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 وزارة الداخلية
 11/2/2015يف  3043قم : ر

وزارة الداخلية القليم من قهنون  )الثهلثة(( من املهدة اوال) الفقرةلنه يف  املخولةية وفقًه للصالح
 اآلتي :  التعليمهت اصدرنه 5002 ( لسنة1ا العراق رقم ) كوردستهن

 
 2015( لسنة 2رقم ) تعليمات

 العراق –إقليم كوردستان  يف تعليمات معهد الدفاع املدني
 : (1املادة )

 منههاملعهني املبنية أزاء كل - تطبيق رذه التعليمهت الغراض  –املصطلحهت اآلتية يقصد بهلتعهبري و 
 العراق. –األقليم :  أقليم كوردستهن  :أوالً

 الوزارة : وزارة الداخلية إلقليم كوردستهن ا العراق. :ثانياً
 الوزير :  وزير الداخلية إلقليم كوردستهن ا العراق. :ثالثاً
 .د الدفهع املدني معهاملعهد:  :رابعاً

 اجمللس : جملس إدارة املعهد. :خامساً
 املعهد. املدير : مدير :سادساً 
 ( :2املادة )

يكون له شخصية معنوية  ويتمتع  (معهد الدفهع املدني يؤسس يف  وزارة الداخلية معهد يسمى )
   .بديوان الوزارة  ويرتبط بهالستقالل املهلي واالداري

 :( 3املادة )
 عهد إىل :يهدف امل

 و تزويدرم بهملعهرف العلمية والفنية و اإلدارية احلدثية ضبهط ومنتسيب الدفهع املدنيرفع كفهءة  :اوالً
من خالل الدورات املتعلقة مبكهفحة احلرائق واالنقهذ  تؤرلهم ألداء واجبهتهم بشكل أفضل اليت

 .واالسعهفهت االولية
 . ؤسسهت  حكومة اقليم كوردستهن وخهرجهه كوادر للدفهع املدني داخل مإعداد  :ثانياً
 . الدفهع املدني وخدمهت االنقهذإعداد الدراسهت و البحوث ذات العالقة بأختصهصهت  :ثالثاً
تشهرك فيهه الكوادر ذوي اخلربة والكفهءة  يف الوزارة و اخلرباء  املؤمترات وورشهت العمل اإلعداد لعقد : رابعاً

 . الدفهع املدنينهقشة خمتلف األمور و اجلوانب املتعلقة بتطوير أجهزة من خهرج الوزارة  لدراسة وم
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 ( :4املادة )
 برئهسة الوزير وعضوية كل من:يشرف على املعهد، جملس يسمى )جملس إدارة املعهد( يشكل 

 وكيل الوزارة لشؤون قوى االمن الداخلي.  أوالً: 
 . وكيل الوزارة لشؤون االدارة العهمة ثانياً:

 مديرعهم ديوان وزارة الداخلية. اً:ثالث
 مدير عهم الشرطة.      رابعاً:

 مدير املعهد. خامساً:
رتبة ال تقل عن )مقدم( من محلة الشههدات العليه بضبهط قوى األمن الداخلي  اثنني من :سادساً

 خيتهررم الوزير.
 .لسة و األختصهص خيتهررم اجملثالثة من بني أعضهء اهليئة التدريسية أو احملهضرين من ذوي اخلرب :سابعاً

 ( :5املادة )
 ، األختصهصهت اآلتية: ميهرس اجمللس :أوالً

 األشراف العهم على شؤون املعهد. -1

 إقرار اخلطط لتنظيم شؤون املعهد و تطويره و األشراف على تنفيذ رذه اخلطط. -2
 يف املعهد و شروط قبوهلم. املقبولني حتديد عدد  -3
 عهد و حتديد عدد الوحدات .وضع منهرج الدراسة يف امل -4
  وضع قواعد األمتحهنهت و حتديد أوقهتهه. -5
من ذوي اخلربة  احملهضرين يف املعهد اختيهر و ضمن املالك  أعضهء اهليئة التدريسية تعيني -6

 واالختصهص.
 إقرار نتهئج األمتحهنهت. -7
 منح شههدات التخرج للمتخرجني من املعهد أو الدورات التطويرية. -8
 دية املعهإقرتاح ميزان -9

 النظر فيمه حييله الوزير عليه من أمور أخرى. -10
 

 للمجلس ختويل بعضًه من صالحيهته، إىل مدير املعهد. ثانياً:
 حيدد اجمللس ريكلية اقسهم املعهد حسب احلهجة.  :ثالثاً
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 ( :6املادة )
 مرة على االقل كل اوثلث اعضهءهجيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه أو بنهءًا على إقرتاح من املدير أوالً:

 وكلمه دعت احلهجة  ثالثة أشهر

 يف األقل. ءهأعضه ثلثهال ينعقد اجمللس، إال إذا حضره   ثانياً:
 .   تصدر قراراته بهألغلبية البسيطة للحهضرين ثالثاً:

 
 هيكلية املعهد

  ( 7املادة )
 -:االتية يتكون املعهد من االقسهم التنظيمية 

 -مديراملعهد : :اوالً

وله خدمة وظيفية  شههدة جهمعية اولية   حيمل التقل رتبته عن عقيداملعهد ضهبط بدرجة مدير يدير
 .الوزيرو يعني بقرار من مخسة عشر سنة عن  التقل
 و ضبهط من ذوي الكفهءة واالختصهصن اواالقسهم االدارية والعلمية : يدير رذه االقسهم موظف: ثانياً

