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معلــوم ان الدســتور العراقــي يف املــادة )1( منــه قــد اعتمــد النظــام الجمهــوري 

ــتور  ــذا الدس ــراق وان ه ــم يف الع ــاً للحك ــي نظام ــي الديمقراط ــي الربملان النياب

ــس  ــواب فاملجل ــس الن ــام اىل مجل ــات وامله ــن االختصاص ــر م ــند الكث ــد اس ق

يختــص بالترشيــع وبالرقابــة كمــا أنــه يختــص بانتخــاب رئيــس الجمهوريــة)1( 

وباملوافقــة عــىل إعــالن الحــرب وحالــة الطــوارئ وباملوافقــة عىل تعيــني أصحاب 

الدرجــات الخاصــة وعــىل تعيــني أصحــاب الوظائــف املدنيــة والعســكرية املهمــة 

وغــر ذلــك مــن االختصاصــات ســواء منهــا مــا تضمنتــه املــادة )61( أو غرهــا 

مــن املــواد املبثوثــة يف الدســتور ولعــل أهــم هــذه االختصاصــات واملهــام هــو 

اختصاصــه بترشيــع القوانــني االتحاديــة وبالرقابــة عــىل الســلطة التنفيذيــة اال 

أنــه وعــىل الرغــم مــن أهميــة هذيــن االختصاصــني اال ان الدســتور العراقــي قــد 

ــة  ــورة اجمالي ــراءات بص ــن إج ــه م ــا يتطلبان ــىل م ــا وع ــص عليهم ــن الن تضم

ــه وظيفــة  ــذي أســند ل ــل هــذه اإلجــراءات اىل النظــام الداخــي ال تــاركاً تفصي

تنظيــم ســر العمــل يف مجلــس النــواب يف املــادة )51( منــه التــي نصــت عــىل 

)يضــع مجلــس النــواب نظامــاً داخليــاً لــه لتنظيــم ســر العمــل فيــه.( وبنــاء 

ــس  ــل املجل ــة لعم ــواد املنظم ــا امل ــي متضمن ــام الداخ ــاء النظ ــك ج ــىل ذل ع

بضمنهــا تفصيــالً إلجــراءات عمــل مجلــس النــواب الترشيعــي والرقابــي اال ان 

هــذا التنظيــم واجــه عــددا مــن العقبــات أهمهــا عــدم صالحيتــه لبنــاء عمــل 

ترشيعــي ورقابــي رصــني بســبب مــا اعــرتاه مــن قصــور صياغــي وموضوعــي 

ــلطة  ــزام الس ــة ال ــن إمكاني ــوره ع ــرى قص ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ه

ــه مــن احــكام وعــن عــدِّه َحَكمــاً منظمــاً للعالقــة بــني  التنفيذيــة بمــا تضمن

ــىل  ــر ع ــام مقت ــذا النظ ــوى ان ه ــة بدع ــلطة التنفيذي ــواب والس ــس الن مجل

تنظيــم عمــل مجلــس النــواب يف مجلــس النــواب دون ان يتعــدى ذلــك اىل تنظيــم 

مــا قــد يحــدث مــن نــزاع بــني الســلطتني، ولعــل هــذا القصــور كان مــن اهــم 

أســباب ترشيــع قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته رقــم )13( لســنة 2018 

)))  يُنظــر ملراحــل انتخــاب رئيــس الجمهوريــة والنصــاب املطلــوب لجلســة االنتخــاب رأينــا املنشــور عــى املوقــع 

االلكــروين ملجلــس النــواب

المقدمة
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الــذي تجــاوز الكثــر مــن اإلشــكاالت يف ُحكــم العالقــة بــني مجلــس النــواب والســلطة 

ــل  ــم عم ــح يف دع ــكل واض ــاهمت بش ــة س ــواد مهم ــن م ــه م ــا تضمن ــة مل التنفيذي

ــه .  ــواب وعــىل الخصــوص الرقابــي من مجلــس الن

وعــىل مــا ســبق فــان النظــام القانونــي الــذي يَحُكــُم عمــل مجلــس النــواب اضحــى 

ــواب وتشــكيالته رقــم )13( لســنة 2018 إضافــة  ــس الن ــون مجل مشــتمالً عــىل قان

اىل الدســتور واىل النظــام الداخــي ملجلــس النــواب مــع رضورة مراعــاة مــا أصدرتــه 

ــني  ــات ب ــن منازع ــدث م ــا ح ــبة م ــرارات بمناس ــن ق ــا م ــة العلي ــة االتحادي املحكم

ــي توجهــت بهــا هــذه  ــات التفســر ملــواد الدســتور الت ــاء عــىل طلب الســلطات أو بن

الســلطات اىل املحكمــة االتحاديــة العليــا تلــك القــرارات التــي حــل بعضهــا عــدداً مــن 

اإلشــكاالت وخلــق بعضهــا اآلخــر إشــكاالت أُخــرى ظهــرت مــن خالل عــدم االســتقرار 

يف مــا اصدرتــه هــذه املحكمــة مــن قــرارات فيمــا يتعلــق بحــدود اختصاصــات ومهام 

مجلــس النــواب وعالقتــه بالســلطة التنفيذيــة ، وعــىل كل حــال وبــرف النظــر عــن 

ــة  ــان ثم ــي ف ــي والرقاب ــه الترشيع ــة عمل ــواب يف ممارس ــس الن ــلطة مجل ــدود س ح

إجــراءات لهــذه املمارســة تتطلــب بــذل الجهــد لبيــان ســرها لتحقيــق األغــراض التي 

ــام  ــتور والنظ ــىل الدس ــك ع ــن يف ذل ــابقاً مقتري ــا س ــبق ان بيناه ــا س ــعى اليه تس

ــة  ــة الثاني الداخــي للمجلــس وتــم اعمامهــا عــىل الســادة النــواب يف الــدورات النيابي

والثالثــة والرابعــة وهــذه اإلجــراءات اختصــار لعمــل بحثــي أوســع ونحــن االن بصــدد 

تهيئتهــا للــدورة النيابيــة الخامســة مــع إضافــة مــا تضمنــه قانــون مجلــس النــواب 

ــرارات  ــن ق ــه م ــا علي ــا وقفن ــكام وم ــن اح ــنة 2018 م ــم )13( لس ــكيالته رق وتش

للمحكمــة االتحاديــة العليــا ممــا هــو متعلــق باملوضــوع عــىل التفصيــل الــذي ســنراه 

الحقــاً: 
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إجراءات 

العمل الترشيعي ملجلس النواب

قبــل الــكالم يف ســر اجــراءات عمــل مجلــس النــواب الترشيعــي ال بــد مــن االشــارة 

اىل مــا يأتــي: 

ــل  ــاركا تفصي ــة بشــكل مقتضــب جــدا ت ــاول الدســتور االجــراءات الترشيعي أوالً: تن

ــراءات  ــذه االج ــض ه ــاول بع ــذي تن ــواب ال ــس الن ــي ملجل ــام الداخ ــك اىل النظ ذل

باختصــار قــارص وبعضهــا اآلخــر بإســهاب مخــل كــون هــذا النظــام قــد اقتبــس 

هــذه االجــراءات مــن اكثــر مــن نظــام ألكثــر مــن دولــة دون مزيــد تنســيق اىل درجــة 

أن بعــض االحــكام املنظمــة لإلجــراءات الترشيعيــة يتناقــض مــع أحــكام أخــرى ممــا 

ــذل جهــد أُصــويل  ــذي يدعــو اىل ب ــاكا واضحــاً يف هــذه االجــراءات االمــر ال ــد ارب ول

للخــروج باليــة قانونيــة صحيحــة كمــا ويدعــو بشــدة اىل وجــوب اجــراء تعديــل عــىل 

االليــة الترشيعيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام . 

ــوح  ــا يف وض ــا اهميته ــراءات له ــىل اج ــص ع ــي الن ــام الداخ ــل النظ ــاً: أغف ثاني

وانســيابية العمليــة الترشيعيــة فقــد اغفــل هــذا النظــام مثــالً االحــكام املنظمــة لآللية 

ــتعانة  ــر اىل االس ــا أضط ــون مم ــرشوع القان ــرتح او م ــىل مق ــت ع ــة يف التصوي املتبع

باملــادة )133( املوضوعــة اصــال ألخــذ الــرأي يف املــواد يف اطــار مناقشــة مقــرتح او 

مــرشوع القانــون ال يف اطــار التصويــت عليــه هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أن 

هــذا النظــام قــد اشــتمل عــىل مــواد مهملــة مــن الناحيــة العمليــة او تــم اعمالهــا يف 

غــر مــا وضعــت لــه أصــال يف األنظمــة الداخليــة التــي تــم اســتاللها منهــا. 

ــا  ــدره م ــة مص ــراءات الترشيعي ــياقات لإلج ــن س ــنورده م ــا س ــض م ــاً: ان بع ثالث

تعــارف املجلــس عــىل اعتمــاده رغــم عــدم انســجام بعضــه مــع احــكام مــواد النظــام 

الداخــي للمجلــس. 

