
 65أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم 
 المفوضية العراقية لالتصاالت واإلعالم

 
 الصالحيات الموآلة إلي آمدير سلطة االئتالف المؤقتة وبموجب قوانين وأحكام الحرب وبما يتفق مع بموجب

 التشاور وبعد، )2003 (1511 والقرار رقم 1483قرارات مجلس األمن في األمم المتحدة بما فيها القرار رقم 
 مع مجلس الحكم العراقي؛

 
 مصلحة الشعب لدعمالذي يدعو سلطة االئتالف المؤقتة ) 2003 (1483 إلى قرار األمم المتحدة رقم إشارة

  والمساهمة في تعزيز ظروف االستقرار واألمن؛للمناطقاإلدارة الجيدة العراقي من خالل 
 

ديثة لى تبادل المعلومات من أجل تطوير الديمقراطية الحالذي يقوم عالصريح  العلني الحوار بضرورة اعترافا
تمكين الجميع من الوصول دون أي وإقامة انتخابات حرة نزيهة في العراق، وأن السبيل إلى تحقيق ذلك هو 

 ؛والتعدد لستقالة وااليوالحر والمهنيةنشاط التتسم بوسائل اإلعالم  إلى شروط أو عوائق
 
للمعنيين  وأن خلق الثقة القانونية التنمية االقتصادية في الدولذي تلعبه االتصاالت في بالدور الرئيسي ال اعترافاو
 عمل على تعزيز النمو واالستقرار االقتصادي؛ ستالسوق ب
 
ة المنظمة يخاصة الصحافة، وضمان الهيكللإلعالم  للتنظيم الذاتي  فعالةالحاجة إلى تطوير آلياتإلى  إشارةو

 ؛ في الوقت ذاتهتاالللبنية التحتية لالتص
 
ومصلحة المستهلك، وأن تأسيس آلية تنظيم مستقلة تضم السالمة العامة دور المنظم هو حماية  أن على تأآيداو

  الناشئة؛اتالحريحمي ذي يلاالكوادر المناسبة سيكون الحصن المنيع 
 

والمعنيين افسية التي تفيد المستهلك تنظيم وتشجيع السوق التنفي فعالية للمفتاح ال أن االستقالل هو واستنادا على
جهة أي آيان النفوذ في غير محله من في هذا السياق يعني التحرر من السيطرة أو في السوق وان االستقالل 

التدخل أو الضغط الحزبي السياسي في غير محله؛ وتأثير المصالح أو تضاربها ومن السوق؛ ب معنيمنظم أو 
 في السوق؛بين المعنيين الملكية  مشارآةالحوافز الشخصية آبداعي 

 
 على االلتزام بالمبادئ الدولية لحرية التعبير والصحافة آما ينص عليه الميثاق الدولي للحقوق المدنية مصادقةو

 والسياسية وغيره من الوثائق؛
 

يتطلب في صناعة االتصاالت والذي طرق البث  والتقارب التكنولوجي إلى أن العالم بأآمله يميل نحو إشارة
 الصناعيةظروف لة لاءآفوسة سالنظما واحدا لالتصاالت يتيح االستجابة بتنظيما واضحا وشامال وأن م

 ضرورة في هذا القطاع الديناميكي الهام من الناحية االقتصادية؛الذي يعتبر ، واالقتصاديةو
 
للنمو بالنسبة  المتعلقة باالتصاالت  المعلوماتخدمة والفاعلةالتصاالت الحديثة أهمية البنية التحتية ل إلى إشارةو

 : االقتصادي وازدهار العراق وللصالح االجتماعي واالقتصادي للمواطنين وأن
 االستثمار إلى جذبلى ويؤدي إسليم يمكن التنبؤ به تنظيمي  التحتية يحتاج إلى نظام ىتطور هذه البن )1(

 هذه القطاعات،
استثمار القطاع  الممارسات الدولية يمكنها جذب  علنية تتسم بالشفافية تعكس أفضلمؤسسة تنظيمية )2(

 وتعزيز ثقة الشعب والمسؤولية،الخاص 
هو ما نتطلع إليه في السلطة التنظيمية بنية تحتية حديثة لالتصاالت إلى  الوصولالحاجة الماسة إلى  )3(

 ع توفير التكنولوجيات والخدمات الحديثة للشعب، ويتشجور السياسات يطوعمل على تالتي ت
هو توفير الخدمات الحديثة للمواطنين العراقيين بتكلفة هدف الرئيسي من سياسة االتصاالت الوطنية ال )4(

 ؛ معقولة
 
  األخبار والمعلومات بكم اآبر مطلع في العراق فمن الضروري توفيرعلني حوار أنه آي يكون هناك إشارة إلىو

 :  أنحيث اإلمكانقدر   عالية ومهنية أفضلونوعية
والمجتمع المدني العامل عن طريق توفير النابضة بالحياة ضرورية للتطور االقتصادي بيئة البث  )1(

