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 سلطة االئتالف المؤقتة

 92 األمر رقم 
 مفوضية االنتخابات العراقية المستقلة

 
ى  اًء عل فتي    بن ي بص ة ل لطات المخول ديرال الس ب     اإلداري لم ة، وبموج تالف المؤقت لطة االئ س

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( 1511، والقرار رقم )2003( 1483ار رقم الصلة، بما فيها القر

 
ه في      الشعب العراقي حق  على   أآيدتإعادة لل و  في تقرير مستقبله السياسي بحرية آما هو معترف ب

  ؛1511 ورقم 1483  رقمالقرارين
 
رو ار     ًانظ ي اختي يح للشعب العراق ة يت رة االنتقالي الل الفت راق خ ة الع انون اإلدارة لدول ى أن ق ال

دى    حكو د ال يتع تم في موع ى أن ت ا، عل وق به ات صادقة وموث ر انتخاب ه عب اير31مت انون /  ين آ
 ؛2005الثاني، 

 
ة ل ًاإصرارو داف االنتقالي ق األه ى تحقي ة،عل رة االنتقالي انون االدارة خالل الفت داد ق ا إع ا فيه  بم

 ؛دستور دائم والتصديق عليه، وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور
 
دة           ًايدتأآو م المتح ه األم ذي تلعب على الحاجة لتعاون دولي لتحقيق هذه األهداف والدور األساسي ال

 وخبراء آخرون معترف بهم دوليًا في إدارة االنتخابات؛ 
 

ر منحازة ومعترف                    ًاوالتزام راء المستشارين تكون غي راقيين والخب ين الع  بتأليف هيئة من المهني
 ق واإلشراف على انتخابات صادقة وموثوق بها في العراق؛ بها دوليًا، تتولى مهام التنسي

 
ن بموجب                 بعد التشاور   و إنني أعل م المتحدة، ف المطّول مع مجلس الحكم العراقي ومع مبعوثي األم

  :ما يليذلك إصدار 
 

 1 قسـمال
 هـدفال

 
تقلة         ة المس ات العراقي ذا األمر مفوضية االنتخاب  سلطة  ، ويمنح المفوضية  ")المفوضية ("ينشئ ه

ي   حة ف ات الموّض ع االنتخاب ق جمي راء، وتطبي ة، وإج يم، ومراقب رة تنظ انون االدارة خالل الفت ق
تفادتها                    . االنتقالية أثيرات السياسية، واس ة عن الت تقالليتها التام أنشئت المفوضية بشكل يضمن اس

ي قامت دون تحيّ   دة، الت م المتح ل األم ة، مث ات الدولي ع الهيئ ب م اور عن آث ن التش ة م ز وبفعالي
ان والصراع                           ا الطغي اد فيه رات س ا في دول تخلصت من فت وق به ات صادقة وموث بإدارة انتخاب

 . والكفاح العنيف
 

  2 قســمال
 تعـريف المصـطلـحـات 
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واردة بصيغة        . يطبق ما يلي من تعريف للمصطلحات تحقيقًا ألهداف هذا األمر          وتشمل الكلمات ال
واردة        المفرد مجموعة من األشخاص أو ا      يهم؛ وتشمل الكلمات ال ألطراف أو األشياء، وتنطبق عل

 .بصيغة الجمع معنى المفرد؛ آما تشمل الكلمات الواردة بصيغة المذآر معنى المؤنث
 
ى            " انتقال السلطة "  تعني عبارة     )1 ة ال تالف المؤقت االنتقال الرسمي لسلطات الحكم من سلطة االئ

 .الحكومة العراقية المؤقتة
 
ارة      تعني  )2 ة   " عب رة االنتقالي ة                  " الفت أليف حكوم ال السلطة وتستمر حتى ت دأ بانتق رة التي تب الفت

 .عراقية منتخبة بموجب الدستور الدائم
 
م في         " الحكومة العراقية المؤقتة  " تعني عبارة    ) 3 تتولى سلطات الحك و 30الحكومة التي س /  يوني

 .ومة عراقية انتقالية، وتحتفظ بهذه السلطات الى حين تأليف حك2004حزيران، 
 
بالد       " الحكومة العراقية االنتقالية  "  تعني عبارة     ) 4 ة في ال ات عام د انتخاب الحكومة التي تؤلف بع

