النشاط الفكري للحفاظ على التراث فً العراق ..ومشروع قانون لحماٌة
التراث العمرانً

موفق جواد الطائً
معمار أكادٌمً
سبق ان تحدثت عن الجهد العالمً ازاء التراث ،لكن الجهد العراقً المعرفً لم ٌكن بؤقل من الجهد العالمً بل
اصبح فً وقت ما جهدا عالمٌا ممٌزا ومركزا للبلدان العربٌة واإلسالمٌة وحسب ما ٌؤتً6
أ -المركز اإلقلٌمً لصٌانة الممتلكات الثقافٌة فً الوطن العربً حٌث كان ٌقٌم سنوٌا دورات صٌانة االثار
والمعتمدة الوحٌدة من قبل األمم المتحدة مع ندوات تؤهٌلٌة مختلفة ،ولعله كان أول مركز خبرة فً العراق تابع
لألمم المتحدة (فقد كنا نستلم رواتبنا بالدوالر) ومسإولٌن عن جمٌع الدول العربٌة ٌؤتٌه المتدربون من كل بلد
عربً ٌحتاج لشهادة رصٌنة وقانونٌة وعالمٌة فً الصٌانة ،أن اكثر من اهتم بهذا المركز ورعاه هما رائدا
علم الصٌانة العالمٌة السٌر برنارد فٌلدنك وجواد أردر مدٌرا المركز الرئٌس فً روما.
ب -مركز منظمة المدن االسالمٌة ومقره بغداد وكان رئٌسه عراقً هو الدكتور صباح العزاوي مع خبراء من
كل الدول اإلسالمٌة ،معززٌن بمجموعة من االساتذة العراقٌٌن وقد تم إنجاز مسح شامل وسٌاسات وبحوث
تخص جمٌع الدول االسالمٌة وكان فً حٌنها ٌعتبر أكبر مشروع تراثً عالمً.
ج -التصمٌم اإلنمائً الشامل برئاسة مشتركة من قبل (كالمن) المعماري والمخطط العالمً المشهور (ٌمادا)
والعراقً الدكتور صباح العزاوي وكنت حٌنها رئٌسا ً لفرٌق التراث واآلثار ،تم إعداد مسوحات وإستراتٌجٌات
ودراسات متكاملة لمركز بغداد ومحٌطه والذي سمً فً حٌنه إقلٌم بغداد.
د -مشارٌع صٌانة التراث مشتركة بٌن أمانة بغداد ومعمارٌٌن أجانب مثل أبو النإاس وكنت حٌنها أمثل
الجانب العراقً مع معماري كندي وكذلك مشارٌع باب الشٌخ والكاظمٌة مثل الجانب العراقً الدكتور أحسان
فتحً مع معمار انكلٌزي ،أما منطقة الكرخ فقد كان األستاذ معاذ اآللوسً قد جلب معه مجموعة من
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المعمارٌٌن األلمان لعمل التطوٌر المناسب لشارع حٌفا ضمن منطقة الكرخ ،وبذلك اكمل جهد المعماري
(ٌمادا) فً دراسته حول الرصافة حٌنها أتممت دراسة تراثٌة متكاملة عن بغداد فً حال اقرار التصمٌم
اإلنمائً الشامل ٌصبح بعدها قانونا ملزما (وقد ال نكون بحاجة ملحة جدا الى اخوتنا اللبنانٌٌن المعنٌٌن
بالتراث لٌعلمونا تراثنا) وال بد لً ان اشٌر الى أن من صمم وأصبح مسإول بلدٌة ابو ظبً وحتى من صمم
مكة الشرٌفة هو معنا اآلن الدكتور عبد السالم فرمان أطال هللا فً عمره لذلك ال بد من االستفادة من هذا
النوع من المهندسٌن العراقٌٌن الذٌن أفنوا حٌاتهم ألجل التراث كخبراء حقٌقٌٌن مارسوا وعلى مدى نصف
قرن الحفاظ والتصمٌم للتراث وان ال ٌركنوا جانبا (وتعلن أثرٌتهم) ونؤمل أن تكون الشهادة المتخصصة
الرصٌنة والخبرة العالمٌة والمحلٌة هً معٌار مسإولً التصمٌم وأصحاب القرار فً التراث ،ولدي شجون
كثٌرة حول هذا األمر قد ال تسعها مإلفات عدة.