 التعليم العام الجيد والقضايا الحالية والبرامج الترفيهية؛



التجارية والعامة والتي توفر الهامة عن طريق موازنة القطاعات  تسهيل وجود التعدديةمن المهم  )2(
 مي والمحلي؛الخدمات على المستوى الوطني واإلقلي

جميع  تفيد متعددةخدمات  توفيريجب أن يتم تشجيع ذلك عن طريق سياسة واضحة تهدف إلى  )3(
 المواطنين العراقيين بحيث تضمن التوافق مع المقاييس المقبولة بشكل عام؛

 ممارسة لحرية التعبير آما هو موضح في الميثاق أآبرفي هذا السياق بأعباء التنظيم يجب أن ينهض  )4(
ة وتشعب الحوار السياسي وتمكين التعليق المستقل غير المتحيز بدال من ي، وعليه تشجيع التعددالدولي

 تقييده؛ و
 
  بأهمية نقل السلطة إلى مؤسسات الحكم العراقية، اعترافاو
 

 :بناء عليه قررنا ما يلي
 

 القسم األول
 الغرض

 :تم إصدار هذا القرار بهدف
 وبالتالي تشجيع مواطنة تكون مطلعة  االتصاالت واإلعالم العراقيةة والتنافس بين خدماتيتعزيز التعدد )1

 من حيث االختيار والسعر والنوعية؛ممكنة  فائدة أآبر ثقافيا تنبثق عن ومتعددة
  االتصاالت؛ةحماية مصالح المواطنين العراقيين آمستهلكين لخدم )2
 ؛مزودي الخدمةجميع عادلة بين الكاملة المنافسة ل إطار العمل لوضع )3
 تشجيع تطور شبكات اإلعالم واالتصاالت االلكترونية من أجل تحقيق أعظم فائدة لجميع العراقيين؛ )4
 ضمان أن خدمات االتصاالت والبث والمعلومات العراقية تعمل بطريقة تتفق مع األمن العام؛ )5
 وتعزيز  في العراق على التطور،اإلعالميتشجيع الحرية اإلعالمية والدفاع عنها ومساعدة المجتمع  )6

  وفي المعارضة العامة؛دور اإلعالم التي تدعم والحفاظ عليها وممارسات العمل المحترفة 
يمكنها جذب استثمار تعكس أفضل الممارسات الدولية وإنشاء مؤسسة تنظيمية علنية تتسم بالشفافية  )7

 .وتعزيز ثقة الشعب والمسؤوليةالقطاع الخاص 
 

 القسم الثاني
 التعريفات

 بيانات أو أي بث أو انبعاث لإلشارات أو النصوص أو الصور أو محتوى مرئي مسموع "البث"يعني  )1
ة أو اإلذاعة أو أي وسيلة ذلك سلكيا أو عن طريق األلياف البصريسواء آان نقطة إلى عدة نقاط أي من 

تعريف  شريطة أنأخرى الغرض منها استقبال الشعب بشكل عام آليا أو جزئيا، الكترومغناطيسية 
 . " البعيدةاالتصاالت" أو " المعلوماتةخدم" أن يشملال يقصد منه " بثال"

المعايير األخالقية التي تحكم السلوك الصحفي ومسؤولية  أآثر من أومجموعة " األخالقيات"تعني  )2
 . ةفاالصح

حكم ت  أو المعايير الملزمة قانونيا والتينينالتعليمات أو القوامجموعة أو أآثر من " العملقواعد "تعني  )3
 .تصرفات الكيانات المرخصة لتوفير خدمات االتصاالت التي تنظمها المفوضية

 المعلومات خدمةو) بما في ذلك قنوات الكيبل التلفزيونية(على االتصاالت والبث " االتصاالت"تشتمل  )4
 . والبثالبعيدة التي يتم توصيلها عن طريق وسائل االتصاالت 

نية توليد واآتساب وتخزين وتحويل ومعالجة واسترجاع واستخدام توفير إمكا"  المعلوماتخدمة"تعني  )5
 عن طريق ،المحتوى المرئي المسموع وأالبيانات  وأ بما في ذلك الصوت ،وتوفير المعلومات

 خدمة" تعريف شريطة أنإلى االنترنت،  الوصولبما في ذلك توفير إمكانية البعيدة االتصاالت 
 ".  البعيدةاالتصاالت"أو " البث"نه أن يشمل ال يقصد م" المعلومات

الكيانات التي توفر األخبار أو المعلومات أو المنوعات للعامة، أو على أساس " وسائل اإلعالم"تعني  )6
 خدمةالمواد المطبوعة أو األفالم أو الفيديو أو التسجيالت أو استخدام وسائل تشتمل على ب ،االشتراك
 . االتصاالت

  البعيدةالمتاحة لتوفير االتصاالتمغناطيسية نطاق الترددات االلكترو" نطاق التردد اإلذاعي"عني ي )7
 . المعلوماتخدمةوالبث و