 .2005آانون الثاني، / يناير31يتم إجراؤها في تاريخ ال يتجاوز 
 
 .اليةالقانون الذي يحكم االنتخابات خالل الفترة االنتق" قانون االنتخابات"  تعني عبارة )5
 
ات السياسية في           " قانون األحزاب السياسية  " تعني عبارة    ) 6 راف بالكيان القانون الذي يحدد االعت

 .العراق خالل الفترة االنتقالية
 
زين     " مجلس القضاء" تعني عبارة   ) 7 ر المتحي الهيئة المستقلة للقضاة وغيرهم من المسؤولين غي

 .ر عن سلطة االئتالف المؤقتة الصاد35التي أعيد إنشاؤها بموجب األمر رقم 
 
ارة    ) 8 ى     "تعني عب ان               " مجلس القضاء األعل ي ستتولى دور مجلس القضاة إّب تقلة الت ة المس الهيئ

 . قانون االدارة خالل الفترة االنتقالية من 45انتقال السلطة، آما هو موضح في المادة 
 
ة      "تعني عبارة   ) 9 ِردة من األهلي ة التي تُ  " الجريمة المج رتكب بقصد إحداث أذى جسدي     الجريم

 .لشخص ما أو لمجموعة من األشخاص
 

  3 قسـمال
 إنشاء المفوضية 

 
تقلة،     " مفوضية االنتخابات العراقية المستقلة   " يتم بموجب هذا األمر إنشاء       ) 1 ة مس آإدارة حكومي

ة           ام التنظيمي ذ األحك الن وتنفي الحية إع ع بص ة وتتمت دة ومهني ة، محاي ر حزبي ا، غي م ذاته  تحك
ة                       رة االنتقالي اء الفت ات أثن ق باالنتخاب ا يتعل انون في م . والقوانين واإلجراءات وفرضها بسلطة الق

وتكون المفوضية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتكون هي وحدها                
ة رة االنتقالي راق خالل الفت ع أنحاء الع ي جمي دة ف ّون المف.سلطة االنتخاب الوحي وضية من  وتتك

 .ومن إدارة االنتخابات") المجلس("مجلس للمفوضين 
 
ات بموجب ) 2 ية هي ضمان إدارة االنتخاب ة المفوضية األساس رة  مهم انون االدارة خالل الفت ق

ة ًا     . االنتقالي دابير الضرورية طبق ة الت اذ آاف ة صالحية اتخ ية مخول إن المفوض ك، ف ق ذل ولتحقي
ات صادقة                 للفصل الثاني من قانون االدارة       ة وإدارة انتخاب ة، من أجل مراقب رة االنتقالي خالل الفت
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ع أرجاء العراق          دوليين في                . وموثوق بها في جمي راء ال ة الخب تفيد المفوضية من تجرب سوف تس
  .مجال االنتخابات، بمن فيهم، على وجه الخصوص، األمم المتحدة

 
ى  )3 افة ال ة، باإلض ية التالي ام األساس ية المه ون للمفوض ا    تك س أنه رى المجل رى ي ام أخ  أي مه

 :مناسبة لغرض قيام مفوضية االنتخابات بمهامها
 

  ؛قرير وإنشاء وتطوير اللوائح االنتخابية والتصديق عليها وتقسيمها وصيانتهات) أ(
 

راق في                    ) ب(  ع أرجاء الع ة في أوساط المجتمع في جمي دعم والثق اء ال ى بن المساعدة عل
 ؛العملية االنتخابية

 
 ؛نظيم وإدارة التسجيل والمصادقة على األحزاب السياسية ت)ج( 

 
 تنظيم وإدارة التسجيل والتصديق على المرشحين لالنتخابات؛) د( 

 
املين في ضبط و                 ) هـ( وظفين الع رهم من الم ات وغي أو /إقرار صالحية مراقبي االنتخاب

 ؛مراقبة االنتخابات في العراق
 

 ؛االقتراعإدارة عمليات جداول الناخبين و) و( 
 

 ؛ والحكم في الشكاوى والنزاعات االنتخابية) ز( 
 

 .لتصديق على نتائج االنتخاباتا) ح( 
 
 

  4 لقســما
 مجلس المفوضين 

 
تها     ين لرئاس س للمفّوض ية مجل ون للمفوض س("يك ره    "). المجل ده دون غي س وح ون للمجل وتك

