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 65 مـر رقــاألم

 
  تةـؤقـالف المـطة االئتـسل

  المــاالت واإلعـية لالتصـراقـئة العـالهي

 

سلطة االئتالف المؤقتـة، وبموجـب       اإلداري ل  مديرال السلطات المخولة لي بصفتي      بناء على 

القوانين واألعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس األمـن الـدولي ذات               

، وبعد التشاور مع مجلس الحكـم       )2003( 1511والقرار   1483 بما فيها القرار رقم      الصلة،

 ؛العراقي

 

دعا سلطة االئتالف المؤقتة الـى      ) 2003 (1483 قرار مجلس األمن الدولي رقم       وتذكيراً بأن 

دعم وتحسين رفاهية الشعب العراقي وصالحه العام عن طريق إدارة األراضي العراقية علـى              

ودعاها كذلك، وعلى وجه التحديد، إلى العمـل علـى اسـتعادة أوضـاع األمـن                نحو فعال،   

 واالستقرار في البالد؛

 

 المبني على تبادل المعلومات بحريـة، ضـروري لتنميـة           نشط الحوار المنفتح ال   واعترافاً بأن 

عنصر األساسي لتحقيق   ديمقراطية عصرية، وإلجراء انتخابات حرة وعادلة في العراق، وأن ال         

تمكين جميع العراقيين من الوصول بحرية كاملة وبدون قيود إلـى وسـائل اإلعـالم      هو   ذلك

  ؛الحرة والمستقلة والمتنوعة والمتسمة بالنشاط والمهنية

 

 االتصاالت السلكية والالسلكية تلعب دوراً أساسياً في التنميـة االقتصـادية            واعترافاً كذلك بأن  

ز النمو االقتصـادي    ي تعز  من شأنه   األسواق دى رواد ة ل قانونيالثقة  بال  شعور لألمم، وأن إيجاد  

 واالستقرار؛

 

تسـتخدمها   تطـوير آليـة فعالـة         إلى  وخاصة الصحافة،   أجهزة اإلعالم،   حاجة وإشارةً الى 

  ؛تصاالت بناء بنية تحتية منظمة لال، في نفس الوقت الذي تكفل فيهلرقابة الذاتيةألغراض ا
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 هو حماية السالمة العامـة      ؤولة عن تطبيق اللوائح واألنظمة    سالمالهيئة   دور   ى أن علاً  أكيدوت

مزودة تكون   و تتولى تطبيق اللوائح واألنظمة   مستقلة   ةئيهأن إنشاء   على   المستهلك، و  فاهيةور

  ستكون حصناً لحماية الحريات المنبثقة؛عدد مناسب من العاملينب

 

 ، وهـو  عزيز األسـواق التنافسـية    لية في تنظيم وت   االفعتحقيق   االستقالل هو مفتاح     الحظ أن ن

أن نالحظ كـذلك     و . في السوق  ينلمستهلك والمشارك ا  على  بالخير عنصر الرئيسي الذي يعود   ال

لتأثير غير  لراقبة أو   عدم تعرض السوق والمشاركين فيه للم     هذا المضمون يعني    في  االستقالل  

  تعرض أي منهمـا    عدمرقابة، و أو أي مشارك في السوق يخضع لل       من قبل أية هيئة      مشروعال

عدم تعـرض أي منهمـا   سياسي، وأي حزب  من قبل  السياسي غير المالئم  لتدخل أو الضغط  ل

حوافز شخصـية مثـل امـتالك       ل عائدلاتضارب المصالح   ل أو    المصالح الشخصية  كذلك لتأثير 

 ؛الهيئات المشاركة في السوقالحصص في 

 

 فـي   المنصـوص عليهمـا    الصحافة   ريةحمبادئ الدولية لحرية التعبير و    ال لاللتزام ب  وتكريساً

 لحقوق المدنية والسياسية وفي غيرها من الوثائق؛الميثاق الدولي ل

 

 التقـاء   يسير في اتجاه    االتصاالت السلكية والالسلكية    في مجال   االتجاه الدولي   أن وإشارة الى 

ـ  هيئـة واحـدة لت      واضحة وشاملة، وأن   اتمينظت يتطلب   وأنه اإلرسال   أساليبالتقنية و  م ينظ

هـي  ودود فعل سريعة وفعالة للظروف االقتصادية والصـناعية،         تسمح بر  وفالتصاالت س ا

  ؛ة البالغةقتصادياال ذو األهميةضرورية في هذا القطاع الديناميكي 

 

البنـى التحتيـة    و، العصرية والفعالـة   االتصاالت السلكية والالسلكية،   الى أن    وباإلشارة كذلك 

لنمـو   مـن أجـل ا     يةضـرور   اتصاالت  هي تلك االتصاالت، لخدمات المعلوماتية المتصلة ب   

  :مواطنيه، وأنل ةجتماعياال وةقتصادياال تحقيق الرفاهيةلرخاء في العراق ولااالقتصادي و

 

 لتطبيق األنظمة يجوز التنبؤ     تطوير بنية تحتية كهذه، يتطلب نظاماً سليماً       ) 1(

 ،ات القطاعه هذ فيب االستثماراتتذاجايساعد على و به

 

ة تنظيمية شفافة ومنفتحة تعكس أفضـل المعـامالت الدوليـة           إيجاد هيئ   )2(

  القطاع الخاص وتعزز الثقة العامة والمساءلة، منستثماراالب تذتجوف س
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يتطلـب   العصـرية     السلكية والالسـلكية   التاصت بنية تحتية لال    تحقيق ) 3(

التـي  ت  تطور السياسـا  و  تتطلع إلى المستقبل   سلطة تنظيمية وجود   ويقتضي

  ،هورمج لل جديدة أنظمة تقنية جديدة وخدمات توفيرتشجع

 

 الوطنيـة،    السلكية والالسلكية  أحد األهداف األساسية لسياسة االتصاالت    ) 4(

 العصرية لكافة المواطنين العـراقيين بأسـعار         االتصاالت توفير خدمات هو  

  ة؛عقولم

 

  األخبـار والمعلومـات    ة والمهنية في   توفير أكبر قدر ممكن من الجود       الى أن  وباإلشارة كذلك 

 المتاحة للجمهور،   األخبار والمعلومات   توفير ة من أجل   الحيوي أهميته المتاحة للجمهور أمر له   

 :وأن

 