ــون  ــرح قان ــا مق ــي أصله ــني الت ــع القوان ــس يف ترشي ــة املجل ــرت صالحي ــاً: م رابع
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ــل:  ــالث مراح ــة بث ــس املختص ــان املجل ــدى لج ــواب أو اح ــرشة ن ــن ع ــدم م مق

املرحلــة األوىل: مــا اعتــاد عليــه املجلــس مــن صالحيتــه يف ترشيــع القوانــني بــرف 

ــات  ــة ام مقرتح ــن الحكوم ــة م ــات مقدم ــت مرشوع ــواء أكان ــا س ــن أصله ــر ع النظ

مقدمــة مــن لجــان وأعضــاء املجلــس دون قيــد باســتثناء مــا يــراه مجلــس النــواب 

محققــاً للمصلحــة وهــذه املرحلــة امتــدت لحــني صــدور قــراري املحكمــة االتحاديــة 

ــة / 2010.  ــن )1(43 و 44)2( / اتحادي ــا ذوي العددي العلي

ــا  ــي اصله ــني الت ــع القوان ــن ترشي ــواب ع ــس الن ــد مجل ــلُّ ي ــة: غ ــة الثاني املرحل

مقرتحــات قوانــني ســواء كانــت هــذه املقرتحــات مقدمــة مــن اللجــان املختصــة او من 

عــرشة مــن أعضــاء املجلــس مالــم يتــم امرارهــا عــن طريــق مجلــس الــوزراء عــىل 

اعتبــار ان مقــرتح القانــون مــا هــو اال فكــرة يجــب ارســالها اىل الحكومــة لتصــاغ يف 

مــرشوع قانــون حســب مــا ذهبــت اليــه املحكمــة االتحاديــة العليــا يف أكثــر مــن قــرار 

ــة / 2010  ــن 43 و 44 / اتحادي ــة ذوي العددي ــة االتحادي ــراري املحكم ــص ق وأخ

حيــث ذهبــت املحكمــة االتحاديــة العليــا اىل َعــدِّ مجــرد ترشيــع هــذه القوانــني 

ــلطات  ــني الس ــل ب ــدأ الفص ــالال بمب ــة اخ ــلطة التنفيذي ــوع اىل الس دون الرج

ــة  ــه املحكم ــن أي أن توج ــل الطع ــون مح ــوع القان ــن موض ــر ع ــرف النظ ب

ــق  ــن طري ــي ع ــذي ال يأت ــون ال ــتورية القان ــدم دس ــم بع ــب اىل الحك ــة ذه االتحادي

الســلطة التنفيذيــة بــرف النظــر عــن موضوعــه ومــا يشــتمل عليــه مــن احــكام. 

املرحلــة الثالثــة: االقــرار بصالحيــة مجلــس النــواب املقيــدة يف ترشيــع القوانــني التي 

اصلهــا مقرتحــات مقدمــة مــن لجــان واعضــاء مجلــس النــواب وتبــدأ هــذه املرحلــة 

ــالم /2015  ــدد )21/اتحادية/أع ــا ذي الع ــة العلي ــة االتحادي ــرار املحكم ــدور ق بص

ــل  ــا يف تعام ــوال مهم ــن تح ــذي تضم ــالم/)3(2015( ال ــا 29/اتحادية/اع و موحدته

املحكمــة االتحاديــة العليــا مــع القوانــني التــي يرشعهــا مجلــس النــواب والتــي أصلها 

مقرتحــات قوانــني حيــث تحــول اتجــاه املحكمــة االتحاديــة مــن املعيــار الشــكي

)1) امللحق رقم )1) 

)2) امللحق رقم )2) 

)3) امللحق رقم )3) 
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ــار  ــون اىل املعي ــرتح القان ــوع مق ــر اىل موض ــم دون النظ ــة التقدي ــد جه ــذي يعتم ال

املوضوعــي الــذي يعتمــد موضــوع املقــرتح اساســاً للحكــم عليه فقــد تحولــت املحكمة 

مــن الحكــم بعــدم الدســتورية ملجــرد كــون اصــل القانــون مقــرتح قانــون لــم يمــرر 

مــن طريــق الســلطة التنفيذيــة اىل النظــر يف موضــوع القانون املــرشع فاصبــح الحكم 

بعــدم الدســتورية يســتند اىل موضــوع القانــون ال اىل آليــة ترشيعــه واصبــح االصــل 

ــني  ــات قوان ــا مقرتح ــي أصله ــني الت ــع القوان ــس بترشي ــام املجل ــواز قي جـــ

ــني مــن  ــاً وفئت ــة ال يجــوز ترشيعهــا مطلق ــات مــن القوانــني فئ باســتثناء ثــالث فئ

القوانــني ال يجــوز ترشيعهمــا دون التشــاور وموافقــة الجهــات املعنيــة عــىل التفصيــل 

اآلتــي :

1- عــدم ترشيــع القوانــني التــي ترتــب التزامــات ماليــة عــىل الســلطة التنفيذيــة لــم 

تكــن مدرجــة يف خططهــا او يف موازنتهــا املاليــة دون التشــاور معهــا وأخــذ املوافقــة 

بذلــك . 

2- عــدم ترشيــع القوانــني التــي تتعــارض مــع املنهــاج الــوزاري الــذي نالــت الــوزارة 

ثقــة مجلــس النــواب عــىل أساســه . 

ــاور  ــة دون التش ــلطة القضائي ــام الس ــس بمه ــي تم ــني الت ــع القوان ــدم ترشي 3- ع

ــا .  معه

ــارس  ــواب( تم ــس الن ــة )مجل ــلطة الترشيعي ــان الس ــني ف ــذه القوان ــدا ه ــا ع وفيم

ــاً  ــا تحقيق ــد فيه ــي تج ــة الت ــني االتحادي ــع القوان ــل يف ترشي ــا األصي اختصاصه

ــتور.  ــاق الدس ــة ويف نط ــة العام للمصلح

خامســاً: ان الترشيــع بشــكل عــام هــو وضــع القواعــد القانونيــة يف صــورة مكتوبــة 

وإكســابها صفــة اإللــزام وانواعــه ثالثــة تتفــاوت قوتهــا حســب الرتتيــب اآلتــي:

االوىل : الدستور 

الثانية : الترشيع العادي 

الثالثة : الترشيع الفرعي ) االنظمة والتعليمات والقرارات ( 

ــتور  ــل الدس ــص بتعدي ــاس ومخت ــي باألس ــواب معن ــس الن ــوم ان مجل ومعل

وترشيــع القوانــني االتحاديــة )الترشيــع العــادي(  امــا الترشيــع الفرعــي فهــو يف 
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ــق بـــــــ:  االصــل مــن صالحيــات الســلطة التنفيذيــة باســتثناء مــا يتعل

ــه املــادة )51( مــن  ــذي اسســت ل ــواب ال ــس الن 1- ترشيــع النظــام الداخــيل ملجل

ــر  ــم س ــه لتنظي ــا ل ــا داخلي ــواب نظام ــس الن ــع مجل ــىل » يض ــص ع ــتور بالن الدس

ــه .«  العمــل في

 2- مــا يســنه مجلــس النــواب مــن قــرارات ترشيعيــة اشــارت اليهــا املــادة 138 / 

خامســا مــن الدســتور يف االحــكام االنتقاليــة والتــي نصــت عــىل 

) أ - ترســل القوانــني والقــرارات التــي يســنها مجلــس النــواب اىل مجلــس الرئاســة، 

ــخ  ــن تاري ــام م ــرشة اي ــالل ع ــا خ ــاع، واصداره ــا باإلجم ــة عليه ــرض املوافق لغ

ــه، .......  ــا الي وصوله

ب- يف حالــة عــدم موافقــة مجلــس الرئاســة، تعــاد القوانــني والقــرارات اىل مجلــس 

النــواب إلعــادة النظــر يف النواحــي املعــرتض عليهــا، ....... 

ج- يف حالــة عــدم موافقــة مجلــس الرئاســة عــىل القوانــني والقــرارات ثانيــة، خــالل 

عــرشة ايــام مــن تاريــخ وصولهــا اليــه، تعــاد اىل مجلــس النــواب، الــذي لــه ان يقرها 

بأغلبيــة ثالثــة اخمــاس عــدد اعضائــه، غــر قابلــة لالعــرتاض، وتعــد مصادقــا عليــه ( 

ــة  ــام املحكم ــزاع أم ــار ن ــرارات مث ــذه الق ــن ه ــس لس ــة املجل ــوم ان صالحي ومعل

االتحاديــة العليــا انتهــت املحكمــة اىل عــدم صالحيــة مجلــس النــواب عــىل مــا ســنراه 

ــالً .  تفصي

ــن  ــة س ــىل صالحي ــزاع ع ــق بالن ــا يتعل ــن م ــر ع ــرف النظ ــبق وب ــا س ــىل م ع

القــرارات الترشيعيــة يمكــن القــول بــان ملجلــس النــواب عمــل ترشيعــي يظهــر يف 

ــي:  ــور ه ــع ص أرب

1- تعديل الدستور  . 

2- ترشيع القوانني االتحادية  .   

3- اصدار القرارات املسنونة .

4- وضع النظام الداخيل .

عىل التفصيل اآلتي : 
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أوال : تعديل الدستور   :

ــع  ــه م ــر يف تعديل ــتور ينح ــار الدس ــي يف إط ــواب الترشيع ــس الن ــل مجل إن عم

ــتور : ــل الدس ــني لتعدي ــود طريق ــة وج مالحظ

األول انتقايل ومؤقت .

الثاني مستقر ودائم .

الطريق األول : هو ما تضمنته املادة 142  من الدستور التي نصت عىل : 

 ) اوالً : يشــكل مجلــس النــواب يف بدايــة عملــه لجنــة مــن اعضائــه تكــون ممثلــة 

للمكونــات الرئيســة يف املجتمــع العراقــي، مهمتهــا تقديــم تقريــر اىل مجلــس النــواب، 

خــالل مــدة ال تتجــاوز اربعــة اشــهر، يتضمــن توصيــة بالتعديــالت الرضوريــة التــي 

يمكــن اجراؤهــا عــىل الدســتور وتُحــُل اللجنــُة بعــد البــت يف مقرتحاتهــا . 