ياف البصرية أو اإلذاعة أو أي وسيلة لألالبث سلكيا أو عن طريق ا"  البعيدةاالتصاالت"تعني  )8
 والشبكات  بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر شبكات األقمار الصناعية،أخرىالكترومغناطيسية 

يختارها بين أو من بين نقاط للمعلومات التي يختارها المستخدم وذلك األرضية الثابتة والمتحرآة، 



ال " االتصاالت" تعريف شريطة أنالمستخدم، دون تغيير محتوى المعلومات المرسلة والمستقبلة، 
 ".  المعلوماتخدمة"أو " البث"يقصد منه أن يشمل 

 



 القسم الثالث
 التأسيس

 آمؤسسة إدارية مستقلة ")المفوضية("المفوضية العراقية لالتصاالت واإلعالم  تأسست األمربموجب هذا ) 1
 خدمة " و"البث"و" البعيدةاالتصاالت "مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وحدها تكون المفوضية . غير ربحية
 الموضوعية والشفافية وعدم مبادئب العراق، آما عليها االلتزام  فيوغيرها من الوسائل اإلعالمية "المعلومات

 .  في تأدية واجباتهازمةالال واإلجراءات والتناسب التحيز
، فما يتعلق بحرية التعبير ومهام 19تلتزم المفوضية بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة ) 2

 تلالتصاالة عن االتحاد الدولي ، آما تلتزم بالتعليمات والتوصيات ذات العالقة والصادراإلشرافومسؤوليات 
 . )GATS (للتجارة في الخدماتوتلتزم باالتفاقية العامة 

 
 القسم الرابع

 التنظيم
 ومجلس استئناف ومفتش عام، استماعألف المفوضية من مجلس مفوضين، يعين لها رئيس ومدير عام ولجنة تت
يجوز للمدير العام .  ضرورة لهادير العاممجلس المفوضين أو الم التي يرى المجالس االستشاريةغيرها من و

إنشاء أية أقسام أو غيرها من الوحدات الداخلية أو األقسام الفرعية آما يراه مناسبا، وتجهيز تلك األقسام 
داخلية أو ال اتوحدأو الم اقسأحد األويقوم المدير العام بتعيين . مهام المفوضيةبتأدية بالموظفين على نحو يفي 

مجلس الحكم العراقي مع شاور الت بعد. مع قوات التحالف والجيش العراقيتعمل آنقطة ارتباط ل ةعيفرالم اقساأل
 واثنين من المفوضين بتعيين الرئيس المبدئي") المدير("سلطة االئتالف المؤقتة يقوم رة االتصاالت ومدير اووز

 بقية المفوضين مع حلول "المدير"يعين . ةوالمدير العام والمفتش العام والذين عليهم بدء تشغيل المفوضية مباشر
 . 2004 حزيران 30

 
 .مجلس المفوضين) 1

 . للمجلس أعضاءه رئيسا أحدالمجلس  أعضاء ويعين 9يضم مجلس المفوضين ) أ
للمفوضية بخصوص رشاد توفير اإلويقوم ب، يشرف المجلس على التقارير التي يرفعها المدير العام) ب

صادق على ، ويالبث واالتصاالتقوانين وتعليمات قواعد العمل و ىبنيت و،الميزانيةو اإلستراتيجية
 . ولجنة االستماعالمفوضية  إجراءات عمليات قوانينحدد يو المفوضيةميزانية 

 بتصويت ويتم اتخاذ جميع قرارات مجلس المفوضينرة شهريا على األقل ميجتمع المجلس ) ج
 بالصوت الفاصل يدلي رئيس المجلس. ل وقت التصويتاألغلبية، شريطة وجود ستة أعضاء على األق

 . أمام المجلسمطروح عضاء حول أي موضوع في حالة تعادل أصوات األ
 وأ األعمال وأاإلدارة  وأفي الشؤون القانونية رفيعة المستوى خبرة لدى المفوضين يجب أن تتوفر ) د

 . تخلو شخصياتهم من العيوب يجب أن أو البث أو الصحافة آمااالتصاالت  وأالهندسة  وأالتشريعات 
ما يتم تعيين المفوضين على أساس التعاقب لمدة المجلس عامين مبدئيا، آخدمة رئيس تكون مدة ) هـ

 استمرارية تعزيزالذي من شأنه فترات الخدمة لضمان تفاوت  أعوام، أربعةعامين ثم ثالثة أعوام ثم 
يقوم رئيس الوزراء . مرة واحدة فقطمجلس والمفوضين إعادة تعيين رئيس ال يمكن .الخبرة في المجلس

 أعوام خدمة ويخضع ذلك لموافقة 4 لمدة بعد ذلكبتعيين أو إعادة تعيين رئيس المجلس والمفوضين 
 . تصويت األغلبية في الهيئة التابعة لسلطة التشريع الوطنية

بالتعيين أو االنتخاب على ء سواال يجوز للمفوضين تولي أي منصب تنفيذي أو تشريعي أو قضائي، ) و
أي من المستويات الحكومية وال أن يكونوا موظفين معينين أو منتخبين أو متطوعين ألي حزب سياسي 