 ضـروري للتنميـة    هو عنصـر الحيوية والنشاطيئة للبث تتسم ب ب  توفر ) 1(

تمع ألن وجود هذه البيئة يوفر للمج     ،   يؤدي وظائفه  االقتصادية ولمجتمع مدني  

 ترفيهية،البرامج يقدم له ال، ومعرفة بالشؤون الحالية، و ذات جودةثقافة عامة

 

 في هـذا المجـال عـن        قصوىالتعددية  الإنه لمن األهمية بمكان تيسير       ) 2(

، وهمـا    القطاع التجاري النشـط والقطـاع العـام         بين توازنال طريق تحقيق 

 طنية واإلقليمية والمحلية،خدمات على المستويات الوال اللذين يوفران القطاعان

 

لى توفير خدمات   إ رمي سياسة واضحة ت    وضع  عبر لكتشجيع ذ  وجوب   ) 3(

 مع  التطابق والتماشي  ضمنجميع المواطنين العراقيين وت   يستفيد منها   متنوعة  

  ، عموماً المقبولةعاييرالم

 

  قدر ممكن مـن     أقصى تيح للمواطنين  أن ي  غيبنهذا السياق، ي  في  التنظيم   ) 4(

 فـي المعاهـدة      الوارد لهذه الممارسـة    فيرللتع وفقاً ،مارسة حرية التعبير  م

 السياسـي   شانق التعددية وال   المواطنين على ممارسة   الدولية، ويجب أن يشجع   

 غيـر   ة المسـتقل  اتهمعن تعليق المواطنين من التعبير     ويجب أن يمكن     ،المتنوع

 ؛ة بدالً من كبحهاالمنحاز
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 ل السلطة الى المؤسسات العراقية الحاكمة؛اقتن الةحيوي باألهمية الواعترافاً

 

 :ما يليأعلن بموجب ذلك إصدار 

 

 

  1 قســمال

 غــرض ال

 

 : تحقيق األغراض التاليةهذا األمر لـتمت صياغة 

 

اإلعـالم وتشـجيع     و  الهيئات العراقية التي تتولى تقديم خدمات االتصـاالت        تشجيع تعدد  ) 1

الـذين   نمـواطني المعرفة والتنوع الثقـافي لـدى ال      تعزيز  ل ؤديبينها، األمر الذي ي   المنافسة  

 ؛تها وجود الخدماتأسعارفيما يتعلق ب يستفيدون ألقصى درجة من الخيارات المتاحة لهم

 

 مستهلكين لخدمات االتصاالت؛بصفتهم حماية مصالح المواطنين العراقيين  ) 2

 

عادلـة  الكاملـة و  اللمنافسـة   ا من على نحو يض    الخدمات ميمقدجميع  لوضع إطار العمل     ) 3

  ؛همبين

 

من أجل تحقيق أكبر قـدر      شبكات االتصاالت   في   اإلعالم اإللكتروني و    في تطورالتشجيع   ) 4

  لمقيمين في العراق؛من المنفعة لجميع ا

 

 بطريقـة    المعلومـات  خدمات البث ونقل  ل االتصاالت السلكية والالسلكية، و    تشغيضمان    ) 5

  لسالمة العامة؛ اراييعمتتماشى مع 

 

اإلعالم في العراق على تطـوير وتقويـة        أجهزة  دة  عتعزيز وحماية حرية اإلعالم، ومسا     ) 6

الممارسات المهنية في مجال العمل والحفاظ على تلك الممارسات التي تعمل على تقويـة دور               

  و؛الذي تقوم به أجهزة اإلعالم لرعاية المصلحة العامة" كلب الحراسة"
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 سـتثمار اال وتجتذبهيئة تنظيمية منفتحة وشفافة، تعكس أفضل الممارسات الدولية          نشاءإ ) 7

 . وتعزز الثقة العامة والمساءلةخاص القطاع المن

 

 

  2 قســمال

  ات المصـطـلحـريفــتع

 

 أي بث أو    ، أو  متعددة قعا الى مو   واحد  إرسال من موقع    بث أو  ، أي "اإلذاعة" تعني عبارة    ) 1

 يـتم إرسـالها     أو بيانات   محتوى مسموع أو مرئي     أو  صور  أو نصوص  أو  إلشارات إرسال

مغنطيسـية،  كهرو  أخرى  أو أي وسيلة   رسال الصوتي ية، أو اإل  رصب أو عبر األلياف ال    بالبرق

ال يتضمن  " اإلذاعة" تعريف عبارة أن  ويراعى   .  منه جزء العام أو    روهبقصد أن يستقبلها الجم   

 .الت السلكية والالسلكية االتصا خدمات أويةخدمات المعلومات

 

  السـلوك   أو أكثـر لمعـايير     مجموعة واحدة ،  "قيخال األ السلوك )مدونات (مدونة" تعني   ) 2

 . اإلعالميةتهممسؤوليو ين الصحفي األخالقي لدى السلوكددقي التي تحخالاأل

 

ـ مينظتالاللوائح  و أكثر من    أ مجموعة واحدة ،  "ممارسات المهنة  )مدونات (مدونة" تعني   ) 3  ةي

خـدمات  أن تقـدم     ممارسات الكيانات المرخّص لها      دد التي تح   الملزمة  أو المعايير  أو القواعد 

 .التي تتولى المفوضية تنظيمهااالتصاالت 

 

 بما في ( مرئي والمسموع البث ال و االتصاالت السلكية والالسلكية  " االتصاالت" تعني عبارة    ) 4

وسـائل   عبـر    هاليوصتي يتم ت  دمات المعلومات ال   وخ ،)بلا الك البث المرئي بواسطة نظام    ذلك

 .وسائل البث واإلرسال واالتصاالت السلكية والالسلكية

 

استخدام االتصـاالت السـلكية والالسـلكية وإمكانيـة         ،  "يةخدمات المعلومات " تعني عبارة    ) 5

 وها أ  اكتسـاب   المعلومـات أو    بالقدرة على إنتـاج     اآلخرين تزويدل" اإلنترنت"الوصول لشبكة   

استخدامها أو إتاحتها لآلخرين، ويشمل ذلـك        ها أو  استرداد تها أو  معالج ها أو  تحويل ها أو تخزين

  عبـارة  رط أن ال يتضمن تعريـف     تشوي .ة والمرئي ة الصوتي والبيانات،  المسموعةالمعلومات  

 .االتصاالت السلكية والالسلكية  خدماتأوخدمات البث واإلرسال  ،"يةخدمات المعلومات"
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  أو  األخبـار   أو للمشـتركين   ، الكيانات التي توفر للجمهـور العـام       "اإلعالم"ني عبارة    تع ) 6