ثانيــاً :  تعــرض التعديــالت املقرتحــة مــن قبــل اللجنــة دفعــة واحــدة عــىل مجلــس 

ــاء  ــدد اعض ــة لع ــة املطلق ــة االغلبي ــرًة بموافق ــد مق ــا، وتع ــت عليه ــواب للتصوي الن

ــس .  املجل

ثالثــاً :  تطــرح املــواد املعدلــة مــن قبــل مجلــس النــواب وفقــا ملــا ورد يف البنــد ثانيــا 

مــن هــذه املــادة عــىل الشــعب لالســتفتاء عليهــا، خــالل مــدة ال تزيــد عــىل شــهرين 

مــن تاريــخ اقــرار التعديــل يف مجلــس النــواب . 

رابعــاً : يكــون االســتفتاء عــىل املــواد املعدلــة ناجحــا، بموافقــة اغلبيــة املصوتــني، واذا 

لــم يرفضــه ثلثــا املصوتــني يف ثــالث محافظــات او اكثــر . 

خامســاً : يســتثنى مــا ورد يف هــذه املــادة مــن احــكام املــادة 126 املتعلقــة بتعديــل 

الدســتور، اىل حــني االنتهــاء مــن البــت يف التعديــالت املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة ( 

عليه فان هذا الطريق لتعديل الدستور يتطلب من االجراءات اآلتي : 

1 – تشــكيل لجنــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب تكــون ممثلــة للمكونــات الرئيســة يف 

املجتمــع العراقــي.

ــرا خــالل مــدة ال تتجــاوز أربعــة  ــواب تقري ــس الن ــة إىل مجل 2 – تقــدم هــذه اللجن

أشــهر يتضمــن التوصيــة بالتعديــالت الرضوريــة التــي يمكــن إجراؤهــا عىل الدســتور. 

ــة  ــالت املقرتح ــه للتعدي ــدد أعضائ ــة لع ــة املطلق ــواب باألغلبي ــس الن ــرار مجل 3 – إق

ــدة.  دفعــة واح

4 – إجــراء االســتفتاء العــام خــالل مــدة ال تزيــد عــىل شــهرين مــن تاريــخ إقــرار 
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ــني  ــة املصوت ــق أغلبي ــا إذا واف ــتفتاء ناجح ــون االس ــواب ويك ــس الن ــل يف مجل التعدي

ــر .  ــات أو أكث ــالث محافظ ــني يف ث ــا املصوت ــه ثلث ــم يرفض ــتفتاء ول ــىل االس ع

وهــذا الطريــق كمــا ارشنــا ســابقا مؤقــت وانتقــايل فــاذا مــا اســتعمل مــرة واحــدة 

ُســدَّ وانتهــى مفعولــه . 

ــه(  ــة عمل ــارة )يف بداي ــن ورود عب ــم م ــىل الرغ ــه وع ــه : ان ــب مالحظت ــا تج ومم

ــدل  ــي ت ــة والت ــكام االنتقالي ــي وردت يف االح ــتور الت ــن الدس ــادة )142/أوالً( م يف امل

ــه  ــواب يف دورت ــس الن ــه اىل مجل ــتوري متوج ــب الدس ــذا الواج ــذ ه ــىل ان تنفي ع

ــداد)128/ ــا ذوات االع ــة يف قراراته ــة االتحادي ــه املحكم ــت الي ــا ذهب األوىل اال أن م

)119/اتحادية/اعــالم/2015()3(  اتحادية/2019()1(و)35/اتحاديــة/2017()2(و 

يفتــح البــاب إلمكانيــة ســلوك هــذا الطريــق بدعــوى ان النــص عــىل تشــكيل اللجنة يف 

بدايــة عمــل املجلــس ال يحــول دون تشــكيلها الحقــا مــا دام حكمهــا قائمــا ولــم يلــغ 

أو يعــدل حيــث نــص قــرار املحكمــة االتحاديــة ذو العــدد )128/اتحاديــة/2019( 

ــالوة نــص  ــه بت ــام املدعــى علي ــا أن عــدم قي ــة العلي ــة االتحادي عــىل )وتجــد املحكم

املــادة )142( مــن الدســتور ال ينفــي وجــود هــذه املــادة وااللتزامــات التــي أوردتهــا 

ــن  ــة أو م ــم باملهم ــل قيامه ــواء قب ــا س ــة به ــىل دراي ــواب ع ــس الن ــاء مجل وأن أعض

ــة  ــة يف بداي ــكيل اللجن ــون تش ــي أن يك ــص يق ــأن الن ــاء ب ــدد االدع ــا وبص خالله

عمــل املجلــس فــان ذلــك ال يحــول دون تشــكيلها الحقــا مــا دام حكمهــا قائمــا ولــم 

ــدل ....... ( ــغ أو يع يل

الطريق الثاني : هو ما تضمنته املادة 126 من الدستور التي نصت عىل :

ــاء  ــس 5/1 اعض ــني، او لخم ــوزراء مجتمع ــس ال ــة ومجل ــس الجمهوري ) اوالً :  لرئي

ــل الدســتور .  ــواب، اقــرتاح تعدي ــس الن مجل

ــوق  ــاب االول، والحق ــواردة يف الب ــية ال ــادئ االساس ــل املب ــوز تعدي ــاً : - ال يج ثاني

ــني  ــني انتخابيت ــد دورت ــتور، اال بع ــن الدس ــي م ــاب الثان ــواردة يف الب ــات ال والحري

ــة  ــه، وموافق ــواب علي ــس الن ــاء مجل ــي اعض ــة ثلث ــىل موافق ــاءا ع ــني، وبن متعاقبت

ــام.  ــبعة اي ــالل س ــة خ ــس الجمهوري ــة رئي ــام، ومصادق ــتفتاء الع ــعب باالس الش

))) امللحق رقم )4)

)2) امللحق رقم )5) 

)3) امللحق رقم )6) 

17

ثالثــاً :  ال يجــوز تعديــل املــواد االخــرى غــر املنصــوص عليهــا يف البنــد ثانيــا مــن 

هــذه املــادة، اال بعــد موافقــة ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب عليــه، وموافقــة الشــعب 

باالســتفتاء العــام، ومصادقــة رئيــس الجمهوريــة خــالل ســبعة ايــام . 

رابعــاً : ال يجــوز اجــراء اي تعديــل عــىل مــواد الدســتور، مــن شــانه ان ينتقــص مــن 

صالحيــات االقاليــم التــي ال تكــون داخلــة ضمــن االختصاصــات الحريــة للســلطات 

االتحاديــة، اال بموافقــة الســلطة الترشيعيــة يف االقليــم املعنــي، وموافقــة اغلبية ســكانه 

باســتفتاء عــام . 

خامسا ً: 

ــدة  ــاء امل ــد انته ــة بع ــس الجمهوري ــل رئي ــن قب ــه م ــا علي ــل مصادق ــد التعدي أ- يع

املنصــوص عليهــا يف البنــد ثانيــا وثالثــا مــن هــذه املــادة، يف حالــة عــدم تصديقــه. 

ــمية . (  ــدة الرس ــرشه يف الجري ــخ ن ــن تاري ــذا، م ــل ناف ــد التعدي ب- يع

عليه فان هذا الطريق لتعديل الدستور ونفاذه يتطلب من اإلجراءات اآلتي : 

1 - تقديــم رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء مجتمعــني أو خمــس أعضــاء مجلس 

النــواب مقرتحــاً بتعديل الدســتور . 

2 - موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عىل مقرتح التعديل .

3 - موافقة الشعب )اغلبية املصوتني( باالستفتاء العام عىل مقرتح التعديل .

4 - مصادقــة رئيــس الجمهوريــة خــالل ســبعة أيــام ويعــد التعديــل مصادقــا عليــه 

مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة بعــد انتهــاء الســبعة أيــام يف حــال عــدم تصديقــه .

5 - نرشه يف الجريدة الرسمية .

مع مالحظة : 

ــوق  ــاب األول، والحق ــواردة يف الب ــية ال ــادئ األساس ــل املب ــواز تعدي ــدم ج  1 - ع

ــني  ــني انتخابيت ــد دورت ــتور، إال بع ــن الدس ــي م ــاب الثان ــواردة يف الب ــات ال والحري

ــني.  متعاقبت

2 - عــدم جــواز إجــراء أي تعديــل عــىل مــواد الدســتور، مــن شــانه أن ينتقــص مــن 

صالحيــات األقاليــم التــي ال تكــون داخلــة ضمــن االختصاصــات الحريــة للســلطات 

االتحاديــة، إال بموافقــة الســلطة الترشيعيــة يف اإلقليــم املعنــي، وموافقــة أغلبية ســكانه 

باســتفتاء عــام . 
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 اهم الفروق بني الطريقني لتعديل الدستوري 

وفق املادة 142وفق املادة 126

 من حيث جهة تقديم

مقرتح التعديل

تقديم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 

مجتمعني أو خمس أعضاء مجلس النواب 

مقرتحاً بتعديل الدستور .

تقديم لجنة من أعضاء مجلس 

النواب تكون ممثلة للمكونات 

الرئيسة يف املجتمع العراقي إىل 

مجلس النواب تقريرا خالل مدة 

ال تتجاوز أربعة أشهر يتضمن 

التوصية بالتعديالت الرضورية

 التي يمكن إجراؤها عىل الدستور. 

األغلبية املطلوبة 
موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عىل مقرتح 

التعديل .

 االغلبية املطلقة لعدد اعضاء 

املجلس

األغلبية املطلوبة 

لالستفتاء 

 )اغلبية املصوتني( باالستفتاء العام عىل مقرتح 

التعديل .

