمادماءماظعراقمعـمغاحقةماالذرافمسؾكمصرقماظدصاعماٌد ػـمـم    



اظؿدرؼبموتلعنيماظطعاممواٌلوىمهلذهماظػرقموشريػؿمممـمتؿؿمدسقتفؿمظؾعؿؾمسيماظدصاعماٌدغلم

ممبقجبماحؽاممػذاماظؼاغقن.

موضعماًططمظؿـظقؿموتدرؼبمصرقماظدصاعماٌدغل. ومـ

دصاعماٌدغلمظؾؿاطدمعـمادؿعدادماظػرقمهدؼدماوضاتماٌؿارداتمواظؿؿارؼـمسؾكماسؿالماظ زمـ 

موطػاؼةموطػاءةماظقدائؾماًاصةمبفامباظؿـلقؼمععموزارةماظدصاع.

االذرافمسؾكمتدرؼبماظعاعؾنيمسيماظؼطاساتماظعاممواًاصمواٌكؿؾطمسؾكماسؿالماظدصاعم حمـ 

ماٌدغلمسيمعراطزمتدرؼبماظدصاعماٌدغلمسيماحملاصظات.

اٌعاػدمواظؽؾقاتمظؾعؿؾمسيمجمالماظدصاعماٌدغلمسـدماظضرورهمطمـمدسقةمرالبماٌدارسمو م   

مباظؿـلقؼمععماىفاتماٌعـقة.

دسقةماٌقارـنيمعـمشريماٌـصقصمسؾقفؿمسيماظػؼرتنيم)ح(مو)ط(معـمػذاماظؾـدمظؾؿدرؼبم يمـ  م   

مسؾكماسؿالماظدصاعماٌدغل.

قفامسيماظػؼرةم)ػـ(معـماظؾـدم)اواًل(متؽقنماًدعاتماظيتمتؼدعفامسـاصرماظػرقماٌـصقصمسؾ ثاغقاـ م  

م1عـمػذهماٌادةمبدونماجرم

مظؾرئقسماالسؾكمظؾدصاعماٌدغلمختقؼؾماٌدؼراظعامماٌفامماالتقة:ـ ـم67اٌادةمـم 

م(معـمػذاماظؼاغقن.5تشؽقؾماظؾفانماٌـصقصمسؾقفامسيماظؾـدم)ثاغقًا(معـماٌادةم) اوالـ 

ؿعؾؼةمباسؿالماظدصاعماٌدغلماظيتمؼراػامعـادؾةمظؿلعنيمثاغقاـماصداراظؿقصقاتمواظؿقجقفاتماٌ

ايؿاؼةمواظؿؼؾقؾمعـمحفؿماًلائرمواداعةماظعؿؾمسيماظدوائرمواٌـشكتمواٌشارؼعموٌكؿؾػم

ماظؼطاساتم.

اغذارماصقابماٌـشاتمواٌشارؼعماٌكاظػةمظؿعؾقؿاتماظدصاعماٌدغلمبضرورةمازاظةماٌكاظػةم ثاظـاـ

مقعامعـمتارؼخماظؿؾؾقغ.(مزيلةمسشرمؼ65خالل)

رابعاـماظطؾبمعـماالجفزةماالعـقةمواظعلؽرؼةماٌلاػؿةمسيمعفامماظدصاعماٌدغلموصؼماًططم

ماٌعؿؿدةم.

خاعلاـمهرؼؽماعؽاغقاتماظدوائرمواٌـشكتمٌكؿؾػماظؼطاساتمذاتماظعالضةممبفامماظدصاعماٌدغلم

معـمسفالتموععداتمواجفزةمواصرادموصؼماًططماٌعؿؿدةم.

ذراءموتاجريماالجفزةمواٌعداتمواٌلؿؾزعاتمذاتماظعالضةمباسؿالماظدصاعماٌدغلمسيم دداـدا

محاالتماظطقارئمواظؽقارثمبذاتماظصالحقةماٌؿـقحةمظقزؼرماظداخؾقةمسيماظظروفماالسؿقادؼة.

م(معـمػذاماظؼاغقنم.5دابعاـمعـحماٌؽاصكتماٌـصقصمسؾقفامسيماظؾـدم)دابعا(معـماٌادةم)



ماردةماظصالحقاتماالغضؾارقةموصؼًامظؾؼاغقنم.ثاعـاـممم

ماظػصؾماظلابعماًدعاتماظلاغدةمظؿـػقذماسؿالماظدصاعماٌدغل 

تشؽؾمىـةمسيمعرطزمطؾمحماصظةمتضؿمممـؾنيمسـماىفاتمذاتماظعالضةمتؿقديم ـم64اٌادةمـم 

متؼدؼؿماًدعاتماالتقة:ـ

ماوالـماظطؾقة

مثاغقًاـمحػظماالعـمواظـظام.