 . أثناء الخدمة في المجلس
أية عالقة مالية أو عالقة أعمال مع  ةأيأثناء الخدمة في المفوضية مفوض الال يجوز أن يكون لدى ) ز

أو توفير خدمة المعلومات أو لها مصالح إعالمية البث في أو البعيدة صاالت االت تشغيل جهة تعمل في
أو العاملين في البث أو توفير خدمة وال مع أي جماعة أو جمعية تمثل مصالح مشغلي االتصاالت 

 . إعالميةمصالح لها المعلومات أو 
 .زانية المفوضيةيتقاضى المفوضون معاشا أو تعويضات مقابل التكاليف المصرح بها من مي) ح

 
 . المدير العام) 2

  في المفوضية ويكون مسؤوال عن جميع أعمالنيعمل المدير العام آكبير الموظفين التنفيذيي)  أ
 لمجلس المخصصةالمفوضية، بما في ذلك إعداد وتسليم ميزانية المفوضية، باستثناء تلك المهام 

العام أربعة سنوات ويمكن إعادة تعيينه مرة وتكون مدة خدمة المدير . المفوضين بموجب هذا األمر



يعين مجلس المفوضين خليفة للمدير العام األول بعد إنهاء مدة خدمته التي تتألف من أربعة . واحدة فقط
 . سنوات أو عند إعفاءه من منصبه بسبب

و األعمال  خبرة رفيعة المستوى في الشؤون القانونية أو اإلدارة أالمدير العاميجب أن تتوفر لدى ) ب
 . أو التشريعات أو الهندسة أو االتصاالت أو البث أو الصحافة آما يجب أن تخلو شخصيته من العيوب

ال يجوز للمدير العام تولي أي منصب تنفيذي أو تشريعي أو قضائي، سواء بالتعيين أو االنتخاب ) ج
ا ألي حزب سياسي  متطوعأوبا نتخمأو ا معينا على أي من المستويات الحكومية وال أن يكون موظف

 . لمجلسته آمدير عام لخدمأثناء 
 مع لمدير العام أثناء الخدمة في المفوضية أية عالقة مالية أو عالقة أعمالا ال يجوز أن يكون لدى )د

أية جهة تعمل في تشغيل االتصاالت البعيدة أو في البث أو توفير خدمة المعلومات أو لها مصالح 
اعة أو جمعية تمثل مصالح مشغلي االتصاالت أو العاملين في البث أو توفير إعالمية وال مع أي جم

 . خدمة المعلومات أو لها مصالح إعالمية
 
 لجنة االستماع) 3

تقوم لجنة االستماع بدراسة وتحديد المخالفات الخطيرة للقوانين والرخص ويتألف من خمسة أعضاء ) أ
 . جاالت أخرى ذات عالقةتتوفر لديهم خلفية عن العمل القانوني أو م

مجلس الحكم العراقي لجنة االستماع بالتشاور مع يقوم مجلس المفوضين بتعيين أعضاء ) ب
 . "المدير"و
 التي تعقدها لجنة االستماع علنية ويتم اإلعالن عن قراراتها إال إذا قرر تقديم األدلةتكون جلسات ) ج

 . المدير العام خالف ذلك
 
 .مجلس االستئناف) 4

االعتراضات على يقوم مجلس االستئناف الذي يتألف من ثالثة أعضاء مستقلين باالستماع إلى ) أ
 . المفوضية سواء التي يرفعها المدير العام أو لجنة االستماعقرارات 

يتألف مجلس االستئناف من قاضي ومحامي لديه خبرة في تنظيم االتصاالت وعضو لديه خبرة في ) ب
يقوم مجلس االستئناف . العمل القانوني أو غيره من المجاالت ذات العالقةة في األعمال أو خبرة مهني

 . بانتخاب أحد أعضاءه آرئيس للمجلس
؛ تكون لس االستئناف األولي بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي بتعيين أعضاء مج"المدير"يقوم ) ج

وم وزير العدل أو رئيس الهيئة التي  ويق.مدة خدمة اثنين منهم أربعة سنوات واألخير يخدم لمدة سنتين
يمكن إعادة تعيين أعضاء مجلس .  ذلكيل مجلس االستئناف الذي يتنوبه بمهمة تعيين أعضاء
 . االستئناف مرة واحدة فقط

تكون جلسات تقديم األدلة التي يعقدها مجلس االستئناف علنية ويتم اإلعالن عن قراراتها إال إذا قرر ) د
 . ف خالف ذلكرئيس مجلس االستئنا

أعضاء مجلس االستئناف وذلك لضمان تعمل وزارة العدل أو الهيئة التي تنوبها على مكافأة ) هـ
 . استقالل المجلس عن المفوضية

 
 تعيينه وتأدية يخضعيتم بموجب هذا األمر تأسيس مكتب للمفتش العام في المفوضية، والذي . المفتش العام) 5