اغلبية املصوتني، واذا لم يرفضه 

ثلثا املصوتني يف ثالث محافظات او 

اكثر . 

املصادقة 

مصادقة رئيس الجمهورية خالل سبعة أيام 

ويعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس 

الجمهورية بعد انتهاء السبعة أيام يف حال عدم 

تصديقه .

لم تتضمن املادة النص عىل مصادقة 

رئيس الجمهورية. 

من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية .النفاذ

لم تتضمن املادة النص عىل تاريخ 

النفاذ وال النرش يف الجريدة 

الرسمية
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القيود عىل تطبيق 

املادة

  1- ال يجوز تعديل املبادئ االساسية الواردة   

  يف الباب االول، والحقوق والحريات الواردة  

  يف الباب الثاني من الدستور، اال بعد دورتني 

  انتخابيتني متعاقبتني، وبناء عىل موافقة ثلثي 

  اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب 

 باالستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية 

 خالل سبعة ايام. 

 2-ال يجوز إجراء أي تعديل عىل مواد 

  الدستور، من شأنه أن ينتقص من 

  صالحيات األقاليم التي ال تكون داخلًة ضمن 

  االختصاصات الحرية للسلطات االتحادية، 

  إال بموافقة السلطة الترشيعية يف اإلقليم 

  املعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاٍء عام 

  3- استثناء ما ورد يف املادة )142( من آلية 

  انتقالية لتعديل الدستور من تعديلها وفق 

  أحكام املادة )126( إىل حني االنتهاء من البت 

  يف التعديالت املنصوص عليها يف املادة)142(

مؤقت انتقايلدائم من حيث املدة 
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ثانيا : الترشيع العادي  ) ترشيع القوانني االتحادية ( 

ــة  ــة الترشيعي ــان العملي ــواب ف ــس الن بالرجــوع اىل الدســتور والنظــام الداخــي ملجل

ــرشوع  ــرتح أو م ــة مق ــة حرك ــورة اجمالي ــب بص ــة تتطل ــني االتحادي ــع القوان لترشي

ــم  ــة ث ــم املداول ــم ث ــداًء بالتقدي ــة ابت ــات الرئيس ــن املحط ــدد م ــون يف ع القان

ــة  ــت العملي التصويــت ثــم املصادقــة و االصــدار فــاذا تــم اصــدار القانــون اكتمل

الترشيعيــة ملقــرتح ومــرشوع القانــون تمهيــداً لعمليــة النــرش يف الجريــدة الرســمية 

مــع مالحظــة أن النــرش ليــس مــن مراحــل ترشيــع القانــون بــل هــو مــن متطلبــات 

ــة. ــاه الكاف ــاذه اتج نف

ــالث  ــاص يف ث ــكل خ ــر بش ــواب يظه ــس الن ــان دور مجل ــا ف ــوص موضوعن وبخص

ــت(  ــة والتصوي ــم واملداول ــي )التقدي ــة ه ــات رئيس محط

تظهر يف مراحل يمكن تفصيلها يف اآلتي: 

املرحلة االوىل :التقديم      

يقصــد بهــذه املرحلــة تقديــم مقــرتح او مــرشوع القانــون اىل رئيــس مجلــس النــواب 

مــن الجهــة املختصــة بتقديمــه فقــد نصــت املــادة 60 مــن الدســتور عــىل “ 

اوالً: - مرشوعــات القوانــني تقــدم مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء . ثانيــا 

: - مقرتحــات القوانــني تقــدم مــن عــرشة مــن اعضــاء مجلــس النــواب، او مــن احــدى 

لجانــه املختصــة.” عــىل التفصيــل اآلتــي: 

ــا يف  ــة العلي ــة االتحادي ــت املحكم ــد ذهب ــني فق ــات القوان ــق بمرشوع ــا يتعل - فيم

قرارهــا ذي العــدد )43/اتحاديــة/2010()1( اىل وجــود منفذيــن تقــدم مــن خاللهــا 

ــوزراء وهــو مــا اســتقر  مرشوعــات القوانــني وهمــا رئيــس الجمهوريــة ومجلــس ال

ــني امــا  ــث تقــدم مرشوعــات القوان ــة حي ــة العراقي ــه العمــل الترشيعــي يف الدول علي

ــة.    ــس الجمهوري ــن رئي ــوزراء او م ــس ال ــن مجل م

ــس  ــي ملجل ــام الداخ ــن النظ ــوم م ــني فمعل ــات القوان ــق بمقرتح ــا يتعل ــا فيم - ام

النــواب ان املــراد بمقــرتح القانــون هــو املســودة املتضمنــة ملجموعــة مــن النصــوص 

القانونيــة وهــو حســب املــادة 120 مــن النظــام الداخــي يجــب أن يكــون مصوغــاً 

بمــواد تتضمــن االســباب املوجبــة لترشيعــه واســتناداً اىل املــادة )60/ثانيــاً( مــن 

الدســتور

))) امللحق رقم )))
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 فــان هنــاك جهتــني مختصتــني بتقديــم مقرتحــات القوانــني فامــا ان يقــدم مقــرتح 

ــان  ــدى لج ــن اح ــدم م ــواب او ان يق ــس الن ــاء مجل ــن أعض ــرشة م ــن ع ــون م القان

ــواب املختصــة .  ــس الن مجل

مع مالحظة: 

ــدى  ــن اح ــارة )أو م ــن عب ــاً( تضم ــادة )60/ثاني ــي يف امل ــتور العراق أن الدس

لجانــه املختصــة( وكأن الدســتور يشــر اىل وجــوب ان تكــون اللجنــة النيابيــة 

ــرتح.  ــوع املق ــة بموض ــة مختص ــون لجن ــرتح القان ــدم مق ــي تق الت

 أمــا النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب فقــد تضمــن مادتــني بهــذا الصــدد املــادة 

)87/اوالً( التــي نصــت عــىل ان ) لــكل لجنــة دائمــة اقــرتاح القوانــني ذات العالقــة 

باختصاصهــا وفقــاً للضوابــط التــي ينــص عليهــا هــذا النظــام.( وهــذا النص ينســجم 

مــع مــا ذهــب اليــه الدســتور مــن أن اللجنــة املعنيــة بتقديــم مقــرتح القانــون هــي 

اللجنــة املختصــة بموضــوع ذلــك املقــرتح اال ان النظــام الداخــي يف املــادة )112/أوالً( 

ــرتاح  ــة االق ــدم اللجن ــني، وتق ــرتاح القوان ــق اق ــة ح ــكل لجن ــىل ان )ل ــت ع ــي نص الت

كتابــة إىل رئيــس املجلــس، الــذي يحيلــه بــدوره إىل اللجنــة املختصــة.( قــد أتــاح لــكل 

لجنــة نيابيــة اقــرتاح القوانــني ســواء كانــت مختصــة أو غــر مختصــة فــاذا كانــت 

غــر مختصــة وجــب إحالــة مقــرتح القانــون املقــدم اىل اللجنــة املختصــة لدراســته 

واعادتــه اىل رئيــس املجلــس. 

ــس يف املــواد )120 و 112  ــتنادا اىل النظــام الداخــيل للمجل ــىل كل حــال واس وع

و 128( )1) يكــون تقديــم مقرتحــات ومرشوعــات القوانــني اىل رئيــس املجلــس 

الــذي يحيلهــا اىل الجهــات املعنيــة حســب االحــوال .  

))) نص النظام الداخيل للمجلس يف املادة  )20)) عى » يحق لعرشة من اعضاء املجلس اقراح مرشوعات القوانني اىل 

رئيس مجلس النواب مصوغة يف مواد تتضمن األسباب املوجبة للقانون.«

ويف املادة رقم )2))) عى » اوالً. لكل لجنة حق اقراح القوانني، وتقدم اللجنة االقراح كتابة إىل رئيس املجلس، الذي يحيله 

بدوره اىل اللجنة املختصة.« 

ويف املادة رقم ) 28) ) عى )يحيل رئيس مجلس النواب مرشوعات القوانني املقدمة من السلطة التنفيذية اىل اللجان 

املختصة ، لدراستها وابداء الراي فيها قبل عرضها عى املجلس ملناقشتها عى ان يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة 

املرشوع . ) 



22

املرحلــة الثانيــة : قيــام رئيــس املجلــس بإحالــة مرشوعــات القوانــني اىل اللجان 

املختصــة وبإحالــة مقرتحــات القوانــني اىل اللجنــة القانونيــة تمهيــداً إلحالتهــا 

اىل اللجــان املختصــة عــىل التفصيــل اآلتــي.  