 أو شـرائط    أو األفـالم   وسائل المطبوعـة  ال خدامباستوذلك  ،  ية الترفيه برامجالمعلومات أو ال  

  .لاالتصاخدمات  أو ت الصوتية التسجيال أوالفيديو

 

مغنطيسية المتاحـة لتـوفير     كهروات ال دترد، مدى ال  "التردد اإلشعاعي  طيف" تعني عبارة    ) 7

  .يةالمعلوماتوخدمات البث واإلرسال و، االتصاالت السلكية والالسلكية

 

 األليـاف    أو  بواسـطة األسـالك    رسال، اإل "االتصاالت السلكية والالسلكية  "تعني عبارة     )8

 المثال ال   تشمل على سبيل  مغنطيسية أخرى،   كهرو أو أية وسيلة      أو الوسائل الالسلكية   يةرصبال

 والتـي ،  نقـل  والمت  منها  األرضية الثابت   اإلعالم الحصر، شبكات األقمار الصناعية وشبكات    

ـ تي يـتم إ    المعلومات ال  ىر في محتو  يتغيإحداث   دون   ستخدم الم هايختار ها لا واسـتقب  هالارس

معنى خـدمات البـث      "االتصاالت السلكية والالسلكية  " شرط أال يتضمن تعريف      وذلك،  عبرها

  .يةأو خدمات المعلوماتسال واإلر

 

 

  3 قســمال

  المفـوضيـة العـراقيـة لالتصـاالت واإلعــالم اءـشـإن

 

  هيئة إدارية مستقلة ال تسعى لتحقيق الـربح يطلـق عليهـا اسـم              يتم بموجب ذلك إنشاء     )1

ة يلمسـؤو   دون غيرهـا   وحدهاتتحمل   ،)يةمفوضال(التصاالت واإلعالم   العراقية ل ة  المفوضي

خدمات المعلومـات   والبث واإلرسال و   االتصاالت السلكية والالسلكية    خدمات يص وتنظيم ترخ

  هذه المفوضية في تأديـة واجباتهـا       لتزمت و .العراقفي  اإلعالم  خدمات أجهزة   وغير ذلك من    

قواعد اإلجراءات القانونيـة    تناسب و مراعاة ال ، و مييزالشفافية، وعدم الت  وبمبادئ الموضوعية   

  .المتبعة

 

  الدولي للحقوق المدنية والسياسـية،     يثاقالموارد في    ال 19مادة  ال نصب" يةمفوضال"تهتدي    )2

تهتـدي   و ؛واجبات ومسؤوليات ما يرتبط بهذه الحرية من       المتعلقة بحرية التعبير و    وهي المادة 

صـادرة عـن االتحـاد الـدولي        لا صلة والتوصيات ذات ال   يةمينظتالالمفوضية كذلك باللوائح    

اتفـاق  ( بشأن التجـارة فـي الخـدمات         تقيد باالتفاق العام  ت، و  السلكية والالسلكية  للمواصالت

 "). جاتس"
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  4 لقســما

 ي للمفـوضيـة مـظيـتنالهيـكل ال

 

وتتألف المفوضية  . ئه رئيساً للمجلس   أعضا  أحد يتم تعيين مفوضين   من مجلس     المفوضية لفتتأ

مجـالس  عـدد مـن ال    مفتش عام و  و كامللطعن في األح  مجلس  و مدير عام ولجنة استماع      من

رجل  ( للمدير العام  جوزي. ة لها  أو المدير العام ضرور    المفوضينمجلس  االستشارية التي يرى    

 يجوز له ، و ة ضروري  يعتبرها داخليةأو أقسام فرعية     دوائر أو وحدات      أي  إنشاء )كان أم إمرأة  

الية في تأدية المهام التي كُلفت      على نحو يحقق الفع     في تلك الدوائر والوحدات    موظفينال تعيين

يعين المدير العام إحدى الدوائر أو الوحدات أو األقسام الفرعيـة الداخليـة            . المفوضية بتأديتها 

ويتـولى المـدير اإلداري     . لتكون نقطة االتصال بقوات االئتالف والقوات المسلحة العراقيـة        

راقي ووزارة االتصـاالت، تعيـين      لسلطة االئتالف المؤقتة، بعد التشاور مع مجلس الحكم الع        

أول رئيس لمجلس المفوضين وعضوين من أعضاء المجلس والمدير العام والمفـتش العـام،              

يعين المـدير   . ويكون على هؤالء المسؤولين المبادرة فوراً بإدارة عمليات وأعمال المفوضية         

حزيـران،  /يونيو 30اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة باقي أعضاء مجلس المفوضين بحلول          

2004 .  

 

 .مفوضينمجلس ال) 1

 أعضاء يقومون بتعيين أحـدهم رئيسـاً        9 نم مفوضين مجلس ال   يتكون ) أ(

 .للمجلس

 

 يتلقى المجلس التقارير المرفوعة له من المدير العـام ويشـرف علـى              ) ب(

إعدادها، ويوفر للمفوضية اإلرشادات المتعلقـة باالسـتراتيجية والميزانيـة،          

الممارسات المهنية وقواعد البث واإلرسال واالتصاالت السلكية       مدونة   ويتبنى

والالسلكية ولوائحها التنظيمية، ويوافق في النهاية على ميزانيـة المفوضـية           

 .ويحدد قواعد اإلجراءات لعملياتها ولعمليات لجنة االستماع

 

راتـه   يجتمع المجلس مرة واحدة على األقل في الشهر، وتُتخذ جميع قرا           ) ج(

بأغلبية أصوات األعضاء شرط وجود ما ال يقل عن ستة من أعضاء المجلس             
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وفي حال تساوي عـدد أصـوات       . في اجتماعات المجلس وإدالئهم بأصواتهم    

أعضاء المجلس في أي مسألة معروضة على المجلـس، يسـتخدم صـوت              

  .الرئيس للبت في األمر

 

 الشـؤون القانونيـة      يكون المفوضين على مستوى عال من الخبرة فـي         ) د(

واإلدارية والتجارية، والتنظيمية، وفي مجاالت الهندسة واالتصاالت السـلكية         

والالسلكية واإلرسال والبث أو الصحافة، ويكونوا من ذوي الخلـق الرفيـع            

 .الخالين من أي شوائب

 