متصاالتماظلؾؽقةمواظالدؾؽقة.ثاظـًاـماال

مرابعًاـماظـؼؾ.

مخاعلًاـماالرػاء.

مداددًاـماالغؼاذمواظؿعؿري.

مدابعًاـماظلقطرةمسؾكماظطاضةماظؽفربائقة.

مثاعـًاـماالدؿطالعمواظؽشػمواظؿطفريمعـمسقاعؾماظؿؾقث.

متادعًاـماظلالعةماظصـاسقة.

مساذرًاـماالخالءمواالدؽان.

مسقةموايققاغقة.حاديمسشرـمرياؼةماظـروةماظزرا

مثاغلمسشرـمرياؼةماظؾقؽة

مثاظثمسشرمـمعـشكتماظدصاعماٌدغل.

مرابعمسشرـماشاثةماٌـؽقبني.

مخاعسمسشرـمتقسقةماٌقارـني.

مدادسمسشرـماظؿدابريماظقضائقةميؿاؼةماٌقارـني.

مدابعمسشرـمععاىةماظؼـابؾمشرياٌـػؾؼة.

معماٌدغلمضرورةمتؼدميفا.ظؾدصا ثاعـمسشرـماؼةمخدعةماخرىمؼرىماظرئقسماالسؾك

باسؿؾارػؿم تؼعمعلموظقةمتـػقذماسؿالماظدصاعماٌدغلمسؾكماالذكاصماظؿاظلمذطرػؿ ـم65اٌادةمـم 

مرؤداءماظدصاعماٌدغلمسيمعقاضعمسؿؾفؿ.

ماظقزراءمورؤداءماىفاتمشريماٌرتؾطةمبقزارةم.م  اواًلـ

ماحملاصظقنمورؤداءماظقحداتماالدارؼة.م  ثاغقًاـ

ماٌدؼرونماظعاعقن.م  ثاظـًاـ



معدؼرومعـشكتمودوائرماظؼطاساتماظعاممواًاصمواٌكؿؾط. رابعًاـ

ماظػصؾماظـاعـمحؼققماظعاعؾنيمسيماظدصاعماٌدغل 

ؼلؿقؼماٌؿطقعماومايمعـماظعاعؾنيمسيماالجفزةماظلاغدةمسـدماصابؿفمغؿقفةمتعرضفم ـم66اٌادةمـ 

مؿقازاتموصؼًامظؾؼاغقنم.يادثماثـاءمتـػقذهماسؿالماظدصاعماٌدغلماالع

اظدصاعماٌدغلمواالجفزةماظلاغدةمواٌؿطقسنيمسـدموصاتفم ؼعدمايمعـماظعاعؾنيمسي ـ67اٌادةمـ 

جراءمضقاعفمباسؿالماظدصاعماٌدغلمذفقدًامومؼلؿقؼمايؼققماظؿؼاسدؼةماٌؼررةمظؾشفقدموصؼًامظؾؼاغقنم

م.

صاعماٌدغلمعـماظؼطاعمـمميـحمعـمؼطؾبمعـفماظؼقاممباسؿالماظدم68اٌادةمـم 

عـمشريماٌؿطقسنيماجرًامسـماٌدةماظيتمضضاػامسيمسؿؾفمسؾكمانمالؼزؼدمعؾؾغمم               اًاص

ماالجرسؾكمعاؼؿؼاضاهماظعاعؾنيمسيماظدصاعماٌدغلمعـمراتبموخمصصاتمسـماٌدةمذاتفا.

لمحيددمصقـــفمغقعماظـقطمـمتصدرموزارةماظداخؾقةمغظاعًامداخؾقامظـقطماظدصاعماٌدغم69اٌادةمـم 

موأوصاصفموطقػقةموأوضاتمعـقفموريؾف.