ه صالحية   صالحية إعالن وتنفيذ وتطبيق األحكام التنظيمية والقواعد واإل       جراءات والقرارات، ول
م  ام الفصل رق ع أحك أي عمل آخر يتماشى م ام ب ة  من 2القي رة االنتقالي انون االدارة خالل الفت ق

ع أرجاء                      ة في جمي ة والمحلي ات العام ة لالنتخاب ذ والمراقب لضمان نجاح التنظيم والتخطيط والتنفي
ذا األ              . العراق ه في ه ا آلف ب ن يحاول تنظيم أو ممارسة           ويعمل المجلس حصرًا ضمن م ر، ول م

 .التأثير على العمليات التي ال تتعلق بوضوح بإدارة االنتخابات أثناء الفترة االنتقالية
 

 
  5 قســمال

 تنظيم مجلس المفّوضين 
 
م حق                  )   1 راقيين ويكون له يتألف المجلس من تسعة أعضاء، يكون سبعة منهم من المواطنين الع

س، وعض  ي المجل ك التصويت ف ا ذل ق لهم ي   . وان ال يح دليان بصوتهما ف ذان ال ي العضوان الل
ه في القسم                  ر،    ) 2 (6المجلس هما المدير العام لالنتخابات الوارد وصف وتعريف ل ذا األم من ه

م              . وخبير دولي في االنتخابات تختاره األمم المتحدة        ذين يحق له دم أعضاء المجلس السبعة ال ويق
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ا         التصويت خدماتهم للمجلس الى    ى م ة، أو ال رة االنتقالي ة الفت د نهاي دة بع حين تأليف مفوضية جدي
ا                          دائم، أيهم ات تجرى بموجب الدستور ال ى أول انتخاب ة أشهر عقب التصديق عل بعد مرور ثالث

اً           .  يأتي أوالً  ك ممكن ان ذل ا آ اع آلم رارات المجلس باإلجم اع،     . تؤخذ ق ذر التوصل لإلجم إذا تع ف
انوني، إال إذا اشترط                ترجح آفة أغلبية أصوات األ      ال النصاب الق عضاء الحاضرين، شرط اآتم

 .هذا األمر غير ذلك
 
ماء  )  2 دة اقتراحات بأس م المتح دموا لألم ة أن يق ات العراقي راقيين والمنظم واطنين الع يجوز للم

ؤهلين من              . المرشحين السبعة لعضوية المجلس    وتضع األمم المتحدة الئحة بأسماء المرشحين الم
ذي يصّنف المرشحين في الالئحة حسب                        بين األ  م ال ى مجلس الحك دمها ال ا، وتق سماء التي تتلقاه

ة    تالف المؤقت لطة االئ دير اإلداري لس ل الم ن قب نهم م تم تعيي ؤهالتهم لي دير  . م ين الم م يع ن ث وم
س،                       م حق التصويت في المجل ذين له اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة أعضاء المجلس السبعة ال

مين العام لألمم المتحدة الخبير الدولي في االنتخابات للعمل في المجلس آعضو ال يحق                  ويعين األ 
 . له اإلدالء بصوته في المجلس

 
تم    )  3 راقيين، وي واطنين الع ن الم ه م م حق التصويت في ذين له ع أعضاء المجلس ال ون جمي يك

تقامة، و            ز، والنزاهة، واالس ى سمعتهم في عدم التحّي اء عل رأي الصائب،    اختيارهم بن ة وال المهني
رة   من ) ب (31آما يجب عليهم أن يفوا بالشروط الوارد ذآرها في المادة          قانون االدارة خالل الفت

ة ادة      . االنتقالي ب الم راقيين بموج واطنين ع رون م ذين يعتب خاص ال ون األش ن 11ويك انون  م ق
ادة     االدارة خالل الفترة االنتقالية، أو الذين يحق لهم أن يستعيدوا ال       ة بموجب الم  11جنسية العراقي

ة لغرض عضوية المجلس  ة، مستوفين لشروط المواطن رة االنتقالي انون االدارة خالل الفت . من ق
دل   ال اإلدارة والع ي مج ا ف م إثباته ي ت ارات الت ؤهالت المفضلة لعضوية المجلس المه تشمل الم

 .من صفات أخرى للقيادة المدنيةوالتعليم والتجارة والدفاع عن القضايا االجتماعية، وغير ذلك 
 
ام تعويضات                )  4 دير الع ادل يتقاضى أعضاء المجلس السبعة الذين لهم حق االنتخاب، والم ا   تع  م