هـ -الجامعات العراقٌة بقسمٌها المعماري وتخطٌط المدن تنتج العشرات من البحوث سنوٌا حول التراث ولم
تتم االستفادة منها وخصوصا البحوث الرصٌنة العالٌة لقد كانت أول دراسة علٌا فً القسم المعماري فً
جامعة بغداد هً تطوٌر منطقة القشلة عام  5531واستمر سٌل البحوث المركونة جانبا بعدها ،وكما حدث
ألساتذتها والمشرفٌن علٌها من الرواد فً التخطٌط والصٌانة وقد ٌتذكر احدهم واحدا من هإالء وٌؤتً به
(اسقاط فرض) ولكن غالبا ما ٌستغنى عنه الحقا وٌستبدل بغٌره متخصص مولع بتخصص اإلٌفادات وقد
علمت مإخرا من الذٌن حضروا المإتمرات عن الهفوات المضحكة والمخجلة عن هإالء.
و -كان جهد وزارة الثقافة اثناء وجود السٌد مفٌد الجزائري متمٌزا فً هذا المجال ففً عام  5001اقٌمت
ندوة متخصصة حول منطقة القشلة وسوق السراي وقدمت حٌنها دراسة مسهبة ودقٌقة حول الموضوع اضافة
الى دراسات أخرى من قبل آخرٌن حول اقتصادٌات التراث ومنهجٌته لكن كل هذا لم ٌكن فً االمكان تنفٌذه
وذلك بسبب عائدٌة األرض الى أمانة بغداد واألوقاف وحتى الخاصة بوزارة الثقافة فقد أهمل العمل فٌها حال
ترك السٌد مفٌد الجزائري الوزارة.
مؤتمر المثقفٌن:
تظاهرة حضارٌة
كان مإتمر المثقفٌن فً  5001 - 4 - 55تظاهرة ثقافٌة متمٌزة وقد عقدت حٌنها ورشة عمل الموروث
المعماري وخلصت لما ٌؤتً 1- 6دعوة الجمعٌة الوطنٌة إلدخال موضوع الحفاظ على البٌئة العمرانٌة التراثٌة.
جزء من الحفاظ على الهوٌة المحلٌة العراقٌة وجعلها جزءا من صٌاغة الدستور 2- .تشكٌل مجلس أعلى
للتراث 3- .تفعٌل (السجل الوطنً) المتوفر لدى دائرة التراث 4- .تفعٌل القواعد والمواثٌق العالمٌة والوطنٌة
التً تخص التراث.
 5نشر التوعٌة من خالل مناهج التدرٌس ووسائل التعلٌم ومنظمات المجتمع المدنً 6- .وضع خطةاقتصادٌة الستخدام الموروث الثقافً ضمن السٌاحة واالستثمار وتخطٌط المدن 7- .دعم دائرة التراث
بالكوادر المتخصصة واألجهزة المتطورة 8- .التواصل مع المنظمات العالمٌة والتقٌد بقراراتها والسعً
إلرجاع المركز االقلٌمً لصٌانة الممتلكات الثقافٌة فً الوطن العربً (وعندها سٌكون اإلٌفاد الى العراق
ولٌس لألردن) ،لقد سعٌنا جاهدٌن رغم المعارضة لجعل هذه القرارات قرارات مثقفً العراق كافة ونحن ندٌن
بذلك بالفضل الكبٌر للشهٌد كامل شٌاع (رحمه هللا).