 ." المفتش العام"، قسم 57واجباته بما يتفق مع قرار سلطة االئتالف المؤقتة رقم 
 

 القسم الخامس
 المهام

قوم المفوضية بإدارة عمليات ترخيص االتصاالت واإلعالم في العراق، وعليها ضمان أن نطاق تردد ت) 1
  .اإلذاعة يستخدم بطريقة تعترف بقيمة وندرة هذه الموارد

 :  المعلومات عن طريق ما يليخدمةوالبث والبعيدة تقوم المفوضية بإنشاء نظام تنظيمي لالتصاالت ) 2
 وذلك بالتشاور مع خبراء ،وضع نص شامل لسياسة االتصاالت العراقية آأول عمل تقوم به) أ

  والبث وخدمة المعلومات؛ البعيدةمعروفين دوليا في مجال االتصاالت
والبث وخدمة البعيدة  القوانين والتعليمات الالزمة والمناسبة لتزويد االتصاالت وضع مسودة وسن) ب

 المعلومات في العراق على نحو تنافسي؛
 يوما من 30العراق خالل  االتصاالت فينظيم  لتةمباشرة العمل على وضع مسودة قانون شامل) ج

 بداية عمل المفوضية؛



والعاملين في البث ومزودي االتصاالت البعيدة  وضع نظام لترخيص مشغلي شبكة االتصاالت) د
 والبث وخدمة المعلومات وذلك بالتشاور مع ذوي العالقة في هذا الصناعة؛البعيدة 

تحديد شروط الترخيص الالزمة لضمان االلتزام بالقوانين والتعليمات والمهام التي تحددها ) هـ
  على الترخيص بشروط الترخيص المذآورة؛المفوضية الحقا لهذا األمر، ومراقبة التزام الحاصلين

المعلومات ر خدمة يوفقوم بتوضع إجراءات ومتطلبات تسجيل المؤسسات التي تتقوم المفوضية ب) و
 ؛ ما تراه المفوضية مناسباحسب
وضع قواعد العمل اإللزامية الفاعلة والتي تحكم تصرفات الكيانات المرخصة، وذلك بمشارآة ) ز

 والقوانين المعايير وتطبيقعلى المفوضية على األقل وضع المسودة . صناعة هذه الفيالمعنيين 
 :  يليالمتعلقة بما

 أسعار وشروط االتصال المشترك؛ )1(
 بما في ذلك خدمة التعريفة توفير االتصاالت والبث وخدمة المعلومات بطريقة تنافسية )2(

 واالتصاالت غير الخاضعة للمنافسة الفاعلة؛
توظيف الشبكات والخدمات، بما في ذلك حقوق / الستخداملمطلوبة الوصول إلى المدخالت ا )3(

 ؛poleطريقة العمل وملحقات 
 الوصول إلى مصادر الترقيم؛ )4(
 جودة الخدمة التي تقدمها الكيانات المرخصة؛ )5(
 ممارسات العمل المخادعة والمضللة؛  )6(
 مسؤولية البث؛ )7(
 اإلعالن والرعاية؛ )8(
 ت؛األنشطة اإلعالمية أثناء فترة االنتخابا )9(
 حماية حقوق الطبع؛ )10(
، وأسعار التسوية الدولية، الحقا المشغلينتكلفة إنهاء الشبكة بين التفاوض على  )11(

و "  الشبكةتشغيل" وإدارة هذه التكاليف واألسعار من خالل ،االتحاد الدولي لالتصاالتلتوصيات 
 ؛)OSS/BSS( إعداد الفواتيرأنظمة دعم "
 ؛ البعيدةتصاالتلتكلفة لخدمة االالدولية تفاقيات اال )12(
لخدمة الهواتف األساسية وصول الجميع تقوم المفوضية بتطوير وترويج سياسات  )13(

 . آما يلزم
ة عن طريق العمل مع المجتمع الصحافي العراقي من أجل يمهنية الصحافالتشجيع حرية التعبير و) ح

عيات الصحافيين حاب العالقة في الصناعة وجمص، وبالتشاور مع أيلصحافا العمل "أخالقيات"وضع 
الصحافة حتاج ال ت.  من خالل التنظيم الذاتي"األخالقيات" هذه لتطبيق، وتطوير نظام المحترفين

 .  داخل العراق المكتوبة رخصة للعمل
 الذي يخضع الحتياجات الجيش، وتأسيس ،تخطيط وإدارة تخصيص وتعيين نطاق تردد اإلذاعة) ط

 لعراق؛في اخطة الستخدام تردد اإلذاعة 
 والمحافظة على هذا النظام؛ البعيدة تأسيس نظام رسوم الترخيص لكال من البث واالتصاالت) ي
 التنظيمية؛المفوضية لتزامات ا وفقألداء حسب متطلبات ا هاوتوفيرعن المعلومات كشف الطلب ) ك
إلى حكم  وذلك بعد نقل سلطة ال"المدير"إدارة متطلبات جميع األوامر ذات العالقة والصادرة عن ) ل
  وإلدارة االنتقالية العراقية، وتنفيذ سياسة االتصاالت المنصوص عليها بهذا الخصوص؛ا
أو سفارة الواليات المتحدة األمريكية في بغداد بعد نقل (مع آل من سلطة االئتالف المؤقتة تنسيق ال) م