ماظػصؾماظؿادعماظعؼقبات 

(م351111(مدـةمواحدةماومبغراعةمالتؼؾمسـم)6ؼعاضبمبايؾسمعدةمالتزؼدمسؾكم) ـم31اٌادةمـم 

(معؾققنمدؼـارمطؾمعـمخاظػماحؽاممػذام6111111عؽؿنيموزيلنيماظػمدؼـارموالتزؼدمسؾكم)

مظؿعؾقؿاتمواظؼراراتماظصادرةممبقجؾفم.اظؼاغقنموا

(معـمػذاماظؼاغقنمبايؾسمعدةم5اظؾـدم)رابعًا(معـماٌادة) ؼعاضبماٌكاظػمالحؽام ـم36اٌادةمـ

(مزيلةم5111111(مثالثمدـقاتماومبغراعةمالتؼؾمسـم)7(مدؿةماذفرموالتزؼدمسؾك)6التؼؾمسـم)

مدؼـارم(مزيلةمسشرمعؾققن65111111عالؼنيمدؼـارموالتزؼدمسؾكم)

ماظػصؾماظعاذرماحؽاممساعةموخؿاعقة 

ـمتؼقمماظقحداتماالدارؼةمبقاجؾاتماظدصاعماٌدغلمسيمحاظةمسدمموجقدمتشؽقالتمم33اٌادةمـم 

م1اظدصاعماٌدغلمسيماالضضقةمواظـقاحلموؼؽؾػمبفاماضدممضابطمذررةمصقفام

غراعةمسيماظدساويماظـاذؽةمسـمخيقلمعدؼرمسامماظدصاعماٌدغلمصالحقةمصرضماظ اواًلـ ـم37اٌادةمـم 

م(معـمػذاماظؼاغقن.36(مو)31اىرائؿماٌـصقصمسؾقفامسيماٌادتنيم)

ثاغقًامـمميارسمعدؼرمسامماظدصاعماٌدغلماالخؿصاصماٌـصقصمسؾقفمسيماظؾـدم)اواًل(معـمػذهم م    

وضاغقنماصقلمم6969(مظلـةم87اٌادةموصؼًامظالجراءاتماٌؼررةمسيمضاغقنماٌراصعاتماٌدغقةمرضؿم)

م1م6976(مظلـةم37احملاطؿاتماىزائقةمرضؿم)



جيقزماظطعـمسيماظؼراراتماظصادرةمادؿـادًاماديمحؽؿماظؾـدم)اواًل(معـمػذهماٌادةماعامم ثاظـًاـم   

(مثالثنيمؼقعًامعـمتارؼخم71ىـةمادؿؽـاصقةمدائؿةمتشؽؾمسيموزارةماظداخؾقةمبؼرارمعـماظقزؼرمخاللم)

م1سؿؾارهمعؾؾغًاموتؽقنمضراراتفامضطعقةماظؿؾؾغمباظؼرارماوما

م 

خيقلمرئقسمجمؾسماظؼضاءماالسؾكمرئقسماظقحدةماالدارؼةمدؾطةمضاضلمجـحمسـدم ـم34اٌادةمـم

ماسالنمحاظةماظطقارئماومايربماومسـدمحدوثماظؽقارثمالشراضمتطؾقؼمػذاماظؼاغقن.

ؾدصاعماٌدغلماٌـصقصمسؾقفامسيمؼؿقديموزؼرماظدصاعممماردةمعفامماظرئقسماالسؾكمظ ـم35اٌادةمـم 

م(معـمػذاماظؼاغقنمسيماٌـارؼماظعلؽرؼةم.5اٌادةم)

ختصصماظقزاراتمواىفاتمشريماٌرتؾطةمبقزارةماسؿؿادًامسيمعقزاغقؿفامبعـقانماظدصاعم ـم36اٌادةمـ 

ماٌدغلممبامؼمعـمتـػقذماالسؿالمواٌشارؼعماًاصةمباظدصاعماٌدغلم.

ماظقزاراتمواىفاتمشريماٌرتؾطةمبقزارةمعامؼلتلم:مـمتؿقديم37اٌادةمـم 

اوالـمادؿقصالمعقاصؼةمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعةمسـدمعـحمرخصماغشاءماومصؿحمايمغشاطم

واريماومصـاسلموبضؿـفامعقاضعمخزنموغؼؾموتداولموبقعمووفقزماٌقادماًطرةمظؿاعنيماظؿدابريم

معةماظصـاسقةمصقفام.اظقضائقةموعلؿؾزعاتماظدصاعماٌدغلمواظلال

ثاغقًاـمتاعنيماٌلؿؾزعاتمعـماصرادموسفالتمواجفزةموععداتموشريػامظؿـػقذماسؿالماظدصاعماٌدغلم 

م.