كانت جمعٌة الحفاظ على الموروث المعماري التارٌخً والتراثً الرئة الوحٌدة التً ٌتنفس بها المثقفون،
والصوت الصادق للعراقٌٌن قبل االحتالل وقد تعرضنا بسببها لكثٌر من المساءالت لوال تدخل بعض
المسإولٌن الطٌبٌن ،وبعدها جاءت جمعٌة دعم الثقافة فكان ال بد لهاتٌن المنظمتٌن الشقٌقتٌن ان تدعما التراث
وبزخم علمً واقعً رصٌن وبالفعل حدث ذلك ،فقد تم فً  5تموز  5002عقد ندوة مشتركة بٌن المنظمتٌن
وبرعاٌة السٌد رئٌس الجمهورٌة قدمت فٌها دراسات قٌمة من قبل أساتذة مختصٌن وممارسٌن ومسإولٌن
خلصت الى توصٌات مهمة وشاملة وهً كإجراءات عادلة وشاملة ،فضال عن التوعٌة واإلعالم ،والتشرٌعات
والتموٌل والتعلٌم والبحث والعالقات العالمٌة (ملحق )5لكن الممٌز هنا الطابع التحرٌضً لهذه الندوة فقد
اطلقت نداء إلنقاذ الموروث العمرانً الحضري فً مدننا العراقٌة وطالبت السٌد رئٌس الجمهورٌة بالتدخل
إلنقاذ التراث كما توجهت الى جمٌع المسإولٌن بالكف عن التهدٌم ودعم المبانً التراثٌة وكذلك الى الرأي
العام ومنظمات المجتمع المدنً.
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لم تكن هذه الندوة تخلو من مشاكل فقد أصر فً حٌنها مدٌر علم اآلثار والتراث الدكتور جونً على عدم
ضرورة إصدار قانون جدٌد فؤن كل شًء لدٌه متضمن فً قانون رقم  40لسنة  5535والذي ٌتضمن فقرات
واض حة فً ما ٌتعلق بالحفاظ على التراث المعماري فقد تم فٌه تحدٌد مصطلح االبنٌة التراثٌة (تلك المبانً
التً ٌقل عمرها عن  500عام) ولم ٌكن ٌدرك معنى التراث وإن جل ما نملك من مبان تراثٌة ٌقع بالفترة
التارٌخٌة من  500عام وحتى االن كما ان اختٌار المبانً ٌخضع لضوابط معمارٌة تصمٌمٌة وتخطٌطٌة
عالمٌة ٌدرسها طلبة العمارة فً المرحلة الرابعة كان ٌجهلها مما اضطرنً الستخدام األسلوب التحرٌضً
ولٌس الفكري والذي أعتبره ضرورٌا أحٌانا واختبرناه جٌدا بالسٌاسة اٌام شبابنا وهنؤته على فعلته هذه كونه قد
تجاوز فً قانونه هذا فً أمر التهدم ما أمر هوالكو فان كل ما نملكه من تراث ٌصح تهدٌمه قانونٌا.
اآلن وبعد كل هذا الجهد المعرفً والواقعً الكبٌر أجد مناسبا الذهاب مباشرة لوضع البدٌل الذي ٌعتبر فً
جمٌع الدول المجاورة أهم أداة لصٌانة التراث وهو القانون المقترح أدناه ،قانون حماٌة التراث العمرانً.
مشروع قانون
أ -مسودة مقترحة لقانون حماٌة التراث العمرانً ومشابه لقوانٌن الدول العربٌة المجاورة.
المادة ٌ 1-سمى هذا القانون (قانون حماٌة التراث العمرانً والحضري لسنة؟؟؟؟؟) وٌعمل به من تارٌخ نشره
فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة ٌ 2-كون للكلمات والعبارات اآلتٌة حٌثما وردت فً هذا القانون المعانً المخصصة لها ادناه ما لم تدل
القرٌنة على غٌر ذلك6
أ -وزارة السٌاحة واآلثار ،الوزٌر وزٌر السٌاحة واآلثار ،اللجنة هً اللجنة الوطنٌة لحماٌة التراث العمرانً
والحضري ،المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون ،الصندوق هو صندوق حماٌة التراث العمرانً والحضري
المشكل بمقتضى احكام هذا القانون ،الموقع التراثً المبنى او الموقع ذو القٌمة التراثٌة من حٌث نمط البناء او
عالقته بشخصٌات تارٌخٌة او بؤحداث وطنٌة او قومٌة او دٌنٌة هامة وأقٌم بعد سنة  5310مٌالدٌة بما ال
ٌتعارض مع قانون االثار النافذ المفعول رقم ( )40لسنة  5535وفقا ألحكام هذا القانون وٌشمل ذلك ما ٌؤتً6
 المبانى التراثٌة :المنشآت والمفردات المعمارٌة ذات الخواص المعمارٌة او التارٌخٌة او الثقافٌة التً تحكًاحداثا معٌنة.