 تستمر مدة الوالية األولى لرئيس مجلس المفوضين سنتان، ويتم تعيين           ) هـ(

لس بالتناوب لفترات زمنية مبدئية مدتها سنتين أو ثالث أو أربع           أعضاء المج 

سنوات لضمان تداخل وتعاقب فترات الخدمة في المجلس، تعزيزاً الستمرارية          

أمـا  . يجوز إعادة تعيين رئيس المجلس وأعضائه مـرة واحـدة         . الخبرة فيه 

بـل  رؤساء المجلس وأعضائه الالحقين فيتم تعيينهم أو إعادة تعييـنهم مـن ق            

رئيس الوزراء لفترات مدتها أربع سنوات، ويخضع هـذا التعيـين إلقـراره             

 .بواسطة أغلبية أصوات أعضاء الهيئة الوطنية المخولة بسلطة التشريع

 

 ال يجوز ألعضاء مجلس المفوضين تولي مناصب تنفيذية أو تشريعية أو            ) و(

أثنـاء مـدة   قضائية على أي مستوى حكومي، سواء بالتعيين أو باالنتخـاب،        

خدمتهم في المجلس، وال يجوز لهم كذلك أثناء مدة خدمتهم فـي المجلـس أن            

يشغلوا أي منصب في حزب سياسي سواء كان ذلك بالتعيين أو باالنتخاب أو             

  .عن طريق التطوع للعمل في مثل هذا المنصب

 

ال يكون ألي عضو من أعضاء مجلس المفوضين أثناء فترة عضـويته              )ز(

، عالقات مالية أو تجارية مـع أحـد القـائمين علـى خـدمات               في المجلس 

االتصاالت السلكية والالسلكية أو خدمات البث واإلرسال أو مع أحد مقـدمي            

خدمات المعلوماتية أو الخدمات اإلعالمية، أو مع أي فريق أو مؤسسة تمثـل             

مصالح القائمين على توفير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية أو خدمات          

  .البث واإلرسال أو مقدمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات اإلعالمية
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يتقاضى أعضاء مجلس المفوضين رواتبهم ويعوضـون مـن ميزانيـة             )ح(

  .المفوضية عن مصاريفهم المجازة

 

 .المدير العام) 2

 

يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للمفوضية، ويكون مسؤوالً عـن           ) أ(

ياتها بما في ذلك إعداد وتقديم ميزانية المفوضية، وذلك باستثناء تلك           كافة عمل 

تكون مدة الخدمة   . العمليات المخصصة لمجلس المفوضين بموجب هذا األمر      

وبعـد انتهـاء    . للمدير العام أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط         

لعمل لسبب ما قبل    مدة خدمة المدير العام األول للمفوضية، أو بعد فصله عن ا          

انتهاء مدة الخدمة المحددة، يعين مجلس المفوضين مديراً عاماً يشـغل هـذا             

 . المنصب بعد المدير العام األول

 

 تكون للمدير العام خبرة على مستوى كبار المسـؤولين فـي الشـؤون              ) ب(

القانونية واإلدارية والتجارية والتنظيمية، وفي مجاالت الهندسة واالتصـاالت         

لسلكية والالسلكية والبث واإلرسال أو الصحافة، ويكـون مـن ذوي الخلـق      ا

 .الرفيع الخالي من الشوائب

 

 ال يجوز للمدير العام تولي أي منصب تنفيذي أو تشـريعي أو قضـائي           ) ج(

على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو باالنتخاب أو بـالتطوع،             

ر عام أن يتولى أي منصب في أي حزب         وال يجوز له أثناء فترة خدمته كمدي      

 .سياسي بالتعيين أو باالنتخاب أو بالتطوع

 

 ال تكون للمدير العام، أثناء مدة خدمته في الهيئة، أي عالقات ماليـة أو               ) د(

تجارية مع أحد القائمين على توفير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية أو           

علوماتية أو الخدمات اإلعالمية،    خدمات البث واإلرسال أو مقدمي خدمات الم      

وال تكون له أي من تلك العالقات مع أي فريق أو منظمة أو مؤسسـة تمثـل                 

مصالح القائمين على توفير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية أو خدمات          

 . البث واإلرسال أو مقدمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات اإلعالمية
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  .لجنة االستماع) 3

تألف لجنة االستماع من خمسة أعضاء ممن لهم خلفية في مهنة القـانون         ت ) أ(

يستمع أعضـاء اللجنـة لحـاالت       . أو في الحقول الوثيقة الصلة بهذه المهنة      

تنطوي على خرق خطير وفادح لمـدونات الممارسـات المهنيـة والسـلوك             

  .األخالقي وللتراخيص، ويتخذون قرارات بشأنها

 

ين أعضاء لجنة االستماع، وذلـك بالتشـاور مـع           يعين مجلس المفوض   ) ب(

 .مجلس الحكم العراقي والمدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة

 

 تكون جلسات لجنة االستماع اإلثباتية علنية، ما لم يقرر المـدير العـام              ) ج(

  .خالف ذلك، وتعلن قراراتها على الجمهور

 

   .طـعـنمجلس ال) 4

ستقل، والمكون من ثالثة أشخاص، الى ما يتلقاه        لطعن الم  مجلس ا   يستمع ) أ(

من طعن في قرارات المفوضية، سواء كانت تلك القرارات قرارات اتخـذها            

  .المدير العام أو صدرت عن لجنة االستماع

 

 يتألف مجلس الطعن من قاض ومحام له خبـرة فـي مجـال تنظـيم                ) ب(

ة القانون أو في أحد     االتصاالت، ومن عضو له خبرة مهنية أو تجارية في مهن         

 . ينتخب مجلس الطعن أحد أعضائه رئيساً.المجاالت وثيقة الصلة بهذه المهنة

 

 يقوم المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة بتعيين أعضاء أول مجلس           ) ج(

) 2(للطعن، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي؛ ويتم تعيين عضـوين            

يتم تعيين العضو الثالث لفترة مدتها سـنتين        ، و )4(لفترة مدتها أربع  سنوات      

ويقوم وزير العدل أو رئيس الهيئة التي تخلف الوزارة الحقـاً بتعيـين             ). 2(

ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلـس الطعـن        . أعضاء مجلس الطعن بعد ذلك    

  .مرة واحدة فقط

 

ر  تكون جلسات مجلس الطعن اإلثباتية علنية ومتاحة للجمهور، ما لم يقر           ) د(