وزير، وال  اه ال وزيتقاض دة  يج اء م ب أثن ة برات غل وظيف س أن يش ي المجل و ف  ألي عض
ك، ال يجوز         .  التي يعلنها المجلس   القواعد التنظيمية خدمتها، عدا ما تسمح به      /خدمته ى ذل إضافة ال

ه ،ألي عضو في المجلس أن يشغل أو يترشح دة خدمت اء م دمتها/أثن ة  ،خ ام بأي صفة لمنصب ع
  أية إدارة حكومية على أي مستوى، في، آانت

 
دًا ) 5 ين متعه ؤدي اليم ل عضو أن ي ى آ أداءعل ات ب م ب واجب ى نحو يتس ة عل تقاللية الاالوظيف س

ذا   . مهنيةال و وعدم التحيز والحياد   ذلك    ، القسم  وينطبق ه التي يضعها المجلس      قواعد األخالق      وآ
ائه د إنش سبعي ال أعضاء المجل ى أعم ن و. ، عل د أعضاء المجلس إذا أدي ة أح رِّدة بجريم ن مج م

ة،  و   األهلي ك العض ل ذل س  يفص وات المجل ي أص ة ثلث د   إذا و. بأغلبي اء قواع د األعض ك أح انته
م،     ب ب األخالق المعمول بها في المجلس أو أصي       ه يمكن فصله       عجز دائ ة ثلثي أصوات       فإن  بأغلبي

زيهين،      ذا التصويت      شريطة أن يكون    أعضاء المجلس الن ة      ه دولي في      مصحوبًا بموافق ر ال الخبي
 .االنتخابات

 
ال         فصلبسبب وفاة أو استقالة أو       أحد األعضاء    مقعدإذا شغر   ) 6 ل انتق  أي من أعضاء المجلس قب

لطة،  ّينالس د  ُيع و جدي م   ل ُاطبق عض ي القس وارد ف راء ال اله) 2(5إلج غر إذا و. أع دش د مقع  أح
دم     إلقانون ا ل طبقًابعد انتقال السلطة، ولكن قبل انتخابات جمعية وطنية         األعضاء   ة، تق دارة االنتقالي

ذي       إعلى األقل،   األمم المتحدة قائمة بأسماء ثالثة مرشحين مؤهلين،         ة ال لى رئيس الحكومة العراقي
اء         إذا  و. دًا للمجلس  يعين عضوًا جدي    د أحد األعضاء أثن ة     شغر مقع ة وطني ات جمعي د انتخاب   أو بع
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ًا ؤهلين    ل طبق حين م ة مرش ماء ثالث ة بأس دة قائم م المتح دم األم ة، تق انون االدارة االنتقالي ى ،ق  عل
 .عين عضوًا جديدًا للمجلسي، الى رئيس الجمعية الوطنية الذي األقل

 
ته االفوينتخب  ) 7 ة رئيسالمجلس في جلس ين األعضاء ه، ونائب رئيسهتتاحي  المصوتين، من ب

ه          ة            . المجلس بوصف ذلك أول عمل تنظيمي يقوم ب ال المجلس التنظيمي إدارة أعم رئيس ب وم ال ويق
دها     س وعق ات المجل دول اجتماع داد ج ة، بإع ورة منتظم وم، بص ية؛ ويق ات السياس والمناقش

اريره عن    وترئسها، بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من    دم تق أعضاء المجلس على األقل؛ ويق
دولي                   ي، والمجتمع ال ى الشعب العراق ة األخرى، وإل . سير االنتخابات الى فروع الحكومة العراقي

 .وإذا لم يكن الرئيس موجودًا، يقوم نائب الرئيس بهذه المهام
 
. ب الرئيس مباشرة    الرئيس ونائ  اختيار بعد   للنهوض بالمسؤوليات  المجلس بتعيين موظفين     يبدأ) 8

ين يم ويتع وظفين   تقي ن الم ات م رى  االحتياج بة األخ ات المناس دة والمنظم م المتح اعدة األم . بمس
ة، وخدمات السكرتاري   البحوثخدمات مثل حفظ السجالت ولتقديم يعين المجلس أمانة  و ، ة القانوني