 الموقع الحضري :النسٌج العمرانً والساحات العامة والمجاورات السكنٌة وتنسٌق المواقع التً تمثل القٌمالثابتة التً بنٌت علٌها ثقافة السكان.
 السلطات التنظٌمٌة مجلس التنظٌم االعلى واللجان اللوائٌة والمحلٌة المشكلة بموجب قانون تنظٌم المدنوالقرى واالبنٌة النافذ المفعول.
المادة ٌ -3هدف هذا القانون الى الحفاظ على المواقع التراثٌة العراقٌة وحماٌتها وصٌانتها.
المادة  -4اللجنة .بـ ٌشترط فً االعضاء المنصوص علٌهم فً البنود من ( )4-4من الفقرة (أ) من هذه
المادة ان ال تقل درجة أي منهم عن االولى من الفئة االولى ،تشكل فً الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنٌة
لحماٌة التراث العمرانً والحضري) برئاسة الوزٌر وعضوٌة كل من  1-مدٌر عام دائرة االثار العامة نائبا
للرئٌس 2- .امٌن عام وزارة السٌاحة واآلثار 3- .مدٌر عام المإسسة العامة لإلسكان 4- .ممثل عن وزارة
التخطٌط ٌسمٌه وزٌرها 5- .ممثل عن وزارة البلدٌات ٌسمٌه وزٌرها 6- .ممثل عن وزارة البٌئة ٌسمٌه
وزٌرها 7- .ممثل عن وزارة المالٌة ٌسمٌه وزٌرها 8- .ممثل عن امانة العاصمة ٌسمٌه االمٌن 9- .ممثل عن
القوات المسلحة العراقٌة ٌسمٌه رئٌس هٌئة االركان المشتركة.
أ -11-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة واالهتمام بالتراث العمرانً ٌتم تعٌٌنهم بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسٌب الوزٌر.
مهام اللجنة:
أ -المادة  5-تتولى اللجنة المهام والصالحٌات االتٌة6
أ -وضع االسس والمعاٌٌر الكفٌلة بالحفاظ على التراث العمرانً والحضري ورفعها الى مجلس الوزراء
إلقرارها ونشرها فً الجرٌدة الرسمٌة.
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ب -التنسٌب الى مجلس الوزراء باعتماد المواقع التراثٌة وتوثٌقها وإدراجها فً سجل التراث العمرانً
والحضري بعد دراستها وتقٌٌمها وإعداد جداول تتضمن اسماء المواقع التراثٌة وحدودها ونشرها فً الجرٌدة
الرسمٌة.
ج -العمل على توفٌر االموال الالزمة ألعمال الترمٌم وإعادة االعمار للمواقع التراثٌة وما حولها وتقدٌم
التعوٌض العادل ألصحابها لتشجٌعهم على الحفاظ على المبانً العائدة لهم.
د -متابعة أعمال الترمٌم بتكلٌف مختصٌن لهذه الغاٌة ووفقا لألسس والمعاٌٌر المعتمدة ،الهوٌة العربٌة
واإلسالمٌة فٌها.
هـ -متابعة تطبٌق االتفاقٌات والعقود المبرمة بٌن اللجنة وأي من مالكً المبانً التراثٌة او المكاتب الهندسٌة
او المقاولٌن المعتمدٌن فً مجال الدراسات المٌدانٌة والتصامٌم المعمارٌة وأعمال التنفٌذ للمبانً التراثٌة.
و -تحدٌد أنواع المهن التً ٌجوز ترخٌصها ضمن المواقع التراثٌة وذلك باإلضافة لالستعمال المقرر حسب
المخططات التنظٌمٌة للمواقع التراثٌة شرٌطة عدم المساس بالقٌمة التراثٌة لها.
ز -اإلشراف على الصندوق وتنمٌة امواله.
ح -المشاركة فً تمثٌل العراق فً المإتمرات العربٌة والدولٌة الخاصة بالتراث العمرانً والحضري.
ي .تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بحماٌة التراث العمرانً والحضري مع الدول العربٌة واألجنبٌة.