 قوات وقائدارة الدفاع وزارة االتصاالت العراقية ووزو، )إلى الحكومة العراقية المؤقتةسلطة الحكم 
) ومة العراقية المؤقتةك القوات متعددة الجنسيات وذلك بعد نقل سلطة الحكم إلى الحقائدأو (التحالف 

خدمة  وأالبث  وأالبعيدة التصاالت  هذه الجهات لاستخدامفيما يتعلق بأي أعمال قد تؤثر على 
 عدم تدخل مثل هذه األعمال مع ونطاق التردد اإلذاعي، من أجل ضمان أو الشبكات المعلومات

 . صالح األمن القوميلالمتطلبات العسكرية الالزمة 
 

 القسم السادس
  الصرفصالحيات

 نقل آامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية المؤقتة وحتى تشكيل الحكومة العراقية بموجب دستور دائم، ذمن
 المدير العام أو أي عضو في مجلس المفوضين بتصويت يجوز للهيئة التابعة لسلطة التشريع الوطنية إنهاء خدمة

هو السلطة الوحيدة إلنهاء خدمة  "المدير"وحتى يحصل هذا االنتقال لكامل سلطة الحكم يكون . عضاءثلثي األ



 أو الهيئة التابعة لسلطة التشريع الوطنية إنهاء "للمدير"يجوز . عضاء مجلس المفوضيني من أالمدير العام أو أ
 :  على هذا النحو لألسباب التاليةالخدمات

 عدم األهلية بسبب المرض؛ )1
 اإلدانة بجريمة تستوجب عقوبة السجن؛  )2
أحد أفراد عندما يكون  بما في ذلك ، عمل المفوضية"أخالقيات"تضارب المصالح آما هو محدد في   )3

مجلس  أو ضو في المجلسلشخص الذي سيتم استبعاده هو مالك أو شريك في الحصص أو ععائلة ا
شخص يحمل  ألي ا أو رئيسامديرإذا آان اإلشراف أو غيره من الهيئات الحاآمة ذات العالقة، أو 

، بحيث ال تتم معالجة مثل هذا التضارب في المصالح بما يتعامل مع أي جهة مرخصةشريك رخصة أو 
  العمل في المفوضية؛"أخالقيات"يتفق مع 

لتشريع الخاص بهذا الموضوع، أو قوانين المفوضية ي االمنصوص عليها فالفشل في تأدية الواجبات  )4
ثالثة اجتماعات متتالية ل مجلس المفوضين عدم حضور عضوأو عقود التوظيف، بما في ذلك الداخلية 
 أو أآثر؛

 .  العمل في المفوضية أو غيرها من القوانين السارية"أخالقيات"مخالفة  )5
 

 القسم السابع
 تضارب المصالح
 لجنة االستماع أو مجلس االستئناف العمل على أي  أو مجلس المفوضينفي ألي عضو العام والال يجوز للمدير 

) 3(المصالح المالية لزوجه أو أحد أطفاله، ) 2(مصالحه المالية الشخصية، ) 1: (مسألة من شانها التأثير على
ا آمسؤول أو مدير أو شريك عام المصالح المالية ألي منظمة يعمل فيه) 4(المصالح المالية لشرآائه في العمل، 

يكون المصالح المالية ألي آيان لديه ترتيبات مشترآة معه بغرض التوظيف أو ) 5(أو موظف أو أمين سر، 
هذا التضارب أو بتسبب تفعليه تجريد المصالح التي  وفي هذه المواقف.  لدى تلك الجهةمناقشة التوظيفبصدد 

 .حسب األصولبق المدير العام هذا القسم على موظفي المفوضية يط. تورط في المسألةالتخليص نفسه من 
 

 القسم الثامن
 مضادةاإلجراءات ال

شروط الرخصة اإلعالمية أو ل مخالفة آان هناكيقوم مجلس المفوضين بوضع معايير لتحديد ما إذا  )1
العام أو لجنة تنص هذه المعايير على أن يقوم المدير .  أو التعليمات في المفوضيةالقوانينغيرها من 

 تقوم لجنة االستماع بمعالجة االدعاءات األآثر على أن،  أم الاالستماع بتحديد ما إذا آان هناك مخالفة
 .خطورة

طلب وآذلك ، هفي الحاالت التابعة الختصاصعلى المدير العام مراجعة مالبسات القضية عند الحاجة  )2
. خدمة المعلومات يمزودأو البعيدة تصاالت  البث أو االالمتضرر من مشغليالمعلومات اإلضافية من 

في التحليل الذي هذه األدلة، وعليه ذآر ما إذا آان هناك مخالفة أم ال المدير العام قراره بناء على يتخذ 
إذا آان هناك ، ومستوى الضرر الحاصل، ومدى خطورة المخالفة، وسواء ما يجريه، عند الحاجة