ــس  ــة أو مجل ــس الجمهوري ــن رئي ــة م ــني املقدم ــات القوان ــق بمرشوع ــا يتعل - فيم

ــة اىل  ــارشة دون الحاج ــة مب ــان املختص ــس اىل اللج ــس املجل ــا رئي ــوزراء فيحيله ال

احالتهــا اىل اللجنــة القانونيــة الفــرتاض ســبق احالــة هــذه املرشوعــات عــىل مجلــس 

ــة.  ــن الحكوم ــة م ــني املقدم ــات القوان ــة مرشوع ــص بصياغ ــة املخت الدول

- أمــا فيمــا يتعلــق بمقرتحــات القوانــني املقدمــة مــن لجــان أو أعضــاء املجلــس فهنــا 

ال بــد مــن عــدد مــن االجــراءات قبــل االحالــة اىل اللجــان املختصــة وفــق اآلتــي: 

أوالً: فيمــا يتعلــق باملقرتحــات التــي يتقــدم بهــا عــرشة مــن اعضــاء مجلــس النــواب 

ــل رئيــس املجلــس مقــرتح القانــون املقــدم مــن عــرشة أعضــاء اىل  فاألصــل أن يحي

اللجنــة القانونيــة لدراســته واعــداد تقريــر عنــه للمجلــس يتضمــن الــراي يف جــواز 
نظــر االقــرتاح او رفضــه او تأجيلــه)1(

كما أن لرئيس املجلس أن يبلغ الجهة مقدمة املقرتح كتابًة)2( باآلتي :  

ــان  ــىل اللج ــرتح)3( ع ــرض املق ــد ع ــة بع ــتورية أو القانوني ــادئ الدس ــه للمب مخالفت

ــة .  املختص

- او عــدم اســتيفائه الشــكل املطلــوب، أو وجــود األحــكام التــي تتضمنهــا مــواده يف 

القوانــني النافــذة وان يطلــب منهــا تصحيحــه او ســحبه فــإذا أرصت الجهــة مقدمــة 

املقــرتح عــىل رأيهــا وجــب عليهــا تقديــم مذكــرة مكتوبــة إىل رئيــس املجلــس بوجهــة 

نظرهــا، يف ضــوء مــا تــم خــالل أســبوع مــن تبليغــه، ويعــرض الرئيــس األمــر عــىل 

))) نصت املادة 22) من النظام الداخيل للمجلس عى )يحيل رئيس مجلس النواب االقراحات يف مرشوعا القوانني اىل 

اللجنة القانونية لدراستها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الراي يف جواز نظر االقراح او رفضه او تأجيله . وللرئيس ان 

يقرح عى املجلس رفض االقراح ألسباب تتعلق باملوضوع بصفة عامة . فاذا وافق عليه املجلس احيل اىل اللجنة املختصة .) 

)2) نصت املادة ))2)) من النظام الداخيل عى )لرئيس املجلس أن يبلغ الجهة مقدمة االقراح كتابًة مبخالفته للمبادئ 

الدستورية أو القانونية، بعد عرضه عى اللجان املختصة، أو عدم استيفائه الشكل املطلوب، أو وجود األحكام التي تتضمنها 

مواده يف القوانيني النافذة وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه، فإذا أرص العضو عى رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة 

إىل رئيس املجلس بوجهة نظره، يف ضوء ما تم خالل أسبوع من تبليغه، ويعرض الرئيس األمر عى هيأة الرئاسة. ويبلغ 

الرئيس الجهة مقدمة االقراح كتابة مبا تقرره الهيأة يف هذا الشأن فإذا أرصت الجهة املقدمة لالقراح ثانية عى وجهة نظرها 

عرض الرئيس بعد اسبوع من تبليغه األمر عى مجلس النواب التخاذ ما يراه.) 

)3) من الجدير بالذكر االشارة اىل ان العرض غري االحالة فالعرض ال يقتيض بالرضورة اتخاذ اللجنة اجراء معينا بخالف االحالة 
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نائبــي رئيــس املجلــس ويبلــغ الرئيــس الجهــة مقدمــة االقــرتاح كتابــة بمــا يتقــرر 

مــن الرئيــس ونائبيــه يف هــذا الشــأن فــإذا أرصت الجهــة املقدمــة لالقــرتاح ثانيــة عــىل 

وجهــة نظرهــا يقــوم الرئيــس بعــد اســبوع مــن تبليغــه بعــرض األمــر عــىل مجلــس 

النــواب ألتخــاذ مــا يــراه مناســباً)1(.  

- كمــا ان لرئيــس املجلــس أن يقــرتح عــىل املجلــس رفــض االقــرتاح ألســباب تتعلــق 

ــوز  ــال يج ــرتح)2( ف ــض املق ــىل  رف ــس ع ــق املجل ــاذا واف ــة ف ــة عام ــوع بصف باملوض

اعــادة تقديمــه يف دور االنعقــاد ذاتــه امــا اذا لـــــــــم يوافــق املجلــس عــىل رفــض 

املقــرتح فعــىل الرئيــس احالتــه اىل اللجنــة املختصــة وهــو مــا تضمنتــه املــادة 122 

مــن النظــام الداخــي .

ثانيــاً: فيمــا يتعلــق باملقــرتح الــذي تقدمــه لجنــة مــن اللجــان الدائمــة فهنــا ال بــد 

ــني  ــرتح وب ــوع املق ــة بموض ــة مختص ــن لجن ــدم م ــرتح املق ــني املق ــق ب ــن التفري م

لجنــة غــر مختصــة بموضــوع املقــرتح فــاذا كان تقديــم مقــرتح القانــون مــن لجنــة 

ــة  ــون اىل اللجن ــرتح القان ــة مق ــس بإحال ــوم الرئي ــرتح فيق ــوع املق ــة بموض مختص

ــة  القانوني

ــرتح   ــوع املق ــة بموض ــر مختص ــة غ ــن لجن ــاً م ــون مقدم ــرتح القان ــا اذا كان مق ام

ــع  ــل م ــوات)3( للتعام ــالث خط ــي ث ــام الداخ ــن النظ ــادة )112( م ــت امل ــد تضمن فق

ــي:  ــرتح ه ــوع املق ــة بموض ــر املختص ــة غ ــان النيابي ــن اللج ــة م ــات املقدم املقرتح

1 – بعد تقديم اللجنة للمقرتح يحيله الرئيس اىل اللجنة املختصة .

2 – بعد دراسة اللجنة املختصة للقانون تعيده اىل رئيس املجلس .

3 – يحيــل الرئيــس مــرشوع القانــون اىل اللجنــة القانونيــة ملراجعــة صياغتــه وتدقيقه 

وتطلــب عرضــه عــىل املجلس .

)))  ينظر لذلك املادة )2) من النظام الداخيل للمجلس.

)2) نصت املادة من النظام الداخيل )26)) عى )مقرحات القوانني التي يرفضها املجلس او التي يسحبها مقدموها ال يجوز 

اعادة تقدميها يف دور االنعقاد ذاته ، ويعرض رئيس املجلس التوصية اعاله عى املجلس مع البيانات الخاصة بها يف اول 

جلسة ثم تحال اىل اللجنة املختصة ، وللرئيس ان يحيلها اىل اللجان املختصة مبارشة مع ابالغ املجلس بذلك يف اول جلسة 

تليها .) 

)3) نصت املادة 2)) من النظام الداخيل عى )اوال – لكل لجنة حق اقراح القوانني ، وتقدم اللجنة االقراح كتابة اىل رئيس 

املجلس ، الذي يحيله بدوره اىل اللجنة املختصة . ثانيا – تقوم اللجنة املختصة بدراسة القانون واعادته اىل الرئيس . ثالثا – 

يحيل رئيس املجلس مرشوع القانون اىل اللجنة القانونية ملراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه عى مجلس النواب .) 
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4-بعــد إعــادة مقــرتح القانــون مــن اللجنــة القانونيــة يحيــل رئيــس املجلــس مقــرتح 

القانــون اىل اللجنــة او اللجــان املختصــة اســتكماالً لإلجــراءات الترشيعيــة.

مــع مالحظــة مــا أظهــره الواقــع العمــي مــن إشــكاالت تتعلــق بإحالــة مقــرتح أو 

مــرشوع القانــون اىل اللجنــة أو اللجــان املختصــة فكثــراً مــا يحــدث أن تدعــي أكثــر 

مــن لجنــة نيابيــة االختصــاص بمقــرتح او مــرشوع القانــون رغــم أن نطــاق تعلــق 

اختصــاص بعضهــا ال يتجــاوز مــادة أو مادتــني مــن مــواد املقــرتح او املــرشوع بــل 

ــرتح  ــرشوع او مق ــة بم ــة اصال ــية ومختص ــا رئيس ــي أنه ــن تدع ــان م ــن اللج أن م

ــام  ــور النظ ــل قص ــاً ولع ــص تبع ــوي ومخت ــان ثان ــن اللج ــا م ــون وان غره القان

الداخــي عــن تنظيــم واضــح لإلحالــة اىل اللجــان املختصــة حســب مقــدار تعلــق مــواد 

القانــون بهــذه اللجنــة او تلــك وعــدم تصنيــف اللجــان املختصــة اىل رئيســة وثانويــة 

ــة ترشيــع القانــون كان ســبباً يف  ــة يف عملي مــع عــدم تحديــد نطــاق تدخــل كل لجن

تعــدد اللجــان املختصــة بالقانــون الواحــد عــىل وجــه االشــرتاك ممــا تســبب بــدوره 

يف كثــر مــن األحيــان يف ان يكــون عائقــا يف ســبيل رسعــة انجــاز ترشيــع املقــرتح او 

املــرشوع  لعــدم اعتمــاد املجلــس مــا تتطلبــه ادارة الجلســات املشــرتكة بــني اللجــان 

املشــرتكة مــن ضوابــط وهــو مــا يدعــو بشــدة اىل التقليــل مــا امكــن مــن ارشاك اكثــر 

مــن لجنــة يف مــرشوع أو مقــرتح القانــون الواحــد لحــني وضــع نظــام داخــي يحــل 

هــذه االشــكاالت.

املرحلــة الثالثــة : قيــام اللجنــة املختصــة بدراســة اوليــة ملقرتحــات ومرشوعات 

القوانــني املحالــة اليهــا وتقديمها للقــراءة االوىل . 

بعــد قيــام رئيــس املجلــس بإحالــة مقــرتح أو مــرشوع القانــون اىل اللجنــة أو اللجــان 

املختصــة تقــوم هــذه اللجــان بدراســة أوليــة لهــذه املقرتحــات واملرشوعــات ثــم تبادر 

اىل رفعهــا لرئيــس املجلــس ونائبيــه إلدخالهــا جــدول اعمــال املجلــس للقــراءة األوىل. 