ك -العمل على نشر الوعً على مختلف المستوٌات للحفاظ على التراث العمرانً والحضري بؤي من الطرق
االتٌة6
 تشجٌع السٌاحة فً المواقع التراثٌة التً تم ترمٌمها وإعادة تؤهٌلها. عقد المإتمرات والندوات المحلٌة وورش العمل وإعداد النشرات عن المواقع التراثٌة. تفعٌل العمل الشعبً التطوعً فً هذا المجال بمشاركة مإسسات خاصة ذات عالقة.ل -اعتماد الجهات الرسمٌة والخاصة التً تتولى التنسٌب الى اللجنة بالمواقع التراثٌة المراد تقٌٌمها.
م -تشكٌل لجان فنٌة متخصصة لتقٌٌم المواقع التراثٌة وتقدٌم توصٌاتها الى اللجنة التخاذ القرار المناسب
بشؤنها.
ن -أٌة امور اخرى ذات عالقة بحماٌة التراث العمرانً والحضري.
أ -آلٌات عملها
المادة  6-تجتمع اللجنة بدعوة من رئٌسها او نائبه عند غٌابه مرة على االقل كل شهر او كلما دعت الحاجة،
وٌكون النص اب القانونً الجتماعاتها بحضور ما ال ٌقل عن ثلثً اعضائها على ان ٌكون الرئٌس او نائبه من
بٌنهم وتتخذ قراراتها بؤغلبٌة اصوات أعضائها على االقل.
أ،ب -للرئٌس دعوة من ٌراه من ذوي الخبرة واالهتمام لحضور اجتماعات اللجنة لالستئناس برأٌه فً االمور
المعروضة علٌها دون ان ٌكون له حق التصوٌت.
المادة  7-تتولى الوحدة االدارٌة المش ّكلة فً الوزارة متابعة جمٌع االجراءات والقرارات المتعلقة بمهام اللجنة
وصالحٌاتها ومهام اللجان الفنٌة التً تشكلها اللجنة وٌكون رئٌس الوحدة االدارٌة مقررا للجنة ومرتبطا
برئٌسها.
المادة  8-الصندوق ٌنشؤ صندوق ٌسمى (صندوق حماٌة التراث العمرانً والحضري) ٌهدف الى توفٌر
التموٌل الالزم للحفاظ على المواقع التراثٌة وذلك بموجب نظام ٌصدر لهذه الغاٌة.
المادة  9-تتكون الموارد المالٌة للصندوق مما ٌؤتً 6أ .ما ٌرصد له من مخصصات فً موازنة الوزارة .ب.
االٌرادات المتؤتٌة من تنمٌة اموال الصندوق .ج .الغرامات المتؤتٌة من مخالفة احكام هذا القانون .د.
المساعدات والهبات والمنح التً ترد الٌه من اي جهة شرٌطة موافقة مجلس الوزراء علٌها اذا كانت من
مصادر غٌر عراقٌة.
المادة ٌ 11-تم الصرف من الصندوق وفقا ألحكام النظام المالً المعتمد او أي نظام ٌصدر لهذه الغاٌة
ولألغراض االتٌة 6أ -المبالغ الالزمة لشراء أي من المواقع التراثٌة او ترمٌمها او اعادة اعمارها .ب-

4

تعوٌض مالكً المواقع التراثٌة مع مراعاة مناطق التنظٌم والقٌمة التراثٌة للمبنى والتكالٌف الالزمة ألعمال
الترمٌم او إعادة االعمار.
أ-ج -تقدٌم القروض والمساعدات المالٌة لتشجٌع مالكً المواقع التراثٌة على اعمال الترمٌم وإعادة االعمار.
أحكام عامة
المادة ٌ 11-حظر هدم المواقع التراثٌة او اتالفها او تخرٌبها او إلحاق أي ضرر بها او فصل أي جزء منها
او الصاق االعالنات علٌها ،وعلى من ٌشغل الموقع التراثً والسلطات التنظٌمٌة الحفاظ علٌه من أي عبث او
اتالف ٌلحق الضرر بمكوناته ومحٌطه.
