
CPA/REG/17 August 2003/05/AMENDMENT 

 2003آب - أغسطس17/تعديل/5االالئحة التنظيمية رقم /سلطة االئتالف المؤقتة

  لسلطة االئتالف المؤقتة5الالئحة التنظيمية رقم 
 مجلس التنسيق الدولي

 )تـعديـل(
 

ة، وبموجب                 تالف المؤقت بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير اإلداري لسلطة االئ
دولي ذات         ن ال س األم رارات مجل ع ق يًا م رب، وتمش ة الح ي حال ة ف راف المتبع وانين واألع الق

 ؛)2003 (1483القرار الصلة، بما في ذك 
 

ال، عن           ى نحو فع ة عل تالف المؤقت واستطرادا لما تقتضيه إدارة برامج وأنشطة سلطة االئ
وارد                     رات في الم أنها االستجابة للتغي ام من ش دولي بمه تالف ال طريق تكليف مسؤولي سلطة االئ

 البشرية من العاملين لدى السلطة مع الحفاظ على استمرارية القيادة؛
 

 :وجب هذا ما يليأعلن بم
 

 1القسـم 
 تــعـــديــل

 
م          3 من القسم    1يتم بموجب هذه الالئحة التنظيمية تعديل الفقرة         ة رق  5 من الالئحة التنظيمي

اريخ  ة بت تالف المؤقت لطة االئ ن س ادرة ع ران 18الص و /  حزي س 2003يوني ه مجل ، وعنوان
الي  و الت ى النح دولي، عل يق ال دير اإل)  1: "التنس ين الم يس يع ة رئ تالف المؤقت لطة االئ داري لس

 ".المجلس ونائبا رئيس المجلس
 

 2القسـم 
 الدخول حيــز النفـاذ

 
 .يصبح هذا التعديل نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه

 
 
 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 بول بريمير. إل

 المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة 
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2003 يونيو 18 / 5الالئحة التنفيذية رقم / السلطة االئتالفية المؤقتة   
CPA/REG/18. June 2003/05 

  5الـالئحـة التنـظيـميـة رقـم 
 الصـادرة عن السلـطة االئتـالفيـة المـؤقـتـة 

 
 مجـلس التـنسيـق الـدولي 

 
 

بناًء على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة االئتالفية المؤقتة، وعلى القوانين واألعراف  
 1483ة، بما فيها القرار المتبعة في الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصل

 ؛)2003(
 

الدول األعضاء ، التي تناشد 1483 من قرار مجلس األمن الدولي 1وتعزيزًا للفقرة  
والمنظمات المعنية أن تقدم المساعدة لشعب العراق في جهوده الرامية إلى إصالح 
 ؛راقمؤسساته وإعادة بناء بلده، وأن تساهم في تهيئة ظروف االستقرار واألمن في الع

 
دعو جميع الدول األعضاء التي ت، التي 1483 من قرار مجلس األمن الدولي 2وتعزيزًا للفقرة  

تسمح لها ظروفها بتلبية النداءات اإلنسانية التي توجهها األمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
العراقي من  ما يلزم الشعب ساعد في تلبيةأن تالدولية من أجل العراق أن تقوم بذلك على الفور و

 من خالل توفير الغذاء واللوازم الطبية والموارد الالزمة احتياجات إنسانية واحتياجات أخرى
  ؛هاإلعادة بناء الهياآل األساسية االقتصادية في العراق وإصالح

 
، تطلب من األمين العام للمنظمة 1483 من قرار مجلس األمن الدولي 8وإشارة إلى أن الفقرة  

تقديم المساعدة لشعب العراق، بالتنسيق مع ن مندوب خاص للعراق، تشمل مسؤولياته الدولية تعيي
  االئتالفية المؤقتة؛سلطةال
 

، الموجهة إلى رئيس مجلس األمن الدولي 2003أيار / مايو8وإشارة إلى الرسالة المؤرخة  
(S/2003/538) للمملكة المتحدة لبريطانيا  من الممثل الدائم للواليات المتحدة األمريكية والممثل الدائم

العظمى وآيرلندا الشمالية التي تؤآد أن البلدين سيعمالن مع الشرآاء في االئتالف من خالل السلطة 
 االئتالفية المؤقتة لتوفير األمن في العراق ومن أجل اإلدارة المؤقتة فيه؛ 