ثاظـًامـمرؾبماالدؿشارةماظػـقةمعـمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعةمضؾؾمانمتؼقممبشراءماظعفالتم 

مواٌلؿؾزعاتماٌؿعؾؼةمبلسؿالماظدصاعماٌدغلم.

مرماعؽاغقةماظدوائرماظؾقـقةمذاتماظعالضةمباظؿـؾممبقضقعماظؽقارثمسيمتؾؽماظقزارات.تطقؼم–رابعًام

ـماواًلـمؼلؿقدثمتشؽقؾمظؾدصاعماٌدغلمواظلالعةماظصـاسقةمسيماظقزاراتمواىفاتمشريمم38اٌادةمـم 

عماٌدغلمرئقلًامظؾدصا اٌرتؾطةمبقزارةمؼرتؾطمباظقزؼرماومرئقسماىفةمشريماٌرتؾطةمبقزارةمباسؿؾاره

مسيمدائرتفمظؿلعنيمواداعةمعؿطؾؾاتماظدصاعماٌدغلمواظلالعةمواظؿقاصؾمععمدوائرماظدصاعماٌدغل.

ثاغقًاـمؼؽقنماظؿشؽقؾماٌـصقصمسؾقفمسيماظؾـدم)اواًل(معـمػذهماٌادةمعرتؾطامعـماظـقاحلماظػـقةمم  

مواظؿـظقؿقةمواظؿدرؼؾقةمبدوائرماظدصاعماٌدغل.

داراتماٌـشاتمواٌشارؼعمايققؼةمباغشاءمعراطزماومعػارزمالرػاءمايرائؼمتؾؿزمما ـ39اٌادةمـم 

اظدصاعماٌدغلم هددػامعدؼرؼة جمفزةمبعفالتموععداتماالرػاءمواالغؼاذموصؼًامظؾؿقاصػاتماظيت

ماظعاعة.



تؾؿزمماظدوائرمواٌـشكتمسيمخمؿؾػماظؼطاساتمخبػاراتماظدصاعماٌدغلموصؼًام ـ71اٌادةمـ 

ماظيتمتصدرػامعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعة.ظؾؿعؾقؿاتم

تردؾماظقزاراتمواىفاتمشريماٌرتؾطةمبقزارةمتؼارؼرمدورؼةمغصػمدـقؼةماديمعدؼرؼةم ـم76اٌادةمـ 

ماًاصةمبفا سـمعراحؾمتـػقذماسؿالماظدصاعماٌدغل اظدصاعماٌدغلماظعاعة

ظعاعةمتـلقؼمػذهماظؿؼارؼرمورصعفاماديماظدصاعماٌدغلما وبدوائرػاموعـشكتفاماٌكؿؾػةموسؾكمعدؼرؼة 

موزارةماظداخؾقةممبامصقفامتؼارؼرمعشارؼعموعـشكتماظؼطاسنيماًاصموماٌكؿؾط.

تؿقديموزارةماظؿكطقطمهدؼدمغقسقةماٌـشكتماظيتمتشقدمصقفاماٌالجئماظعاعةموادؾقبم ـم73اٌادةمـ 

معاعة.تقزؼعفامسؾكماحملاصظاتمباظؿـلقؼمععمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظ

متؼقمماعاغةمبغدادمودوائرماظؾؾدؼةمسيماحملاصظاتممبامؼاتل:ـ ـم77اٌادةمـ 

احاظةمخمططاتماالبـقةمىؿقعماظؼطاساتمذاتماالدؿكداعاتماظؿفارؼةمواظصـاسقةمواظلقاحقةم اواًلـ 

واًدعقةمواظلؽـقةمعؿعددةماظطقابؼماديمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعةمظدرادؿفاموهدؼدمتدابريم

مقضاؼةمواالغذارمعـمايرؼؼموودائؾماالرػاءموشريػاموصؼًامظؾؿعؾقؿاتمواٌقاصػاتماٌعؿؿدةم.اظ

احاظةمذيقعمععاعالتماغشاءماالبـقةماٌشؿقظةمبؿشققدماٌالجئمععمتصؿقؿماٌؾفلماًاصم ثاغقًاـم  

مبؽؾمعـفاماديمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلمسيماحملاصظةماٌعـقة.

اءمظؾؿـشاتمطؾقًاماومجزئقًاماالمبعدمعقاصؼةمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعةمسدممعـحماجازةماظؾـ ثاظـًاـ

مسؾكمعقاصػاتماغشاءماٌالجئمصقفا.