 .  وتعلن للجمهور كافة قرارات مجلس الطعن.رئيس المجلس خالف ذلك
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  يتلقى أعضاء مجلس الطعن تعويضاتهم ومكافآتهم من وزارة العدل أو            )هـ(

 . لضمان استقالل المجلس عن المفوضية من الهيئة التي تخلفها الحقاً، وذلك

 

يتم تعيـين هـذا   . م في المفوضيةيتم بموجب ذلك إنشاء مكتب للمفتش العا. المفتش العام   )5

 الصادر عن سـلطة االئـتالف       57المفتش العام وتشغيل مكتب المفتش العام وفقاً لألمر رقم          

 .المؤقتة بخصوص المفتشين العامين

 

 

  5 قســمال

 مـهــام ال

 

عمليات ترخيص خدمات االتصاالت واإلعالم في العـراق، وتضـمن          " ةمفوضيال " تدير ) 1

 .تردد اإلشعاعي بطريقة تعترف بقيمة هذا المورد وندرتهاستخدام طيف ال

 

منهاجا تنظيميا لالتصاالت السلكية والالسلكية، ولخدمات البث واإلرسال،        ة  مفوضي ال  تضع ) 2

 :وخدمات المعلوماتية، وذلك عن طريق القيام بما يلي

 إعطاء األولوية إلصدار بيان شامل عن سياسـة االتصـاالت العراقيـة             ) أ

اور مع خبراء معترف بهم دولياً فـي مجـاالت االتصـاالت السـلكية              بالتش

  .والالسلكية، والبث واإلرسال، وخدمات المعلوماتية

 

 وضع وإصدار القواعد واللوائح التنظيمية الالزمة لتوفير المنافسة فـي           ) ب

العراق في مجاالت تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسـلكية وخـدمات           

 .والمعلوماتيةالبث واإلرسال 

 

 الشروع في العمل على وضع مشروع قانون شامل لتنظيم االتصاالت في            ) ج

  . يوم من استهالل المفوضية لعملياتها30العراق خالل 

 

 وضع نظام لترخيص القائمين على تشغيل شبكات االتصـاالت السـلكية            ) د

والالسلكية، والقائمين على عمليـات البـث واإلرسـال ومقـدمي خـدمات             
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التصاالت السلكية والالسلكية وخدمات البث واإلذاعة والمعلوماتيـة، وذلـك          ا

 .بالتشاور مع العاملين المسؤولين في ذلك المجال

 

 تحديد شروط الترخيص المطلوبة لضمان اإلذعان للقواعـد واللـوائح           ) هـ

التنظيمية واألوامر التي وضعتها المفوضية بموجب هذا األمر، ومراقبة تقيـد           

  . لهم بشروط الترخيص المشار إليهاالمرخّص

 

  وضع إجراءات وشروط ترى المفوضية أنها ضرورية لتسجيل الشركات           )و

 .التي توفر خدمات المعلوماتية

 

 إستحداث مدونات للممارسات المهنية، بالتعاون مع المسؤولين العاملين في          )ز

. رخص لهـا  هذا المجال، تكون فعالة وإلزامية وتنظم عمليات المؤسسات الم        

وتقوم المفوضية، كحد أدنى، بوضع وتطبيق مسودة للمعايير والقواعد تنظم ما           

 :يلي

 

 ؛ ربط االتصاالت وشروط وأحكامرسوم) 1(

  

توفير خدمات االتصاالت السلكية والالسـلكية وخـدمات البـث          ) 2(

واإلرسال والمعلوماتية على أساس تنافسي، بما في ذلك فرض الرسوم علـى            

  ؛صاالت السلكية والالسلكية التي ال تخضع للمنافسة الفعالةخدمات االت

  

 الوصول الى الطاقـات المطلوبـة لنشـر وتشـغيل الشـبكات             ) 3( 

  ؛والخدمات، بما فيها حق مد الخطوط وربط األعمدة

 

 ؛الوصول الى مصادر الترقيم) 4( 

 

  ؛ جودة الخدمات التي تقدمها الكيانات المرخصة) 5( 

 

 ؛ في العمل تنطوي على التزوير والتضليل ممارسات) 6(
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  ؛ مسؤولية البث واإلرسال) 7(

  

  ؛اإلعالن والدعاية ورعاية البرامج أو المشاريع  )8( 

 

 ؛ النشاط اإلعالمي أثناء فترات الحمالت االنتخابية) 9( 

 

  ؛حماية حقوق التأليف والنشر) 10( 

 

ـ          ) 11( وفري  التفاوض على رسوم إنهاء الخـدمات بـين م

الشبكات وعلى رسوم التسوية الدولية بموجـب التوصـيات         

الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسـلكية؛        

والتفاوض على إدارة هذه النفقات والرسـوم عـن طريـق           

  ؛عمليات الشبكات وأنظمة دعم طلبات الدفع والسداد

  

مسـتحقة علـى    االتفاقات الدولية لتحديد الرسوم المطلوبـة وال      ) 12(

  و؛خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية

  

 تطوير وتعزيز سياسات تعميم الوصول الى الخدمات الهاتفيـة          ) 13( 

  ؛األساسية التي تعتبرها المفوضية ضرورية

 

 تشجيع الصحافة على ممارسة حرية التعبير والسلوك المهني السليم عـن            ) ح

السلوك األخالقي  مدونة  اقية لتطوير   طريق التعاون مع األسرة الصحافية العر     

للصحفيين، والتشاور مع مندوبي الصحافة ومع اتحادات الصحفيين المحترفين         

مدونة ذات العالقة من أجل تطوير وتطبيق نظام الرقابة الذاتية لتنفيذ نصوص            

لن تحتاج الصحافة المطبوعة للحصول على ترخيص مـن         . السلوك األخالقي 

 .قأجل العمل في العرا

 

 تخطيط وإدارة وتوزيع وتعيين طيف التردد اإلشعاعي تبعاً الحتياجـات           ) ط

 .المؤسسة العسكرية، ونشر خطة الستخدام التردد اإلشعاعي في العراق

 



CPA/ORD/20 March 2004/65 

14 2004آذار - مارس65/20األمر رقم /سلطة االئتالف المؤقتة

 إيجاد وتطبيق نظام لرسوم ترخيص مقدمي خـدمات البـث واإلرسـال             ) ي

 .وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية

 

ر المعلومات الالزمة الكفيلـة بتأديـة المفوضـية          المطالبة بكشف وتوفي   ) ك

  .اللتزاماتها التنظيمية على نحو مناسب

 