 . على وجه الخصوصبأعمال المجلستتعلق ومسؤوليات أخرى 
 
ة ا) 9 ى الحكوم ة عل ن لعراقي د م ة   التأآ وارد الالزم ع الم ى جمي ية عل راءحصول المفوض  إلج
ات الا اء نتخاب ةأثن رة االنتقالي بق، يجوز للمفوضية أن تسعى ع وبغض النظر. الفت ا س ذا م ي ه ف

اعدة الخصوص  ى مس ن  للحصول عل بة م ل أو   مناس وفير تموي ك ت ي ذل ا ف دولي، بم ع ال المجتم
زام           المفوضية وحدها وم  وتق.  بصورة مباشرة  موارد إضافية  وارد المفوضية وااللت ع م إدارة جمي  ب

 .حسابات هذه المواردمسك  عن يكون المدير العام مسؤوًالو. بها
 

  6القسم 
 اإلدارة االنتخابية

 
ة                ) 1 يكون للمفوضية إدارة انتخابية يرئسها المدير العام وتتكون من مكتب وطني ومكاتب انتخابي
ام المجلس و          و. ضيةنشأ في المحافظات واألق   ُت ة مسؤولة أم ولى تكون اإلدارة االنتخابي  مسؤولية   تت

ه و  و وقواعده إدارة أنظمة المجلس     ه إجراءات ى    قرارات ع         الصعيدين  عل ي واإلقليمي في جمي  المحل
ة و          ويحدد المجلس    .  العراق نحاءأ وطني والمكاتب االنتخابي وين المكتب ال دور تك  لكل    الرئيسي  ال

ا ًا منه د التل طبق ة لقواع رئيس   نظيمي ب ال يس المجلس ونائ ار رئ ب اختي ي يجب أن تصدر عق الت
 .مباشرة

 
ه المجلس) 2 ام، بتوجي دير الع وم الم رافهيق ب   وإش ك المكت ي ذل ا ف ة بم يم اإلدارة االنتخابي ، بتنظ

 .الوطني والمكاتب االنتخابية في جميع أرجاء البالد
 

ة   ) أ( ات العراقي راقيين والمؤسس واطنين الع وز للم دة  يج م المتح ى األم رح عل  أن تقت
ام       دير الع وم . مرشحين لمنصب الم م المتحدة      وتق داد   األم ؤهلين    بإع ة بالمرشحين الم قائم

ديمهم           ،من بين هؤالء المرشحين      ل تق ذي يصنف المرشحين قب م ال دمها لمجلس الحك وتق
 .مديرًا عامًاالمؤهلين لى المدير اإلداري، الذي يعين أحد المرشحين إ

 
م منصبه      من أعضاء المجلس  عضو  ير العام   المد) ب( بوصفه  ، ويعمل     غير مصوت بحك

ا    يير أعماله ن تس ؤول األول ع ية والمس ي إلدارة المفوض دير الرئيس وفرو. الم دير ي  الم
ة        حلقة  العام   ين المجلس واإلدارة االنتخابي ى    ،الوصل ب ي واإلقليمي   الصعيدين    عل  ،المحل

 .في جميع أرجاء العراق
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ة       المدير العام   انتهك  إذا  ) ج( ة           قواعد أخالق المهن ن بجريم س، أو أدي ي وضعها المجل الت

من   هفصل عجز دائم، أو تقّرر أنه ال يصلح للخدمة، يجوز         أصيب ب  من األهلية، أو     مجرِّدة
 . بأغلبية ثلثي أصوات المجلسمنصبه

 
ه وفابسبب   إذا شغر منصب المدير العام      ) د( تقال   ت رة اال     هفصل  أو   ته أو اس ل الفت ة،   قب نتقالي

رة         وفقًا ل يتم تعيين مدير عام جديد       وارد في الفق وإذا شغر المنصب     .  أعاله ) أ(إلجراء ال
بب  اةبس تقالة أو وف م     فصل أو اس دم األم ة، تق رة االنتقالي د الفت اء أو بع ام أثن دير الع  الم

دة  ة المتح ى المجلس قائم حين إل ؤهلينبمرش ار و، م ة المجلس يخت دًا بأغلبي حًا واح مرش
 .صوات لتعيينه مديرًا عامًا جديدًااأل

 
ة       ت )3 س واألمان وظفي المجل ن م لة ع ا منفص ر أنه ًا، غي س آلي ة المجل ع اإلدارة االنتخابي تب

 أن اإلدارة من  المدير العام يتأآدوبناء على ذلك، . من هذا األمر) 8(5المنصوص عليها في القسم    
ى  المناسبين ين  االنتخابية مزّودة بجميع الموارد المناسبة والموظف      ي واإلقليمي   الصعيدين عل  المحل