رابعًاـماحاظةماظؿصاعقؿمواٌكططاتماًاصةمباغشاءمذؾؽاتماٌقاهماديمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلم  

ماظعاعةمظؿـؾقتمعقاضعمصقػاتمايرؼؼموهدؼدمعقاصػاتفاماظػـقة.

ـمتدرسمتعؾقؿاتموتقجقفاتماظدصاعماٌدغلمسيماٌدارسمواٌعاػدمواظؽؾقاتموصؼًامم74ـماٌادةم 

مظؾكطةماظعاعةمظؾؿدرؼبمسؾكماسؿالماظدصاعماٌدغل.

ؼؿقؿؾمرئقسماظدائرةماوماٌشروعماوماٌـشلةمسيمخمؿؾػماظؼطاساتماٌلموظقةم ـم75اٌادةمـم 

االػؿالمواظؿؼصريمسيمتـػقذمتقصقاتمىانمماىزائقةمواٌدغقةمسـماالضرارماظيتمتؾقؼمبفامبلؾب

مطشػمعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعة.

تؼقممعدؼرؼةماظدصاعماٌدغلماظعاعةمباسدادمدوراتمادادقةماخؿصاصقةمسيمجمالم ـماوالـم76اٌادةمـم 

االرػاءمواالغؼاذمواسؿالماظدصاعماٌدغلماالخرىمٌـؿليبمصرقماظدصاعماٌدغلماالخؿصاصقةمسيم

متمواٌـشكتم.اظقزارا

ميـحمعـمجيؿازماظدوراتماٌـصقصمسؾقفامسيماظؾـدم)ماوال(معـمػذهماٌادةمبـفاحمخمصصاتم ثاغقاـ 



ماالرػاءمواظدصاعماٌدغلم.

اىفةماظرئقلةمسيمبغدادمواحملاصظاتموسؾكم تعدمشرصةمسؿؾقاتماظدصاعماٌدغل ـم77اٌادةمـ 

ماصةمباسؿالماظدصاعماٌدغل.دقطراتماًدعاتمتزوؼدػامباٌعؾقعاتمواظؿؼارؼرماً

وتؾؼكماظؿعؾقؿاتمواظؼراراتمم6978(مظلـةم64اواًلـمؼؾغكمضاغقنماظدصاعماٌدغلمرضؿ) ـم78اٌادةمـم 

واظؾقاغاتماظصادرةممبقجؾفمغاصذةممبامالؼؿعارضمععماحؽاممػذاماظؼاغقنماديمحنيمصدورمعامحيؾم

م1حمؾفاماومؼؾغقفام

م.م6995(مظلـةم43اواًل(معـمضرارمجمؾسمضقادةماظـقرةم)اٌـقؾ(مرضؿم)(معـماظؾـدم)3تؾغكماظػؼرةم) ثاغقًاـ

ماوالمـمجيقزماصدارمغظاممظؿلفقؾمتـػقذماحؽاممػذاماظؼاغقنم. ـ79اٌادةمـ 

مثاغقًامـمظقزؼرماظداخؾقةماصدارمتعؾقؿاتموبقاغاتمظؿلفقؾمتـػقذماحؽاممػذاماظؼاغقن.م              

مقنمعـمتارؼخمغشرهمسيماىرؼدةماظرمسقة.ؼـػذمػذاماظؼاغ ـم41اٌادةمـم 

ماالدؾابماٌقجؾة 

بغقةمتعزؼزماالجراءاتمواظؿدابريماظقضائقةمىؿقعمذرائحماجملؿؿعموأثرػامسيمتؼؾقؾماحؿؿاالتم

حصقلمايقادثموهفقؿمآثارػامسيمحاظةمحدوثفاموظغرضمتـػقذمبراعجماظؿدرؼبموتلعنيمودائؾم

سيماياالتماظطارئةموظؿقدقعمدائرةماىفدماٌـظؿمسيمموعلؿؾزعاتمواجفزةماظؿدخؾمواٌعاىة

دوائرماظدوظةموذيقعماظؼطاساتموتلرريػامضؿـمضقابطمضاغقغقةمعؾزعةمسيمارارمعفامموواجؾاتم

م1اظدصاعماٌدغلماظؿـػقذؼةمواغلفاعامععمػذاماظؿطقرمواٌكاررماحملؿؿؾةم

مذرعمػذاماظؼاغقن

م 