ــة  ــة اجمالي ــون مناقش ــرشوع القان ــرتح او م ــة مق ــة: مناقش ــة الرابع املرحل

ــراءة أوىل.  ــه ق وقراءت

 بعــد ادخــال مقــرتح أو مــرشوع القانــون للقــراءة األوىل ويف جلســة مجلــس النــواب 

هنــا البــد مــن التفريــق بــني مــا جــرى عليــه العمــل يف مجلــس النــواب ومــا نــرى 
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ــل  ــىل التفصي ــس ع ــي للمجل ــام الداخ ــوص النظ ــتناداً اىل نص ــاده اس ــوب اعتم وج

اآلتــي : 

فما جرى العمل عليه يف مجلس النواب: 

 انــه وبعــد تقديــم اللجنــة املختصــة طلــب قــراءة مقــرتح أو مــرشوع القانــون للقراءة 

األوىل وتضمــني ذلــك يف جــدول اعمــال جلســة مجلــس النواب 

- تتم قراءة مقرتح او مرشوع القانون بالصيغة التي ُقدم بها 

- ثم تتم مناقشة املبادئ االجمالية ملقرتح او مرشوع القانون 

ــدأ  ــث املب ــس عــىل املقــرتح او املــرشوع مــن حي ــاذا أعــرتض احــد أعضــاء املجل - ف

دعــا الرئيــُس املجلــَس للتصويــت عليــه مــن حيــث املبــدأ فــاذا وافــق املجلــس بأغلبيــة 

ــرشوع  ــرتح او م ــة ملق ــراءات الترشيعي ــي يف االج ــم امل ــن ت ــه الحارضي ــدد أعضائ ع

القانــون واال ُعــدَّ عــدم حصــول املوافقــة رفضــاً لــه. 

أمــا مــا يجــب ان يجــري عليــه العمــل فاســتناداً اىل املــواد )132 و 133 و136) 

مــن النظــام الداخــي للمجلــس يجــب اعتمــاد مــا يأتــي:

ــادئ واألســس العامــة للمــرشوع اجمــاالً يجــب أن تكــون  1- ان مناقشــة املب

ــادة )132(  ــتناداً اىل امل ــون اس ــرشوع القان ــرتح او م ــراءة االوىل ملق ــل الق قب

مــن النظــام الداخــي للمجلــس التــي نصــت عــىل )تبــدأ املداولــة بمناقشــة املبــادئ 

ــن  ــرشوع م ــىل امل ــس ع ــق املجل ــم يواف ــإذا ل ــاالً، ف ــرشوع اجم ــة للم ــس العام واألس

ــادة  ــة امل ــرشوع( وبدالل ــاً للم ــك رفض ــدَّ ذل ــه، ع ــدد أعضائ ــة ع ــدأ، بأغلبي ــث املب حي

)136( مــن النظــام الداخــي للمجلــس التــي نصــت عــىل )ال يجــوز التصويــت عــىل 
مــرشوع القانــون قبــل مــي اربعــة ايــام عــىل االقــل مــن انتهــاء املداولــة فيــه وفقــا 
ملــا يأتــي: اوال – يُقــرا مــرشوع القانــون قــراءة اوىل .ثانيــاً : تقــرأ اللجنــة املختصــة 
التقريــر الخــاص بمــرشوع القانــون بعــد يومــني عــىل االقــل مــن القــراءة االوىل وبعــد 

ــه( )1(.   ــة ثــم أجــراء املناقشــة علي أســتالم املقرتحــات التحريري

ــس  ــن املجل ــب م ــة يطل ــس العام ــادئ واالس ــة املب ــد مناقش ــه وبع ــرتض أن 2- يف

))) سبق وأن تم التصويت يف الجلسة رقم )36) يف يوم الخميس )2)/ ترشين الثاين /5)20 ) عى تعديل البند ثانياً من 

املادة )36)) من النظام الداخيل للمجلس وقراءته بالشكل اآليت ) ثانياً : تقرأ اللجنة املختصة التقرير الخاص مبرشوع القانون 

بعد يومني عى االقل من القراءة االوىل وبعد أستالم املقرحات التحريرية ثم أجراء املناقشة عليه )  منشور يف الوقائع 

العراقية العدد 5)44 6/9/5)20
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املوافقــة باغلبيــة اعضائــه عــىل مقــرتح او مــرشوع القانــون مــن حيــث املبــدأ)1( فــاذا 

وافــق املجلــس تــم املــي يف االجــراءات الترشيعيــة بضمنهــا القــراءة االوىل)2( . علمــاً 

ان االغلبيــة التــي اشــرتطها النظــام الداخــيل مبالــغ فيهــا وكان االوىل االكتفــاء 

باالغلبيــة البســيطة )اغلبيــة املصوتــني(. 

3- اذا لــم يوافــق املجلــس عــىل مقــرتح او مــرشوع القانــون ُعــدَّ ذلــك رفضــاً لذلــك 

املقــرتح أو املــرشوع مــع مالحظــة مــا نصــت عليــه املــادة 126 مــن النظــام الداخــي 

مــن أن مقرتحــات القوانــني التــي يرفضهــا املجلــس ال يجــوز اعــادة تقديمهــا يف دور 

االنعقــاد ذاتــه . 

املرحلة الخامسة : تقديم التعديالت 

ــراءة  ــه ق ــدأ وقراءت ــث املب ــن حي ــون م ــرشوع القان ــرتح او م ــىل مق ــة ع ــد املوافق بع

أوىل تأتــي يف األيــام الالحقــة لذلــك مرحلــة تقديــم التعديــالت لرئيــس اللجنــة فلــكل 

عضــو أن يقــرتح التعديــل بالحــذف أو اإلضافــة أو التجزئــة يف املــواد التــي يتضمنهــا 

املقــرتح أو املــرشوع ويجــب أن يقــدم التعديــل مكتوبــاً لرئيــس اللجنــة املختصــة 

ــن  ــع وعرشي ــل بأرب ــي يشــملها التعدي ــواد الت ــا امل ــي ســتنظر فيه ــل الجلســة الت قب

ــد  ــون موع ــب أن يك ــزام يتطل ــذا االلت ــاء به ــوم ان اإليف ــل)3(، ومعل ــىل األق ــاعة ع س

ــة  ــدة كافي ــل م ــبقاً وقب ــاً مس ــون معلوم ــرشوع القان ــرتح او م ــة مق مناقش

لتمكــني الســادة النــواب مــن تقديــم مقرتحــات التعديــل قبــل املوعــد املحــدد وهــو 

مــا ال يحــدث يف الواقــع ممــا يتعــذر عــىل الســادة النــواب تقديــم مــا يرونــه مــن 

تعديــالت يف الوقــت املناســب وهــو مــا يــؤدي بــدوره اىل عــدم إمكانيــة مناقشــة 

))) مام تجب مالحظته أن طلب املوافقة عى مقرح او مرشوع القانون يجري دون اشراط لالعراض كام جرى عليه العمل 

يف املجلس 

)2) مام نذهب اليه أن القراءة االوىل تأيت بعد املناقشة االجاملية ملقرح او مرشوع القانون واملوافقة عليه من حيث املبدأ 

هو ما نصت عليه املادة )32)) من النظام الداخيل للمجلس التي نصت عى )تبدأ املداولة مبناقشة املبادئ واألسس العامة 

للمرشوع اجامالً، فإذا مل يوافق املجلس عى املرشوع من حيث املبدأ، بأغلبية عدد أعضائه، عد ذلك رفضاً للمرشوع.) فهذه 

املادة دليل قاطع عى أن املداولة بضمنها القراة االوىل حسب ما نصت عليه املادة )36)) من النظام الداخيل تبدأ مبناقشة 

املبادئ واألسس العامة للمرشوع اجامالً. 

)3) املادة رقم )29))

لكل عضو عند النظر يف مرشوعات القوانني أن يقرح التعديل بالحذف أو اإلضافة أو التجزئة يف املواد فيام يعرض من 

تعديالت. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها املواد التي يشملها التعديل بأربع 

وعرشين ساعة عى األقل.
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ــة  ــام مناقش ــد إتم ــا بع ــرار اىل اضافته ــم االضط ــي يت ــة والت ــالت املقرتح التعدي

القانــون وقبيــل جلســة التصويــت أو اثنائهــا خالفــاً للنظــام الداخــي للمجلــس. 

ــرتح او  ــة مق ــة بدراس ــان املختص ــة أو اللج ــام اللجن ــة : قي ــة السادس املرحل

ــر  ــة التقري ــا وكتاب ــىل أي منهم ــة ع ــالت املقدم ــون والتعدي ــرشوع القان م

ــه . ــق ب املتعل

ــة  ــني املحال ــات القوان ــات ومقرتح ــة ملرشوع ــة معمق ــة بدراس ــان املختص ــوم اللج تق

اليهــا ومــا يقــدم عليهــا مــن تعديــالت مــن الســادة النــواب مســتعينة بذلــك بعــدد 

مــن الفعاليــات كجلســات االســتماع أو طلــب رأي الجهــات املعنيــة بتنفيــذ القانــون 

أو مــا يتوافــر مــن دراســات وآراء ثــم تقــوم بكتابــة تقريــر مفصــل وتقــدم تقريرهــا 

اىل رئيــس املجلــس)1( مــع مالحظــة وجــوب اشــتمال التقريــر الــذي تقدمــه اللجنــة يف 

حــده األدنــى وحســب مــواد النظــام الداخــي ملجلــس النــواب وخصوصــاً املــواد )81 

ــور  ــن أم ــه م ــق ب ــا يرف ــة اىل م ــارص إضاف ــبعة عن ــىل)2( س و115 و128 و 130( ع

أشــار اليهــا النظــام الداخــي وهــي: 

1- اإلجراءات التي قامت بها اللجنة . 