 -ل االتي:ويعهونهم عدد من املوظفني  وبهلشك

 . شههدة البكهلوريوسعلى  حيمل شغله ضهبطي -سكرتري املعهد: -1
 االحصهء شههدة البكهلوريوس يفعلى االقل  ويشغله موظف او ضهبط حيمل: قسم الدراسهت واإلحصهء -2
احدى شههدة  البكهلوريوس يف  على االقلقسم البحوث : ويشغله  موظف او ضهبط حيمل  -3

 االختصهصهت ذات العالقة.
 شههدة البكهلوريوس . التدريب : و يشغله موظف او ضهبط حيمل قسم -4
 . حيمل شههدة البكهلوريوس يف االعالماو ضهبط : ويشغله موظف  قسم اإلعالم والعالقهت -5
 . شههدة البكهلوريوس يف احملهسبة قسم احلسهبهت : ويشغله موظف حيمل -6
 .س يف احملهسبةشههدة البكهلوريو ويشغله موظف او ضهبط حيملقسم التدقيق :  -7
 . شههدة بكهلوريوس يف ادارة املكتبهت على االقل املكتبة : ويشغله موظف حيمل -8
 . شههدة البكهلوريوس يف االدارة  ويشغله موظف او ضهبط حيمل : قسم اإلدارة -9

 . شههدة البكهلوريوس يف علوم احلهسبهت   ويشغله موظف او ضهبط حيمل : تقنية املعلومهتقسم  -10
 . شههدة البكهلوريوس  حيمل  يشغله موظف او ضهبط  (:QAالنوعي)قسم الضمهن  -11
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 للمدير تشكيل اللجهن املختلفة لغرض ادارة الشؤون العلمية واالدارية واملهلية للمعهد. :ثالثاً

 : (8املادة )

 ية: اتاملههم اال املدير  ميهرس أوالً :

 إدارة الشؤون العلمية و األدارية و املهلية للمعهد. -1
 ذ قرارات جملس إدارة املعهد.تنفي -5
 رفع التقهرير عن سري العمل يف املعهد إىل الوزير. -3
 رسم االسرتاتيجية العلمية للمعهد. -4
 حتديد وتوزيع مههم وصالحهت رؤسهء االقسهم. -2

 ميهرس املدير الصالحيهت األخرى، اليت خيوله أيهره اجمللس. ثانياً:

 : (9املادة )
 خل ضمن ميزانية وزارة الداخلية.للمعهد ميزانية خهصة تد اوالً:

 متول نشهطهت املعهد من امليزانية العهمة ومن رسوم االشرتاك يف الدورات  ثانياً:
 جيوز للوزارة التعهقد مع شركهت القطهع اخلهص املتخصصة يف رذا اجملهل  لتمويل نفقهت املعهد . رابعاً:
تودع فيه اجور االشرتاك يف دورات املعهد و يفتح حسهب خهص لتطوير املعهد يف احد البنوك و ثالثاً:

وارد  اي عقود استثمهر تتعلق بتطوير الدفهع املدني  واليصرف من احلسهب اال مبوافقة الوزير 
 وحلسهب تطوير املعهد. 

 : (10املادة )
حيدد اجمللس األجور اليت يتقهضهره من يتوىل التدريس يف املعهد، على أن ال يقل عن مه رو  :أوالً

 قرر يف الدراسهت العليه يف اجلهمعهت احلكومية يف اإلقليم.م
يتمتع أعضهء اهليئة التدريسية بهلعطل الدراسية و األجهزات اليت يتمتع بهه أعضهء اهليئة  ثانياً:

 التدريسية يف اجلهمعهت احلكومية يف اإلقليم.
 :( 11املادة )

 مهين يف جمهل الدفهع املدنيمدة الدراسة يف املعهد ستة اشهر ومينح املتخرج دبلوم 
 :( 12املادة )

 . يتفرغ املقبول يف املعهد للدراسة خالل املدة احملددة هله تفرغه كليه ويصرف له الراتب الكهمل
 :(  13) املادة

 ختضع حسهبهت املعهد لرقهبة وتدقيق  ديوان الرقهبة املهلية يف اقليم كوردستهن.
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 (14املادة )
هصة حول شروط القبول ومدة الدورات التدريبية واجورره وغريره من للوزير اصدار تعليمهت خ

 االموراملتعلقة بهملعهد 
 (15املادة)

 .(وقهئع كوردستهن)جريدة يف  هإعتبهرًا من تهريخ نشرر تنفذ رذه التعليمهت 
 

     
 كريم سنجاري                                                                                                                           

 وزير الداخلية                                                                                                                          
 
 
 

 االسباب املوجبة
التطور العمراني اهلهئل و دخول صنهعة النفط  الرمية الدفهع املدني يف اقليم كوردستهن عقببهلنظر 

وملواكبة  املستجدات العلمية والتقنية يف اجملهالت ذات الصلة بهلدفهع املدني ومكهفحة  اىل االقليم  
و تزويدرم بهملعهرف العلمية ضبهط ومنتسيب الدفهع املدني كفهءة احلرائق وعمليهت االنقهذ ، ولرفع 

 فضال عن.  بهعلى درجهت املهنية والكفهءة واجبهتهم  تؤرلهم ألداء  اليت ةوالفنية و اإلدارية احلدثي
حكومة االقليم لصنع كوادر للدفهع املدني ضمن اجهزتهه املختلفة لتقوم بدورره االولي يف حهجة 

 مهمهت الدفهع املدني حلني وصول الفرق املختصة فقد صدرت رذه التعليمهت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