 
 : أعلن بموجب ذلك ما يلي 



 

 

2

2 

 
  1الجــزء 
 الغــرض

 
بوصفه منظمة تعمل نيابة عن ") المجلس("لالئحة مجلس التنسيق الدولي نشأ بموجب هذه اـُي 

السلطة االئتالفية المؤقتة لدعم وتشجيع وتيسير مشارآة المجتمع الدولي في جهود اإلغاثة واإلنعاش 
وال تشمل جهود المجلس تنسيق المساعدة على إنشاء جهاز شرطة عراقي . والتنمية المبذولة في العراق

 .اقي جديد أو أية مسائل أمنية أخرىأو جيش عر
 

  2الجــزء 
 العـضـويـة 

 
 :يتكون المجلس من ممثلي األعضاء في االئتالف والبلدان األخرى التي - 1
 

ار      -أ  تدعم وحدة أراضي العراق وتشكيل حكومة تمثل الشعب العراقي ال تمتلك أسلحة دم
 ان العراق؛ شامل وال تدعم  اإلرهاب وتسعى لتحقيق السالم مع جير

 
ة في                        -ب  ز أهداف المجلس المبين ى تعزي ي تساعد عل وارد األخرى الت تملك الخبرة أو الم

 ؛ 1الجزء 
 

 . تعرض إرسال مندوب عنها إلى العراق يمثلها -ج 
 
ين  - 2 دير اإلدارييع اء الم ي أعض ن ممثل س م ي المجل ل ف اء األوائ ة األعض ة المؤقت لطة االئتالفي  للس

 من هذا الالئحة، ترشيح األعضاء اإلضافيين        3ى رئيس المجلس، المعين بموجب الجزء       ويتول. االئتالف
ة   ة المؤقت لطة االئتالفي دير اإلداري للس وم الم م يق ن ث ودين، وم ع أعضاء المجلس الموج اور م د التش بع

 .بتعيينهم
 
آت                     - 3 ة مكاف ئولية أي ا في المجلس مس ا لتمثيله ا في       تتحمل الدول التي ترسل مندوبين عنه ات لممثليه أو نفق

 .المجلس
 



 

 

3
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ه        - 4 لطته وتوجيهات ت س ل تح ة ويعم ة المؤقت لطة االئتالفي دير اإلداري للس ى الم اريره إل س تق دم المجل يق
 .وسيطرته

 
 

  3الجــزء 
 رئيـس المجـلس ونـائب رئيـس المجـلس 

 
ًا للمجلس يكون من         - 1 تالف،      يعين المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة رئيس وات االئ د عضو في ق بل

 . آما يعين نائبًا لرئيس المجلس يكون من أستراليا أو من المملكة المتحدة أو من الواليات المتحدة
 
يرأس االجتماعات نائب رئيس ) أو غيابها(يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس، وفي حالة غيابه  - 2

 رئيس المجلس في لجنة مراجعة البرامج التابعة المجلس أو أي شخص آخر يتم االتفاق عليه، ويشارك
للسلطة االئتالفية المؤقتة وفي مجلس مراجعة البرامج التابع للسلطة االئتالفية المؤقتة اللذين سينشآن 

 . بأمر منفصل
 
يرشح رئيس المجلس ونائبه مدراء، حسب االقتضاء، ويقوم المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة  - 3

 . نهمبتعيي
 
يرشح رئيس المجلس ونائبه مستشارًا عراقيًا يعتبر آبير المستشارين العراقيين، ويقوم المدير اإلداري  - 4

 .للسلطة االئتالفية المؤقتة بتعيينه
 
 

  4الجــزء 
 وظـائف المجـلس وسلـطـاته 

 
 :تناط بالمجلس الوظائف والمسؤوليات التالية - 1

 
ى     -أ  يًا               تشجيع المجتمع الدولي عل راق، تمش وال وأشكال المساعدة األخرى للع ديم األم  تق

  منه؛ 26 و 2 و 1، وال سيما الفقرات 1483مع القرار 
 



 

 

4

4 

ة        -ب  ر الحكومي ات غي دول والمنظم ن ال راق م ة للع ة المقدم اعدة الدولي يق المس تنس
واردة من المجتمع                  والمنظمات الدولية، بما في ذلك تلقي وتحليل المشاريع المقترحة ال

