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  6الالئحة التنظيمية رقم 
  سـلـطـة االئتــالف المـؤقـتـة 

 
 مجـلس الحـكم العــراقي 

 
 

دولي ذات                      رارات مجلس األمن ال ع ق وفقًا لصالحياتي آمدير إداري لسلطة االئتالف المؤقتة، وانسجامًا م
 ، وبناًء على قوانين وأعراف الحرب، )2003 (1483الصلة، بما فيها القرار 

 
رار   9قًا من اإلدراك أن مجلس األمن، آما نصت الفقرة        وانطال  ة    1483 من الق دعم تشكيل إدارة عراقي ، ي

ع           ا المجتم ه يعترف به ة تمثل راق حكوم ى أن يشكل شعب الع ون، إل ديرها العراقي ة ي ة بوصفها إدارة انتقالي مؤقت
 الدولي وتضطلع بالمسؤوليات التي تتوالها سلطة االئتالف المؤقتة،

 
ه  /  تموز 13حظ أن مجلس الحكم اجتمع في       وإذ أال   ة       2003يولي ن عن تشكيل المجلس بوصفه الهيئ  وأعل

 ، 1483 من القرار 9الرئيسية في اإلدارة العراقية المؤقتة المشار إليها في الفقرة 
 

ًا،    ال مع د عم دة ق م المتح ام لألم ين الع اص لألم وث الخ ة والمبع تالف المؤقت لطة االئ د أن س وإذ أؤآ
ا بتشكيل                      وسي ا رحب ا أنهم ه، آم م وأعمال واصالن العمل معًا في عملية تعاونية وتشاورية لدعم تشكيل مجلس الحك

 ، 2003يوليه /  تموز13مجلس الحكم في 
 

رار                ع الق يًا م م، تمش ة بوصفه         1483وانطالقًا من اإلدراك أن لمجلس الحك ، صالحيات ومسؤوليات معين
ائل تشكيل                 ممثل الشعب العراقي، تشمل ضمان ت      د وس ة وفي تحدي مثيل مصالح الشعب العراقي في اإلدارة المؤقت

 حكومة تمثل الشعب العراقي ويعترف بها المجتمع الدولي، 
 

رار     ع الق يًا م ا، تمش ل منهم دان، آ ة يتعه تالف المؤقت لطة االئ م وس ى أن مجلس الحك دًا عل ، 1483وتأآي
 المتحدة والعمل معًا في عملية تعاونية وتشاورية من أجل مصلحة               بالتنسيق مع الممثل الخاص لألمين العام لألمم      

 الشعب العراقي،
 

 :أعلن بموجب ذلك ما يلي 
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  1القسـم 
 

 االعتـراف بمـجلـس الحـكم 
 

ى              ة إل ة المؤقت إلدارة العراقي ية ل تعترف سلطة االئتالف المؤقتة بتشكيل مجلس الحكم بوصفه الهيئة الرئيس
 .1483 حكومة تمثله يعترف بها المجتمع الدولي، تمشيًا مع القرار أن يشكل شعب العراق

 
 
 

  2القسـم 
 

 العـالقة بيـن مجلـس الحـكم وسلـطة االئتـالف المـؤقـتة 
 
 
ع                    1483عمًال بالقرار    - 1 ا بشأن جمي ة وينسق معه تالف المؤقت ع سلطة االئ ، يتشاور مجلس الحكم م

 .اق، بما في ذلك صالحيات مجلس الحكمالمسائل المتعلقة بالحكم المؤقت للعر
 
ة                      - 2 تالف المؤقت ع مسؤولي سلطة االئ ى جمي ا عل ين بموجبه تمثل هذه الالئحة التنظيمية تعليمات يتع

ك من أشكال                        ر ذل ة أو غي أن يستجيبوا بسرعة لكل ما يطلبه مجلس الحكم من خبراء ومساعدة فني
 .الدعم والمساعدة
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  3القسـم 
 

 النـفــاذ 
 

 . ُتـنفذ هذه الالئحة من تاريخ التوقيع عليها 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع         
 بول بريمير. إل         
 المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة         
         13/7/2003  

 