المادة  12-ال ٌجوز تغٌٌر معالم المواقع التراثٌة او االضافة علٌها دون الحصول على موافقة مسبقة من
اللجنة ووفقا للمعاٌٌر واألسس المعتمدة.
المادة  13-على السلطات التنظٌمٌة التقٌد باألسس والمعاٌٌر المعتمدة عند دراسة التصامٌم المعمارٌة للمواقع
التراثٌة والمبانً الجدٌدة المحٌطة بها من حٌث انماطها وارتفاعها وأشكالها وواجهاتها ومواد بنائها وألوانها
واستعمالها ومدى انسجامها مع البٌئة العمرانٌة المحٌطة بها.
المادة  14-على الرغم مما ورد فً أي تشرٌع آخر ،تلتزم السلطات التنظٌمٌة بترخٌص الموقع التراثً كما
هو فً واقعه وإعفائه من غرامات التجاوز على االرتدادات القانونٌة او النسبة المئوٌة والطابقٌة والحجم
المقررة.
أ،ب -على السلطات التنظٌمٌة مراعاة المواقع التراثٌة عند تخطٌط او تعدٌل او تصدٌق أي مخطط تنظٌم
هٌكلً او تفصٌلً ،وعلى البلدٌات وأمانة العاصمة وأي جهة اخرى عدم المساس بالموقع التراثً عند فتح
الشوارع والطرق ضمن اختصاصاتها.
المادة  15-أٌ -منح مالك الموقع التراثً الحوافز االتٌة 1- 6االعفاء من ضرٌبة الدخل وضرٌبة الخدمات
االجتماعٌة المتؤتٌة من استغالل الموقع التراثً بما ٌتالءم وصفته 2- .االعفاء من رسوم نقل الملكٌة عند
شراء المبنى التراثً لغاٌات ترمٌمه بقصد الحفاظ علٌه  3-اعفاء المواد االنشائٌة المستخدمة ،فً اعادة تؤهٌل
الموقع التراثً او ترمٌمه او الحفاظ علٌه ،من الضرٌبة العامة على المبٌعات واي رسوم اخرى بما فٌها رسوم
االستٌراد.
العقوبات
أ،بٌ -تم استرداد مبالغ الحوافز المشار الٌها فً الفقرة (أ) من هذه المادة فً حال مخالفة مالك الموقع التراثً
للشروط القانونٌة والتعاقدٌة للحفاظ على الموقع التراثً.
المادة  16-أٌ .عاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف دٌنار وال تزٌد على خمسمائة ألف دٌنار كل من قام بإلصاق
أي اعالن على أي موقع تراثً او الكتابة علٌه .بٌ .عاقب بغرامة ال تقل عن مئة الف دٌنار وال تزٌد على
خمسمائة الف دٌنار كل من-6
 اتلف او عبث او ساهم قصدا فً إلحقاق ضرر بؤي موقع تراثً او أي جزء منه. اجراء أي اضافة او تغٌٌر على معالم أي موقع تراثً دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة. استخدام الموقع التراثً بشكل مخالف ألي استخدام تم تحدٌده من اللجنة. ٌعاقب بغرامة ال تقل عن الفً دٌنار وال تزٌد على خمسة آالف دٌنار او بالحبس مدة ال تقل عن اربعة اشهراو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن كل من قام بهدم أي موقع تراثً او أي جزء منه.
 ٌلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان علٌه على نفقته الخاصة ،وفً حال امتناعه عنذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان علٌه على نفقته وذلك باإلضافة الى أي عقوبة توقع علٌه بمقتضى
احكام هذا القانون.
المادة  17-تسجل جمٌع المواقع التراثٌة التً ٌتم شراإها من مالكٌها وفقا ألحكام هذا القانون لصالح الوزارة
باسم الخزٌنة وإذا كان المشتري بلدٌة ٌسجل باسم البلدٌة.
المادة ٌ 18-تم ،بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر المستند الى توصٌة اللجنة ،صرف
مكافآت للجان الفنٌة وللمختصٌن المكلفٌن بمتابعة اعمال الترمٌم وذلك من اموال الصندوق.
المادة ٌ 19-صدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفٌذ احكام هذا القانون.
المادة  21-رئٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ أحكام هذا القانون.
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