 إدارة وتطبيق الشروط الواردة في جميع األوامر ذات العالقة الصـادرة            ) ل

عن المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتـة وتنفيـذ سياسـة االتصـاالت             

لطة الحكم الى اإلدارة العراقية     المنصوص عليها في تلك األوامر بعد انتقال س       

 االنتقالية؛ و 

 

أو سفارة الواليات المتحدة في بغداد،      (التنسيق مع كل من سلطة االئتالف المؤقتة          )م

ووزارة االتصاالت العراقيـة، ووزارة     ) بعد انتقال سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية االنتقالية       

ات متعددة الجنسية، بعد انتقال سلطة الحكم كاملة إلى         أو قائد القو  (الدفاع وقائد قوات االئتالف     

بشأن أي أعمال قد تؤثر على اسـتخدامهم لالتصـاالت السـلكية            ) الحكومة االنتقالية العراقية  

والالسلكية، أو لخدمات البث واإلرسال والمعلوماتية أو الشبكات وطيف التـردد اإلشـعاعي،             

ع المتطلبات العسكرية التي تقتضيها مصلحة      وذلك لضمان عدم تعارض أي من تلك األعمال م        

 .األمن الوطني

 

 

 6 قسمال

 ـعمـل لسـلـطة الصـرف من ا

 

يجوز للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية، بناء على أصوات ثلثي أعضـائها، إنهـاء              

 خدمات المدير العام المعين أو خدمات أي عضو من أعضاء مجلس المفوضين، وذلك اعتباراً              

حكومـة  الى حين تشـكيل     الى الحكومة العراقية االنتقالية       الحكم ةسلطكامل  انتقال   تاريخ   من

وتنحصر صالحية إنهاء خدمات المدير العام المعين أو أي عضو          . بموجب دستور دائم  عراقية  

من أعضاء مجلس المفوضين في المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة الى أن يـتم انتقـال               

وال يجوز للمدير اإلداري لسلطة االئتالف      .  لطة الحكم إلى الحكومة العراقية االنتقالية     كامل س 
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المؤقتة أو للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية إنهاء خدمات المدير العام أو أي عضـو               

 : من أعضاء المفوضية إال لألسباب التالية

 

 .عدم قدرته على تأدية مهامه بسبب المرض) 1

 

 . إدانته بارتكاب جريمة تكون عقوبتها السجن )2

 

مدونـة   وجود تضارب للمصالح، وفقاً للتعريف الوارد لهذا المفهوم فـي            ) 3

ويشمل تضارب المصالح امتالك أحـد      . السلوك األخالقي الخاصة بالمفوضية   

أفراد عائلة الشخص المعفي من العمل ألي هيئة مرخصة من قبل المفوضـية             

 في الحصول على هذا الترخيص، أو امتالك أحد أفراد عائلة           أو مشتركة معها  

الشخص المعفي ألسهم في تلك الهيئة، أو انتمائه لمجلس إدارتها، أو لمجلـس             

رقابي يشرف عليها، أو ألي مجلس آخر ينظم نشاط هذه الهيئة، أو إذا كـان               

ري أحد أفراد عائلة الشخص المعفي مديراً أو رئيساً، أو يشغل أي منصب إدا            

كما يشمل مصطلح تضارب المصالح حالة عدم الوقـوف       . آخر في تلك الهيئة   

السـلوك  مدونـة   أمام هذا التضارب في المصالح ومعالجته بموجب نصوص         

  .األخالقي الخاصة بالمفوضية

 

 التخلف عن تأدية الواجبات بموجب التشـريعات ذات الصـلة واللـوائح             ) 4

ما في ذلك، التخلف عن االشـتراك فـي         الداخلية للمفوضية أو لعقد العمل، ب     

ثالث جلسات متتابعة أو أكثر لمجلس المفوضين، بالنسبة ألعضـاء مجلـس            

 المفوضين، أو

 

سلوك األخالقي الخاصة بالهيئة أو نصوص وأحكام       مدونة ال  مخالفة قواعد    ) 5

  .أي قانون آخر له عالقة باألمر

 

 

  7 قســمال

  الحـصـارب المـتض
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من أعضاء مجلس المفوضين أو لجنة االستماع أو مجلس         ي عضو   أو أل ير العام   لمدال يجوز ل  

مصـالحه الشخصـية أو     ) أ(، العمل على أي مسألة تؤثر علـى         )رجالً كان أم إمرأة   (الطعن  

المصـالح  ) ج(أو ألحد األبناء القاصـرين؛      ) أو الزوج (المصالح المالية للزوجة    ) ب(المالية؛  

المصالح المالية ألي مؤسسة يعمل فيهـا الشـخص المـذكور           ) د (المالية للشريك في العمل؛   

المصالح المالية ألي كيان    ) هـ(كموظف أو مدير أو شريك أساسي أو مستخدم، أو وصي؛ أو            

يكون قد أعد ترتيبات مع الشخص المذكور لتوظيفه في هذا الكيان، أو يكون الشخص المذكور               

ويجوز للشخص المعني فـي مثـل هـذه         . يهبصدد التفاوض معه بغية حصوله على وظيفة ف       

الحاالت، أن يتخلص من المصالح المؤدية لهذا التضارب في المصالح، كمـا يجـوز لـه أن                 

يطبق المدير العام أحكام هذا القسم على موظفي الهيئة،         . يتنحى عن المشاركة في هذه المسألة     

 . وفقاً لما يكون مناسباً

 

 

 

 

  8 قســمال

 اتـيـة عـمال غيـر المـواأل

 

 يضع مجلس المفوضين معايير تستخدم لتقرير وقوع أي مخالفـة لشـروط التـرخيص               ) 1

تجيز هذه المعايير للمـدير     . اإلعالمي أو ألي قاعدة من قواعد المفوضية أو لوائحها األخرى         

العام أو للجنة االستماع إصدار قرار بوقوع مخالفة ما، أما لجنة االستماع فتتولى معالجة مـا                

  .عم وقوعه من أعمال تتجاوز خطورتها خطورة المخالفةيز

 

 يتولى المدير العام، في الحاالت التي تخضع لسلطاته، مراجعة وقائع القضـية، ويطلـب               ) 2

المعلومات اإلضافية، إذا دعت الحاجة لذلك، من مقدمي خدمات البث واإلرسـال أو خـدمات               

رجـالً  (يصدر المدير العـام     . ماتية المعنيين االتصاالت السلكية والالسلكية، أو خدمات المعلو     