2- التعديالت املقدمة اىل اللجنة عىل مواد مقرتح أو مرشوع القانون 

3- رأي اللجنة. 

4- األسباب التي استندت إليها يف رأيها، 

5- اآلراء املخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها يف املوضوع.

ــان  ــن لج ــة م ــة لجن ــه أي ــدم ب ــل تتق ــرتاح بتعدي ــة يف كل اق 6- رأي الحكوم

)))  يالحظ ان املادة )6))) من النظام الداخيل التي نصت عى )مع مراعاة ما ورد يف شأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها 

خالل فرة تراوح ما بني أسبوعني اىل أربعة أسابيع عى األكرث من تاريخ إحالة املوضوع إليها، ما مل يحدد املجلس ميعاداً 

آخر، فاذا انقىض املوعد ومل يقدم التقرير فلرئيس املجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخري وتحديد املدة 

الالزمة إلمتام عملها، وللرئيس أن يعرض األمر عى املجلس ليقرر ما يراه) قد اوجبت بشكل عام تقديم اللجنة تقريرها خالل 

فرة تراوح ما بني أسبوعني اىل أربعة أسابيع عى األكرث من تاريخ إحالة املوضوع إليها وهي مدة غري كافية بالنسبة للتقرير 

املتعلق بدراسة مقرح او مرشوع القانون ملا يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات ومناقشات داخل اللجنة ال تستوعبها املدة 

املشار اليها يف املادة أعاله. 

)2) نصت املادة )5))) من النظام الداخيل عى )عى كل لجنة أن تقدم تقريراً إىل املجلس عن كل موضوع يحال إليها. 

ويجب أن يشتمل التقرير عى واألسباب التي استندت إليها يف رأيها، وترفق بتقريرها نصوص املرشوعات أو الترشيعات 

محل التقرير ومذكراتها اإليضاحية. ويجب أن يتضمن التقرير، اآلراء املخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها يف 

املوضوع) 
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املجلــس، أو أحــد األعضــاء إذا كانــت ترتتــب عليــه أعبــاء ماليــة ورأي مجلــس 

ــي  ــادات الت ــة يف االعتم ــة املالي ــه اللجن ــل تقرتح ــرتاح بتعدي ــوزراء يف كل اق ال

ــة. ــرشوع املوازن ــا م تضمنه

7- التوصيات التي تراها اللجنة. 

ــر  ــل التقري ــات مح ــات أو الترشيع ــوص املرشوع ــر )نص ــات بالتقري 8- املرفق

ومذكراتهــا اإليضاحيــة الدراســات واآلراء املتعلقــة بمقــرتح او مــرشوع 

القانــون..... (  

ــر  ــراءة التقري ــون وق ــرشوع القان ــرتح أو م ــة مق ــابعة: مناقش ــة الس  املرحل

ــواب.  ــس الن ــة مجل ــا يف جلس ــق بهم املتعل

بعــد إتمــام اللجنــة دراســة مقــرتح أو مــرشوع القانــون وإدخــال املقــرتح او املــرشوع 

ــة  ــس الجلس ــو رئي ــواب يتل ــس الن ــة مجل ــال جلس ــدول اعم ــىل ج ــول ع ــق األص وف

تقريــر اللجنــة املختصــة يف الجلســة املخصصــة للمناقشــة، ويف جميــع األحــوال تجــري 

ــراءة  ــه ق ــت قراءت ــي تم ــة الت ــرشوع بالصيغ ــرتح او امل ــاس املق ــىل أس ــة ع املناقش

أوىل)1(، ويفــرتض طبــق النظــام الداخــي أن ينتقــل املجلــس بعــد قــراءة التقريــر املعدِّ 

مــن اللجنــة املختصــة اىل مناقشــة مــواده مــادًة مــادًة بعــد تــالوة كل منهــا ومناقشــة 

ــم  ــو تقدي ــل ه ــدث بالفع ــا يح ــأنها)2( اال ان م ــة بش ــالت املقدم ــات بالتعدي االقرتاح

ــب  ــون بصــورة عشــوائية يغل ــه مــن آراء عــىل مــواد القان ــواب مــا يرون الســادة الن

عــىل بعضهــا التكــرار. 

مع مالحظة:

ــون  ــواده تك ــة م ــون ومناقش ــرشوع القان ــرتح أو م ــق بمق ــر املتعل ــراءة التقري  ان ق

بعــد يومــني عــىل األقــل مــن القــراءة األوىل وبعــد اســتالم املقرتحــات التحريريــة ثــم 

إجــراء املناقشــة عليــه)3( 

))) نصت املادة ))3)) من النظام الداخيل عى )يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة املختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة 

لرأي أغلبية اللجنة، يف الجلسة املخصصة للمناقشة. ويف جميع األحوال تجري املناقشة عى أساس املرشوع الذي تقدمت به اللجنة.)

)2) نصت املادة )33)) من النظام الداخيل عى )ينتقل املجلس بعد املوافقة عى املرشوع من حيث املبدأ إىل مناقشة 

مواده مادًة مادة بعد تالوة كل منها، ويؤخذ الرأي يف كل مادة عى حدة، ثم يؤخذ الرأي عى املرشوع يف مجموعه بعد 

اكتامل تالوة مواده كاملة.)

)3) نصت املادة )36)) من النظام الداخيل عى )ال يجوز التصويت عى مرشوع القانون قبل ميض أربعة أيام عى األقل من 

انتهاء املداولة فيه وفقاً ملا يأيت:    أوالً. يُقرأ مرشوع القانون قراءة أوىل.   ثانياً.  تقوم اللجنة املختصة بقراءة التقرير الخاص 

مبرشوع القانون بعد يومني عى األقل من القراءة األوىل وبعد استالم املقرحات التحريرية ثم إجراء املناقشة عليه

29

املرحلة الثامنة :  قيام اللجنة بتهيئة مقرتح أو مرشوع القانون للتصويت.  

بعــد قــراءة التقريــر املتعلــق بمقــرتح أو مــرشوع القانــون ومناقشــة ما يشــتمالن عليه 

مــن مــواد والتعديــالت املقرتحــة تقــوم اللجنــة املختصــة يف األيــام الالحقــة بتضمــني 

التعديــالت املقرتحــة عــىل مقــرتح او مــرشوع القانــون تمهيــداً ملرحلــة التصويــت. 

ــم  ــي ت ــالت الت ــة التعدي ــم اضاف ــروض ان تت ــن املف ــه م ــه ان ــب مالحظت ــا تج ومم

االتفــاق عليهــا يف جلســة املناقشــة اال ان مــا يحــدث بالفعــل أن تقــوم اللجنــة املختصة 

ــة  ــته يف جلس ــرت مناقش ــا ج ــر عم ــرف النظ ــالت ب ــن تعدي ــراه م ــا ت ــة م بإضاف

ــة.  املناقش

املرحلة التاسعة : التصويت 

ــالت  ــاً التعدي ــون متضمن ــرشوع القان ــرتح او م ــة ملق ــة املختص ــاز اللجن ــد انج بع

املقرتحــة يتــم تقديمــه للتصويــت مــع مراعــاة عــدم جــواز التصويــت عــىل مــرشوع 

القانــون قبــل مــي أربعــة أيــام عــىل األقــل مــن انتهــاء املداولــة فيــه)1( والتــي تنتهي 

ــادة  ــون م ــرتح القان ــرشوع او مق ــرأ م ــت يق ــة التصوي ــته ويف جلس ــاء مناقش بانته

مــادًة ويؤخــذ الــرأي يف كل مــادة عــىل حــدة مــع مراعــاة التصويــت عــىل التعديــالت 

املقرتحــة عــىل املــادة قبــل التصويــت عــىل النــص االصــي لهــا ويبــدأ بالتصويــت عــىل 

ابعدهــا عــن النــص االصــي ، مــع مالحظــة أنــه إذا قــرر املجلــس حكمــاً يف إحــدى 

املــواد مــن شــأنه إجــراء تعديــل يف مــادة ســبق أن وافــق عليهــا، فللمجلــس أن يعــود 

ــه  ــرأي عــىل مقــرتح أو مــرشوع القانــون بمجمل ــم يؤخــذ ال ــادة  ث ــك امل ملناقشــة تل
بعــد اكتمــال تــالوة مــواده كاملــة )2(

)))  نصت املادة 36) من النظام الداخيل عى )ال يجوز التصويت عى مرشوع القانون قبل ميض أربعة أيام عى األقل من 

انتهاء املداولة فيه وفقاً ملا يأيت:    أوالً. يُقرأ مرشوع القانون قراءة أوىل.   ثانياً.  تقوم اللجنة املختصة بقراءة التقرير الخاص 

مبرشوع القانون بعد يومني عى األقل من القراءة األوىل وبعد استالم املقرحات التحريرية ثم إجراء املناقشة عليه) 

)2) ال يوجد نص رصيح يف النظام الداخيل للمجلس ينظم عملية التصويت عى مقرح او مرشوع القانون اال انه جرى 

العمل عى اعتامد اآللية الواردة يف املادة )33)) من النظام الداخيل التي نصت عى )ينتقل املجلس بعد املوافقة عى 

املرشوع من حيث املبدأ إىل مناقشة مواده مادًة مادة بعد تالوة كل منها، ويؤخذ الرأي يف كل مادة عى حدة، ثم يؤخذ 

الرأي عى املرشوع يف مجموعه بعد اكتامل تالوة مواده كاملة.) مع مالحظة ما ارشنا اليه سابقاً من خلل يف صياغة هذه 

املادة يف كون ظاهرها يشري اىل ان اخذ الرأي يكون يف جلسة املناقشة. 
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مــع مالحظــة أنــه إذا قــرر املجلــس حكمــاً يف إحــدى املــواد مــن شــأنه إجــراء تعديل 

يف مــادة ســبق أن وافــق عليهــا، فللمجلــس أن يعــود ملناقشــة تلك املــادة)1(.