 . ظروف مخففة أو مشددة
خرى عند تكرر المخالفة أو اإلصرار عليها تقوم لجنة االستماع بتحديد ما إذا آان هناك في حاالت أ )3

 : مخالفة أم ال على النحو التالي
 البث أو االتصاالت مشغليجب أن تتوفر لدى . يقدم المدير العام الشكوى للجنة االستماع ) أ

 أو مزود خدمة المعلومات المتضرر فرصة آافية للرد؛البعيدة 
 والذي ينبغي رفعه ة والحجة،دلاألقديم لدى تجنة االستماع بالبت في القرار وإصداره تقوم ل ) ب

 إلىالقرار توصل يجب تقديم قرار لجنة االستماع خطيا ويجب أن ي. لتنفيذمن أجل االمدير العام إلى 
سواء ما إذا آان هناك مخالفة أم ال؛ وتقييم مستوى الضرر الحاصل ومدى خطورة المخالفة عند 

  . سواء ما إذا آان هناك ظروف مخففة أو مشددةدراسة والحاجة؛ 
إذا آان لدى المدير العام سبب يدعوه لالعتقاد بأن العملية تفرض خطرا محدقا على السالمة العامة أو  )4

 العمليات المذآورة في الحال في انتظار قيام لجنة االستماع بالمراجعة توقيففيجوز أن له النظام العام، 
 . لةالعاج

ل إليها المدير العام أو لجنة االستماع، قابلة للطعن لدى ون قرارات المفوضية، سواء التي يتوصتك )5
قرار المدير العام أو آان  يوم للطعن في قرار المفوضية، سواء 30وللمشتكي مدة . مجلس االستئناف
عليه القيام بذلك  القضية يرغب في معارضة الطعن أو التعليق في طرف يجوز ألي. لجنة االستماع

، يعقد مجلس االستئناف جلسة استماع ) يوم15(ولدى انتهاء هذه المدة .  يوما من تقديم الطعن15خالل 



 يوما بعد 30وعلى مجلس االستئناف عندها تقديم قراره حول الطعن خالل . أو يطلب تقديم شهادة خطية
 .  أو تقديم الشهادةىجلسة االستماع األول

قيام لجنة االستئناف بالبت ونافذة المفعول، في انتظار لجنة االستماع ملزمة دير العام وتبقى قرارات الم )6
في أوقات محددة  الحجة التي تقدمها األطرافلمجلس االستئناف بعد االستماع إلى  يجوز. الطعونفي 

تعتبر . ماعلمدير العام أو لجنة االستأو األوامر المطروحة أمامه ا القرار إعادةتأييد أو إسقاط أو 
 . القرارات نهائية حال قيام مجلس االستئناف بدعم القرارات

تكون جميع القرارات سواء التي يتخذها المدير العام أو لجنة االستماع أو مجلس االستئناف مكتوبة  )7
 .  للعامةإعالنهاويتم 

 اتتبناهتي ال اتقرارالالعمل أو عد تعليمات أو قواالن أو يانوقأي اليجوز ألي شخص يتضرر من  )8
لدى مجلس  القانون تلك القوانين أو التعليمات أو قواعد العمل أو القراراتالمفوضية االعتراض على 

 . االستئناف بما يتفق مع أحكام هذا القسم
 

 القسم التاسع
 التطبيق

إذا ورد ، إال العمل وغيرها من القوانين والتعليماتوقواعد على المفوضية ضمان االلتزام بشروط الرخصة ) 1
 : المناسبة والمتناسبة بما في ذلك ما يليالقوانينوتنفيذ  تطبيق خالف ذلك في هذا األمر، عن طريق

 إصدار االنذرات؛ ) أ
 طلب نشر اعتذار؛ ) ب
 لمستهلك؛خطا بحق ا إصالحأو ف يخفت الطلب ) ت
الحسابات المصرفية ذات العالقة، إذا لم يتم دفع على رهن وفرض ال المالية الغراماتفرض  ) ث

  في الوقت المحدد؛راماتالغ
 توقيف الرخص؛ ) ج
 الرخصة استخدامها بموجب هذا القرار؛ التي يجوز لصاحبمصادرة المعدات  ) ح
 توقيف العمليات؛ ) خ
 إغالق العمليات؛  ) د
 .إنهاء أو سحب الرخص ) ذ

 دعم ومساعدة سلطات تطبيق القانون العراقية، وتقدم هذه السلطات المساعدة على الحصول علىللمفوضية ) 2
إضافة إلى أنه يجوز للمفوضية، بما ينسجم مع متطلبات العمليات . ومحترف ومسؤوللتزم بالوقت نحو م

 .  لدى عدم توفر دعم الشرطة العراقيةهذا االمرالعسكرية، طلب دعم قوات التحالف في جهود تطبيق 
 