قراره على وقائع القضية اإلثباتية، بحيث يتضمن تحليله لها رأيـه بخصـوص             ) كان أم إمرأة  

وقوع أي خرق أو مخالفة أو عدم وقوع أي من ذلك، وحجم الضرر الناتج عـن مثـل هـذا                    

ما إذا كانت هناك ظـروف أو       الخرق أو المخالفة، أينما كان ذلك مناسباً، وخطورة المخالفة، و         

  .عوامل تخفف من فداحة العمل وخطورته أو تشدد من فداحته وخطورته
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 في الحاالت األخرى، أو في حالة استمرار المخالفات أو تكرر وقوعهـا، تقـرر لجنـة                 ) 3

 :االستماع وقوع المخالفة أو عدم وقوعها، على النحو التالي

 

وتُتاح لمقدم خدمات البـث     . لجنة االستماع يقدم المدير العام الشكوى إلى      ) أ(

واإلرسال أو مقدم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية أو مقـدم خـدمات            

 ؛المعلوماتية المعني، فرصة كاملة وكافية للرد على الشكوى

 

 تصدر لجنة االستماع قرارها في موضوع الشـكوى بعـد اسـتماعها             ) ب(

ويرفع قرار اللجنة إلى المدير العـام       . للحجج وأدلة اإلثبات المعروضة عليها    

 يجب أن يصدر قرار لجنة االستماع كتابياً وأن يحدد وقوع أو عـدم              .لتنفيذه

وقوع الخرق أو المخالفة؛ كما يجب على هذا القرار تقييم مدى الضرر الـذي              

نتج عن وقوع المخالفة وفداحة المخالفة التي أدت لوقوع الضرر، حيثما كـان    

 ويجب كذلك على القرار أن يذكر ما إذا كانت هناك ظـروف أو              ذلك مناسباً، 

 .  عوامل مخففة لفداحة الخرق أو المخالفة أو مشددة لها

 

 في حالة وجود أسباب تدعو المدير العام لالعتقاد أن إحدى العمليات تشكل خطراً يهـدد                ) 4

لية، إلى حين قيـام لجنـة       السالمة العامة أو النظام، يجوز له العمل فوراً على تعليق هذه العم           

 .االستماع باإلسراع في مراجعة األمر على وجه السرعة

 

 يجوز الطعن لدى مجلس الطعن في قرارات المفوضية، سواء كانت صادرة عن المـدير               ) 5

 يوم من صدور    30ويقدم طلب الطعن في قرار المفوضية خالل        . العام أو عن لجنة االستماع    

ويجب على أي طرف في موضـوع القـرار         .  عن لجنة االستماع  القرار عن المدير العام أو      

 يوم من تـاريخ     15يرغب في معارضة طلب الطعن أو التعليق عليه، القيام بذلك في غضون             

وبعد انتهاء مدة الخمسة عشر يوم، يجوز لمجلس الطعن أن يعقـد جلسـة              . تقديم طلب الطعن  

ويجب على مجلس الطعن    . قوال كتابياً استماع أو أن يطلب من األطراف تقديم المستندات واأل        

 يوم من تـاريخ جلسـة االسـتماع         30بعد ذلك إصدار قراره في موضوع الطعن خالل فترة          

 .األولى في طلب الطعن أو من تاريخ تقديم المستندات واألقوال المكتوبة

 

الى حين   تكون قرارات المدير العام ولجنة االستماع ملزمة وتبقى نافذة وسارية المفعول،             ) 6

ويجوز لمجلس الطعن، بعد االستماع لحجج      . البت في أي طعن بشأنها ينظر فيه مجلس الطعن        
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األطراف المعروضة عليه في حينه، أن يؤيد قرار المدير العام أو لجنة االستماع أو يسـقطه،                

ة كما يجوز لمجلس الطعن إحالة القرارات أو األوامر المعروضة عليه إلى المدير العام أو لجن              

 .تكون القرارات التي يؤيدها مجلس الطعن قرارات نهائية. االستماع

 

 تكون جميع القرارات، سواء كانت صادرة عن المدير العام أو لجنة االستماع أو مجلـس                ) 7

  .الطعن، قرارات كتابية وتتاح للجمهور

 

 ورد فـي     يجوز ألي شخص يعتبر نفسه مظلوماً نتيجة قاعدة أو الئحة ما، أو نتيجة مـا               ) 8

مدونة الممارسات المهنية أو نتيجة قرار أصدرته المفوضية، أن يطعن في هـذه القاعـدة أو                

الالئحة أو في مدونة الممارسات المهنية أو في القرار، ويقدم طلب الطعـن لمجلـس الطعـن           

 .بموجب األحكام المنصوص عليها في هذا القسم

 

 

  9 قســمال

 ـطبـيــق الت

 

ة تطبيق وفرض العقوبات المناسبة والمتناسبة المذكورة أدناه بغية تـأمين            يجوز للمفوضي  ) 1

االنصياع لشروط الترخيص وأحكامه ونصوص مدونة الممارسات المهنية ونصوص القواعـد           

 . واللوائح األخرى، وذلك باستثناء ما لم يرد بشأنه في هذا األمر تحديدا نص آخر

 

 .اتحذيرتالإصدار  ) أ

 

 .تذارطلب نشر اع  )ب

 

 طلب تخفيف الضرر الذي تعرض له المستهلك أو إصالح الضرر الذي            ) ج

 .لحق به

 

 فرض غرامات مالية، وفرض الحجز على الحسـابات المصـرفية ذات            ) د

 .العالقة، في حالة عدم دفع الغرامات في موعدها
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  .تعليق التراخيص  )هـ

 

 مقر عمليات صاحب     مصادرة التجهيزات التي يتاح بموجبها الوصول الى       ) و

 .الترخيص

 

 . تعليق العمليات) ز

 

 ؛ توقيف العمليات) ح

  

 .  إنهاء العمل بالترخيص أو سحبه) ط

 

 تطلب من السلطات العراقية التي تتولى تطبيـق القـانون تقـديم             ة أن مفوضي لل جوزي )2

ر، وعليها  الدعم والمساعدة لها، وعلى هذه السلطات االستجابة لطلب تقديم المساعدة بدون تأخي           

وفي حالة تعذر الحصول على الدعم والمساندة مـن         . تقديم المساعدة بصورة مهنية ومسؤولة    

جهاز الشرطة العراقي، يجوز للمفوضية، عالوة على ذلك، أن تطلب مـن قـوات االئـتالف               

مساندة جهود التطبيق، ويراعى في ذلك تماشي الطلب مع مقتضيات العمليات العسكرية لتلـك              

