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  14المذآرة رقـم 
 ئتالف المؤقـتةالصـادرة عـن سلـطـة اال

 
 إنشاء مكتب رئيس مستشاري المجـلس الوطني 

 
 

 القوانين بموجبئتالف المؤقتة، وداري لسلطة االاإلمدير ال  بصفتيبناء على السلطات المخولة لي
ي ذات الصلة، بما فيها القرار  قرارات مجلس األمن الدولتمشيًا معواألعراف المتبعة في حالة الحرب،  و

 ؛)2003 (1511 والقرار رقم 1483رقم 
 

إذ نالحظ أن قانون إدارة الدولة العراقية أثناء المرحلة االنتقالية ينص على تأسيس مجلس وطني للعراق، 
، أو في حدود ذلك التاريخ، وفقًا 2004ديسمبر /  آانون األول31 عضو يتم انتخابهم في 275يتكون من 

 نون االنتخابات وقانون األحزاب السياسية؛ لقا
 

وإذ ندرك أن قدرًا آبيرًا من العمل التحضيري يجب إنجازه من اآلن إلى الوقت الذي يصبح فيه المجلس 
 الوطني العراقي جاهزًا للعمل؛ 

 
ي وإذ نسلم بأن المكتب المسؤول عن تنسيق وإدارة وتنفيذ المهام واإلجراءات المنوطة بالمجلس الوطن

 يجب إنشاؤه وتشغيله فورًا حتى يتمكن المجلس الوطني من العمل بفعالية متى ما يتم تشكيله؛ 
 

 وانطالقًا من قانون إدارة الدولة العراقية أثناء المرحلة االنتقالية والتوسع فيه؛ 
 

 : أعلن بموجب هذه المذآرة إصدار ما يلي
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  1القســم 
 طني العراقي إنشاء مكتب رئيس مستشاري المجلس الو

 
ويعين المدير اإلداري لسلطة . ينشأ بموجب هذه المذآرة مكتب لرئيس مستشاري المجلس الوطني العراقي

ويكون . االئتالف المؤقتة رئيس المستشارين، الذي يكون أعلى مسؤول دائم في المجلس الوطني العراقي
الئتالف المؤقتة، أو أمام رئيس الحكومة رئيس المستشارين مسؤوًال مباشرة أمام المدير اإلداري لسلطة ا

ويقوم رئيس المستشارين بتأدية جميع المهام الضرورية إلدارة الشؤون ). بعد تشكيلها(العراقية االنتقالية 
اإلدارية للمجلس الوطني العراقي، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، اإلشراف على جميع 

ية واإلدارات المهنية في المجلس الوطني، ويقوم بإيجاد الموظفين المكاتب اإلدارية واللجان التشريع
 .وتوظيفهم وإدارة األعمال التي يقومون بها، آما يقوم بالتنسيق مع الكيانات الحكومية األخرى

 
 

  2القســم 
 الدخـول حيـز النـفـاذ 

 
 .  اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه هذا األمر نافذًايصبح

. . . . . . . . . . . . . . . .  

 بول بريمير. إل
   2004يونيه /  حزيران1

  ئتالف المؤقتةالمدير اإلداري لسلطة اال
 