ة                  وارد الدولي ة الم ى موائم ل االحتياجات، والمساعدة عل الدولي، وتحديد أولويات تموي
 مع أولويات االحتياجيات؛ 

 
ى               -ج  دولي إل تقديم التقارير والتوصيات عن جهود المساعدة المقدمة للعراق من المجتمع ال

 مجلس مراجعة البرامج التابع للسلطة االئتالفية المؤقتة؛ 
 
ة بمشاريع المساعدة ذات               إبالغ مج  -د  ة المؤقت لس مراجعة البرامج التابع للسلطة االئتالفي

 األولوية في العراق التي لم يوفر لها تمويل من المجتمع الدولي؛ 
 

ى                -هـ  ديم التوصيات إل العمل من خالل لجنة مراجعة البرامج ومجلس مراجعة البرامج وتق
 بشأن الموافقة على المشاريع؛ المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة 

 
 إفادة المجتمع الدولي بالمعلومات والعمل معه آهيئة اتصال؛  -و 
 

 تنسيق زيارات الزوار الدوليين للسلطة االئتالفية المؤقتة؛ -ز 
 

رات         التحديد الخبرة الدولية المتوفرة وتقديم       -ح  ذه الخب توصيات بشأن االستخدام الممكن له
 ئتالفية المؤقتة إلى مديرها اإلداري؛ في إطار السلطة اال

 
يس المجلس وأي موظف           -ط  دى العراقي من خالل رئ توفير اإلشراف لمدير مرافق المنت

 مناسب تابع له؛
 

ا      -ي  يقها واإلشراف عليه تقديم التوصيات بشأن مشاريع مساعدة محددة ليقوم المجلس بتنس
 ة المؤقتة؛وفقًا لتوجيهات المدير اإلداري للسلطة االئتالفي

 
ى                   -ك  ة إل ة المؤقت دير اإلداري للسلطة االئتالفي ا الم د به ي يعه القيام بالوظائف األخرى الت

 . المجلس
 



 

 

5
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 من قرار مجلس األمن الدولي 8يكفل المجلس، في معرض قيامه بتلك الوظائف تمشيًا مع الفقرة  - 2
. ام المعني بالعراق، أو مع من يعينه، التنسيق المناسب مع المندوب الخاص الذي يمثل األمين الع1483

، 1483 من قرار مجلس األمن الدولي 2آما يكفل المجلس، في معرض قيامه بوظائفه تمشيًا مع الفقرة 
التنسيق المناسب مع المنظمات األخرى التي تدعو إلى تقديم المساعدة اإلنسانية إلى العراق أو تقوم 

د المساعدة التي يبذلها مع جهود المساعدة التي تبذلها الدول آما يجب على المجلس تنسيق جهو. بتقديمها
 . األعضاء، ومع جهود المجموعات آذلك، مثل مجموعة آبار المساهمين في االئتالف

 
  5الجــزء 

 اجتـمـاعـات المجـلـس 
 

ه            - 1 ة غياب ا  (يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس، وفي حال رأس اجتماعات المجلس نائ       ) أو غيابه ب ي
 . رئيس المجلس أو شخص يـُتفق عليه

 
ذي يقتضي حضور نصف           - 2 انوني ال ـُر النصاب الق رارات توف يـُشترط النعقاد جلسات المجلس واتخاذ الق

ى عضو واحد             رئيس المجلس أن يسمح، حسب الضرورة             . عدد أعضاء المجلس باإلضافة إل ويجوز ل
 .  األعضاء المتغيبينلذلك، بانعقاد اجتماع المجلس بموجب تفويض آتابي من

 
ذر التوافق        أيتخذ المجلس قراراته بتوافق اآلراء حيثما أمكن ذلك،          - 3 ولكل  . و بأغلبية األصوات في حالة تع

 .وفي حالة تعادل األصوات، يكون صوت رئيس الجلسة هو الصوت المرجح. عضو صوت واحد
 
ب       - 4 ه، حس ور اجتماعات خص لحض دعوة ألي ش ه ال س توجي وز للمجل ام     يج ر إلتم يه األم د يقتض ا ق  م

 . معامالته
 

 
  6الجــزء 

 الدخـول حيـز التـنفـيـذ 
 

 . تدخل هذه الالئحة التنفيذية حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 التوقيع 
 يمير بول بر. إل 

 المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة 
17/6/2003   
 
 