 القسم العاشر
 المسؤولية العامة

إلى السنوي تقديم التدقيق المالي عليها صاريفها، وأنشطتها ومعن تقريرا سنويا المفوضية تنتج وتنشر ) 1
 . بما يتفق مع معايير المحاسبة الدوليةوالذي يتم إعداده المشرع 

أو المدير العام أمام اللجان التشريعية أو التنفيذية المناسبة عند الطلب، /والمفوضين مجلس أو /يمثل الرئيس و) 2
ضية، وعدا عن ذلك عليهم التعاون بشكل آامل مع الكيانات ر أو شرح أنشطة وتقارير المفوتبريمن أجل 

 . أنشطة المفوضيةتوضيح  فيالتشريعية والتنفيذية 
 جميع قرارات إعالنالرئيس ومجلس المفوضين والمدير العام ولجنة االستماع ومجلس االستئناف على ) 3

 .في أوقات محددةوقوانين وإرشادات المفوضية للعامة وخطيا آما يجب و
استجداء أراء الحكومة والصناعة المنظمة يمكن من خاللها التي علنية الستشارة االتتبنى المفوضية عملية ) 4

 .القوانين واإلرشادات والسياسات المقترحةوالمواطنين ومنظمات المواطنين وذلك فيما يخص 
 .تكون جميع قرارات مجلس المفوضين علنية) 5
 أساسا "األخالقيات"تشكل مخالفة هذه .  تحكم المفوضية وموظفيها"قياتأخال"على المفوضية تطوير وتبني ) 6

 . لإلجراءات التأديبية حسب الالزم
 

 القسم الحادي عشر
 التمويل والتعويض 

 :يتم تمويل المفوضية من المصادر التالية) 1
 الرسوم المتكررة وغير المتكررة التي يتم جمعها من الحاصلين على الرخص؛) أ
  والتبرعات التي تحصل عليها المفوضية من أي مصدر طالما تتفق مع القوانين السارية؛المنح) ب



 .إعادة إعمار العراقواألموال التي يخصصها الكونجرس األمريكي إلعانة ) ج
للمصادقة  يجب تقديمها إلى مجلس المفوضين يير العام بإعداد ميزانية المفوضية السنوية والتديقوم الم) 2

 . النهائية
يتم استخدام األموال التي تحصل عليها المفوضية بما ينسجم مع ميزانية المفوضية حسب توجيهات مجلس ) 3

 . المفوضين
 . ى خزينة الدولةليتم تسليم الغرامات التي تحصل عليها المفوضية من خالل تأدية حقها في إجراءات التطبيق إ) 4
إلى مراجعة مؤسسة تدقيق محلية مستقلة ومؤسسة تدقيق يا سنوة المفوضية واستخدام األموال تخضع ميزاني) 5

 . دولية
 آانون األول 22 من تاريخ إصدارهاتقوم المفوضية بتنظيم وتطبيق جميع رخص الهواتف الخلوية التي تم ) 6

يتم . ، وتقوم المفوضية بجمع رسوم الترخيص المرتبطة بإصدار تلك الرخص وعمليات حاملي الرخص2003
 .لترخيص التي قامت وزارة االتصاالت بجمعها إلى المفوضيةنقل رسوم ا

، قسم تعديل الرواتب وشروط استخدام موظفي الدولة في 30على الرغم من أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم ) 7
ذلك بعد نقل برئيس الوزراء يقوم  أو "المدير" يحددها، يتم تعويض موظفي المفوضية بمبالغ 2003 أيلول 8

 .للحكومة العراقية الجديدةإلى ة الحكم آامل سلط
 

 القسم الثاني عشر
 أثر هذا القرار على القرارات السابقة

 يوم على تأسيس المفوضية يتم نقل مسؤوليات الترخيص المنصوص عليها في قرار سلطة 30بعد مرور ) 1
. التصاالت إلى المفوضية، من وزارة ا البعيدة، وترخيص خدمات ومعدات االتصاالت11االئتالف المؤقتة رقم 

 القرار، أو عندما يقرر العمل بهذاتاريخ  يوم على 30 بعد مرور 11سلطة االئتالف المؤقتة رقم يلغى قرار 
 .  أن مسؤوليات الترخيص قد نقلت بالكامل، أيهما اسبق"المدير"
 إلى اإلعالمية على الوسائل  ساريا فيما يتعلق باألنشطة المحظورة14يبقى قرار سلطة االئتالف المؤقتة رقم ) 2

ذلك األمر، أو إلى أن تقوم لغاء  بإ"المدير" وقيام هتقوم المفوضية بسن القوانين والتعليمات المطبقة بموجبأن 
 . اإلدارة االنتقالية العراقية بسن تشريع يحل محله

 
 القسم الثالث عشر

 العمل بأحكام هذا األمر 
 

أن تقوم اإلدارة االنتقالية العراقية بسن تشريع قيعه ويبقى ساري المفعول إلى يعمل بأحكام هذا األمر من تاريخ تو
 . يحل محله

  
 
 بول بريمر. ل

 مدير سلطة االئتالف المؤقتة
 
 


