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  13المذآرة رقـم 
 الصـادرة عـن سلـطـة االئتالف المؤقـتة

 
 تعيين مفتش عام لمجلس أمانة بغداد 

 
 

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

 ؛)2003 (1511 والقرار رقم 1483رقم 
 

 العراقي لم يوضح ld, الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة بشأن المفتش العم57إذ نالحظ أن األمر رقم 
 ؛")أمانة بغداد("ًا لمجلس مدينة بغداد وميما إذا آان يسمح لسلطة االئتالف المؤقتة بأن تعين مفتشًا عم

 
 ك أن أمانة بغداد هيئة حكومية عامة تماثل العديد من الوزارات في حجمها وتعقيداتها؛ وإذ ندر

 
وإذ نسلم بأن إنشاء مكتب مفتش عمومي هو خطوة هامة في تحسين آفاءة وفعالية أمانة بغداد، التي تؤدي 

 وظائف حكومية حيوية تشبه الوظائف التي تؤديها الوزارات الحكومية؛
 

 عن سلطة االئتالف المؤقتة بشأن 2004شباط عام / فبراير 5 الصادر بتاريخ 57قم وتنفيذًا لألمر ر
 المفتشين العموميين العراقيين؛ 

 
 : أعلن بموجب هذه المذآرة إصدار ما يلي
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  1القســم 
 تعيين مفتش عمومي ألمانة بغداد 

 
مدير اإلداري لسلطة االئتالف ويعين ال. ُينشأ بموجب هذه المذآرة مكتب المفتش العمومي ألمانة بغداد

المؤقتة المفتش العمومي، الذي يكون مسؤوًال مباشرة أمام أمين بغداد ويمارس ما ينص عليه األمر رقم 
 الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة من مهام يمارسها المفتشون العموميون في الوزارات، ويتحمل 57

ويشغل المفتش . والمنصوص عليها في األمر المذآورالمسؤوليات المماثلة لتلك التي يتحملها هؤالء 
ُتفسر جميع . العمومي ألمانة بغداد منصبه لمدة تساوي المدة المحددة للمفتشين العموميين في الوزارات

 .على أنها تنطبق بنفس القدر على أمين بغداد" وزير"اإلشارات الواردة في ذلك األمر إلى آلمة 
 

 
  2القســم 
 لنـفـاذ الدخـول حيـز ا

 
 .  اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه هذا األمر نافذًايصبح

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

 بول بريمير . إل
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