  .القوات

 

 

 

 

  10 قســمال

  ة ـامــة العـاءلــالمس

 

  تعد المفوضية تقريراً سنوياً عن نشاطها ونفقاتها وتقوم بنشره، وتقدم للهيئـة التشـريعية       ) 1

 .سنوياً تقريراً عن وضعها المالي يتم إعداده وتدقيقه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية

 

ن والمدير العام، أو أي منهم، إلى اللجان         يتوجه رئيس مجلس المفوضين ومجلس المفوضي      ) 2

التشريعية أو التنفيذية المالئمة، بناء على طلب يرد لهم من تلك اللجان، ويمثلون أمـام تلـك                 
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اللجان للدفاع عن نشاط المفوضية وتقاريرها أو تقديم شرح عنها، وعليهم أن يتعاونوا بشـكل               

  .شاط المفوضيةكامل مع الكيانات التشريعية والتنفيذية لتوضيح ن

 

 يوفر رئيس مجلس المفوضين ومجلس المفوضين والمدير العام ولجنة االستماع ومجلـس             ) 3

وتُتـاح  . الطعن جميع القرارات والقواعد واإلرشادات والمدونات الصادرة عـن المفوضـية          

 النصوص الكاملة لجميع تلك القرارات والقواعد واإلرشادات والمدونات في صيغتها الكتابيـة           

  .وبالشكل المناسب وبدون تأخير

 

 تتبنى المفوضية نظاماً للتشاور مع الجمهور تحصل من خالله على وجهات نظر الحكومة               ) 4

والهيئات التي تمارس نشاطا تنظمه المفوضية، ووجهات نظر المواطنين والمنظمات الشعبية،           

 .قترحةوذلك فيما يتعلق بالقواعد واإلرشادات والمدونات والسياسات الم

 

 . تكون جميع القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين قرارات علنية) 5

 

للسلوك األخالقي وتتبناها، وتُطبق بنودها على المفوضية وعلـى         مدونة   تضع المفوضية    ) 6

ويشكل أي انتهاك لبنود هذه المدونة سبباً يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة ضـد              . موظفيها

 .نتهاكمن يرتكب هذا اال

 

 

  11 قســمال

 تعــويـض ل والــويـمـالت

 

 : يتم تمويل المفوضية من المصادر التالية) 1

 

 ؛الرسوم المتكررة وغير المتكررة التي يتم تحصيلها من المرخّص لهم) أ(

 

المنح أو التبرعات التي تتلقاها المفوضية من أي مصدر، طالما تكـون            ) ب(

  و؛متماشية مع القانون المطبق
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الموارد المالية المخصصة من الكونغرس األميركـي إلعانـة العـراق           ) ج(

 ؛وإعادة إعماره

 

 يتولى المدير العام إعداد الميزانية السنوية للمفوضية، وتُقدم تلك الميزانية إلـى مجلـس               ) 2

 .المفوضين للموافقة عليها وإقرارها

 

نص عليه ميزانيتها بناء على إرشـادات        تُستخدم األموال التي تتسلمها المفوضية وفقاً لما ت        ) 3

 .مجلس المفوضين

 

 تحول الى الخزينة العراقية الغرامات التي تتسلمها المفوضية في إطار قيامهـا بممارسـة               ) 4

  .حق تطبيق اإلجراءات

 

 تخضع ميزانية المفوضية واستخدام مواردها للمراجعة سنوياً من قبـل مؤسسـة محليـة               ) 5

  .ولية لتدقيق الحساباتمستقلة ومؤسسة أخرى د

 

 تتولى المفوضية تنظيم وتطبيق شروط ترخيص وتشغيل جميع تراخيص الهاتف الخلـوي             ) 6

 أو بعد هذا التاريخ، وتتولى المفوضية       2003كانون األول،   / ديسمبر 22الصادرة في   ) النقال(

ة وتُحـول إلـى المفوضـي   . تحصيل جميع رسوم الترخيص المرتبطة بإصدار تلك التراخيص     

  .رسوم الترخيص التي قامت بتحصيلها وزارة االتصاالت

 

 الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة في       30على الرغم مما ورد ذكره في نص األمر رقم          ) 7

، بخصوص إصالح نظام مرتبات موظفي الدولة وأوضـاع العمـل           2003أيلول،  / سبتمبر 8

و المفوضية متماشية مع المعـدالت  الخاصة بهم، تكون قيمة المكافآت التي يحصل عليها موظف  

يحدد رئيس الـوزراء معـدالت تلـك        .  التي حددها المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة      

  .المكافآت وقيمتها بعد انتقال كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الجديدة

 

 

  12 قســمال

  ة ـقـابـسالر ـواماألر على ـيأثتـال
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التصاالت إلى المفوضية مسؤوليات الترخيص المنصوص عليهـا فـي          تنتقل من وزارة ا   ) 1

 الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة بخصوص تـرخيص خـدمات ومعـدات             11األمر رقم   

 يتم إلغـاء    .االتصاالت السلكية والالسلكية، وذلك خالل ثالثين يوم من تاريخ إنشاء المفوضية          

، بعد مرور ثالثين يوم من تـاريخ العمـل           الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة     11األمر رقم   

بهذا األمر، أو بناء على قرار يصدره المدير اإلداري لسلطة االئـتالف المؤقتـة مفـاده أن                 

مسؤوليات الترخيص قد انتقلت بالكامل وبالفعل، أو بناء على أي من هذين اإلجـرائين يتخـذ                

 . قبل اآلخر

 

ف المؤقتة بخصوص النشـاط اإلعالمـي        الصادر عن سلطة االئتال    14 يظل األمر رقم     ) 2

المحظور نافذاً وساري المفعول الى حين صدور قواعد ولوائح تنظيمية عن المفوضية بغيـة              

تطبيقها على النشاط اإلعالمي، وقيام المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة بإلغـاء األمـر              

 تشريع ينسخ هـذا األمـر ويحـل         المذكور، أو إلى حين قيام اإلدارة االنتقالية العراقية بوضع        

 .محله

 

 

  13 قســمال

  ذـاز النفـول حيــدخـال

 

 حـين لـى   إذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، ويبقى ساري المفعول          ايدخل هذا األمر حيز النف    

 . ينسخه ويحل محله تشريع بوضع اإلدارة االنتقالية العراقيةقيام
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