 . الرئيس ونائب الرئيساختيار، بعد في أسرع وقت ممكن عمليًا
 

  7م ــالقس
  المنازعاتحل 

 
ا للمجلس ) 1 ه صالحية حصرية فيم دني إلجراءات ذ الم ق بالتنفي ة يتعل ده التنظيمي وز .وقواع  يج

ائي  تصرف سوء على   إذا وجد دليالً   مختصةال الى السلطات    جنائيةقضية  أن يحيل أي    للمجلس    جن
 . اتتعلق بنزاهة عملية االنتخابي
 
ع المجلس      ) 3(7 وفي القسم    منصوص عليه هنا  ما هو   باستثناء  ) 2 ر، يتمت ذا األم بصالحية  من ه

رية  ل حص أ لح ي تنش ات الت ن المنازع داد اإلع ات لالع ة النتخاب ات وطني ة وانتخاب واإلقليمي
ات ذالمحافظ راء ه ات وإج اء  ه االنتخاب ةأثن رة االنتقالي ين و. الفت س يتع ى المجل ر عل أن ينش

ذه    ل ه رورية لح راءات الض اتاإلج ي ،المنازع ا ف ك بم ديم   ذل راءات تق راء   إج كاوى وإج الش
ريعة  ات س يتحري ائق، لتقص ه الحق وز ل ّوض ويج الحية أن يف ل ل الص ة لح إلدارة االنتخابي

 . لحظة وقوعهاالمنازعات
 
رارات المجلس اال يجوز ) 3 تئناف ق ام س ة إال أم ة االنتقالي ة االنتخابي ة("الهيئ ي تضم") الهيئ  الت

ألغراض   أعضاء في المفوضية        ليسوا قضاة الهيئة   و.  للقضاء مجلس األعلى الثالثة قضاة يعينهم    
ى العمل   يقتصر عملهم   يشترط أن   قانون االدارة االنتقالية، وال      من   51المادة   ة    عل  إال أن .  في الهيئ

 .جميع المسائل األخرىي عمل يتعلق بالهيئة يجب أن تكون له األولوية على أ
 
قرار للمجلس    أي   ضيجوز نق لقرارات المجلس النهائية، وال     إال  ُيسمح بالمراجعة االستئنافية    ال )4

ًا،   ان اعتباطي رار آ ة أن الق ررت الهيئ ى إال إذا ق ة شططوينطوي عل اوز الوالي ، ةالقضائي ويتج
ة      و.  والموضوعية ال يجوز استئناف القرارات اإلدارية    و. نيةسوء  وصدر ب  رارات المجلس ملزم ق
ل شخص أو                   و.  الهيئة تنقضهاالى أن    دم من قب ائي يجب أن يق رار نه ان مشمول   استئناف أي ق  آي

دم . مباشرة في القرار في غضون يومين من نشر القرار       ذا االستئناف    ويق وطني    إ ه ى المكتب ال ل
 .بيأو أي مكتب انتخا
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تئناف،   )5 ديم االس ن تق ومين م ي غضون ي ة   ف رر الهيئ ي  يجب أن تق تئناف يلب ان االس ا إذا آ م
 .)4(7 في هذا القسم الواردةالمفعول مقتضيات الوالية وسريان 

 
ة، يجب أن      مقتضيات والية وسريان مفعول     إذا قررت الهيئة أن لالستئناف      ) 6 ذا      تبتّ آافي  في  ه

ة من    تخضع   جميع قرارات الهيئة نهائية وال      .  من ذلك القرار   عشرة أيام خالل  االستئناف   للمراجع
ا في     أخرى  قبل أية سلطة    ك  ، بم ول الموعد       و.  السلطة القضائية    ذل م ُيَبت في االستئناف بحل إذا ل

 .النهائي، يظل قرار المجلس ساري المفعول وال يجوز نقضه
 
ة        تشكيل الهيئة،   لدى  ) 7 ة إجراءات عام ذا األمر   م متسقة   تضع الهيئ .  االستئناف لحل قضايا  ع ه
 .يجب أن تقدم هذه اإلجراءات الى المجلس لمراجعتها وإقرارهاو
 

  8م ــالقس
 النفاذدخول حيز 

 
 . اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه هذا األمر نافذًايصبح
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