مــع مالحظــة أن يكــون التصويــت بعــد تحقــق نصــاب الجلســة وهــو وجــود اغلبيــة 

أعضــاء مجلــس النــواب وانــه باســتثناء التصويــت عــىل قانــون املحكمــة االتحاديــة

 وقانــون مجلــس االتحــاد وقانــون تنظيــم املعاهــدات التــي يتطلــب اقرارهــا اغلبيــة 

الثلثــني فــان التصويــت عــىل القوانــني يكــون باألغلبيــة البســيطة اي اغلبيــة املصوتــني 

ــل  ــا قب ــوت عليه ــادة املص ــني للم ــني والرافض ــاب املوافق ــب احتس ــا يتطل مم

اعــالن نتيجــة التصويــت .

وبإنجــاز التصويــت عــىل مقــرتح او مــرشوع القانــون يتحــول كل منهمــا اىل مرحلــة 

أخــرى وهــي التصديــق واالصــدار التــي هــي مــن اعمــال رئيــس الجمهوريــة . 

ومــن الجديــر بالذكــر ان نــرش القانــون الــذي هــو مــن اعمــال الســلطة التنفيذيــة 

ــم الكافــة بالقانــون وقــد يكــون مــن متطلبــات نفــاذه .  ووســيلة مــن وســائل عل

))) نصت املادة )35)) عى ) إذا قرر املجلس حكاًم يف إحدى املواد من شأنه إجراء تعديل يف مادة سبق أن وافقت عليها، 

فللمجلس أن يعود ملناقشة تلك املادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة املناقشة يف مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب 

جديدة، قبل انتهاء املداولة يف املرشوع وذلك بناء عى طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو خمسني عضواً من أعضاء 

املجلس.) مع االخذ بالنظر ان هذه املادة من املواد املُشِكلة يف النظام الداخيل فاملادة كام هو ظاهر متعلقة مبرحلة 

املناقشة اال ان العمل يف مجلس النواب قد استقر عى اعتامدها يف مرحلة التصويت. 
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ثالثا : النظام الداخيل : 

خــىل الدســتور وكذلــك قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته رقــم 13 لســنة 2018 مــن 

ــه كمــا أقتــر النظــام الداخــي عــىل وضــع  آليــة لوضــع النظــام الداخــي أو تعديل

ــا  ــني هم ــني اثنت ــىل مرحلت ــرت ع ــي اقت ــادة 148 والت ــام يف امل ــل النظ ــة لتعدي الي

االقــرتاح واملوافقــة:)1( 

األوىل: وهــي اقــرتاح التعديــل الــذي يجــب ان يكــون مقدمــا مــن رئاســة املجلــس او 

مــن خمســني عضــواً مــن اعضائــه. 

الثانية: موافقة املجلس عىل التعديل بأغلبية عدد اعضائه. 

ــل  ــا لألص ــمية تبع ــدة الرس ــرشه يف الجري ــن ن ــد م ــل الب ــذا التعدي ــوم ان ه ومعل

ــي.  ــام الداخ ــن النظ ــادة )152( م ــه يف امل ــوص علي املنص

ــد  ــي جدي ــام داخ ــع نظ ــة اىل وض ــة ماس ــود حاج ــارة اىل وج ــن االش ــد م ــا ال ب وهن

للمجلــس لكثــرة االخطــاء الصياغيــة واملوضوعيــة التــي وردت يف النظــام الداخــي فــال 

يخفــى عــىل املتصفــح للنظــام الداخــي ملجلــس النــواب درجــة االســتعجال والخلــط 

ــط  ــو مــن خطــأ او خل ــكاد نجــد فصــال يخل ــا وضــع النظــام فــال ن ــذان صاحب الل

ســواء مــن حيــث الصياغــة او املعنــى بــل ان هــذا النظــام قــد اشــتمل عــىل نصــوص 

خالــف فيهــا الدســتور، عليــه نــرى ان مــن الــرضوري الغــاء النظــام الداخــي الحــايل 

ووضــع نظــام داخــي جديــد يتجــاوز قــدر االمــكان االخطــاء املوجــودة. 

))) املادة 48) من النظام الداخيل للمجلس عى » يجوز اجراء تعديالت عى هذا النظام بناء عى اقراح من هياة الرئاسة 

او خمسني عضوا من اعضاء املجلس ومبوافقة اغلبية عدد االعضاء .
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رابعاً: القرارات املسنونة 

ال يخفــى ان مســالة اصــدار املجلــس للقــرارات كانــت وال زالــت محــال للنــزاع بــني 

الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة ســواء يف حــدود صالحيــة املجلــس إلصــدار القرارات 

بشــكل عــام او يف تكييــف بعــض القــرارات هــل هــي قــرارات تنفيذيــة تخــرج عــن 

ــة املجلــس  ــة تدخــل اطــار صالحي ــس او قــرارات غــر تنفيذي ــة املجل اطــار صالحي

ــتقراء  ــان اس ــواب ف ــس الن ــرارات مجل ــة بق ــتورية املتعلق ــواد الدس ــوع اىل امل وبالرج

هــذه املــواد يشــر اىل ان مــن اهــم مهمــات عمــل مجلــس النــواب هــو اتخــاذ قــرارات 

ــة  ــة او تنظيمي ــة او رقابي ــرارات ترشيعي ــذه الق ــت ه ــواء كان ــزام س ــة االل ــا صف له

دون ان يكــون للمجلــس صالحيــة اتخــاذ القــرارات التنفيذيــة التــي هــي مــن 

ــة  ــه املحكمــة االتحادي ــت الي ــة وهــو مــا ذهب اختصاصــات الســلطة التنفيذي

العليــا يف اكثــر مــن قــرار منهــا قرارهــا ذي العــدد )57/اتحاديــة/2011))1) مع 

االخــذ باالعتبــار رضورة النــص يف النظــام الداخــيل عــىل اليــة رصينــة التخــاذ 

ــئة  ــكام منش ــن اح ــرارات م ــذه الق ــىل ه ــب ع ــا يرتت ــس مل ــرارت يف املجل الق

للكثــر مــن الحقــوق وااللتزامــات)2) .

وعــىل كل حــال فيمــا يتعلــق بإصــدار القــرارات الترشيعيــة فهــي ايضــاً كانــت محــل 

نــزاع بــني الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة فقــد ســبق ملجلــس النــواب ان اصــدر 

قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته رقــم 13 لســنة 2021 متضمنــاً املــادة )17( التــي 

نصــت عــىل يمــارس املجلــس وفقــاً لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف نظامــه الداخــي 

ــة( اال ان  ــرارات الترشيعي ــدار الق ــابعاً: اص ــة اآلتية:...س ــات الترشيعي االختصاص

ــا يف قرارهــا ذي العــدد )140 وموحدتهــا 141/اتحاديــة / املحكمــة االتحاديــة العلي

اعــالم/2018()3(  قــد ذهبــت اىل عــدم دســتورية البنــد ســابعاً مــن املــادة 

ــوى )ان  ــنة 2018 بدع ــم 13 لس ــكيالته رق ــواب وتش ــس الن ــون مجل ــن قان )17( م

)))  امللحق رقم )33) 

)2) عى الرغم من االهمية التي تتمتع بها القرارات التي يصدرها مجلس النواب اال النظام الداخيل للمجلس خال من وضع 

الية واضحة التخاذها االمر الذي ادى اىل ان يتصف اتخاذ الكثري منها بصفة االستعجال الذي ادى بدوره اىل اصدار قرارات 

مخالفة للدستور او مخالفة للقانون االمر الذي يُشِكل وبشكل واضح عى امكانية تطبيق هذه القرارات ، ان عدم وضع الية 

محددة واضحة التخاذ القرارات يف مجلس النواب واالستعجال يف اتخاذ الكثري منها ومخالفتها للدستور والقانون يف احيان 

اخرى اضعف وبشكل واضح القيمة القانونية لهذه القرارات االمر الذي يستوجب وبشدة وضع الية واضحة لها يف النظام 

الداخيل للمجلس للنأي بالقرارات عن هذه اإلخفاقات وقد قدمنا يف اكرث من مناسبة آلية التخاذ القرارات اال أنه مل تسنح 

الفرصة لتعديل النظام الداخيل للمجلس مبا ميكن من ادخال اآللية املشار اليها. 

)3)  امللحق رقم )0)) 
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الدســتور ويف املــادة )61/أوالً( قــد نــص عــىل اختصاصــات مجلــس النــواب بترشيــع 

ــا  ــدا م ــة ع ــرارات ترشيعي ــدار ق ــه اص ــىل تخويل ــص ع ــم ين ــة ول ــني االتحادي القوان

نــص الدســتور عليــه يف مواضعهــا عــىل تخويلــه اصــدار عــدد مــن القــرارات ضمــن 

املــواد الــواردة يف الدســتور ومنهــا املــادة )52/ثانيــاً( وتلــك التــي نصــت عليهــا املادة 

ــدار  ــس الص ــة املجل ــي صالحي ــا اىل نف ــة العلي ــة االتحادي ــت املحكم ــل ذهب )61( ( ب

قــرارات ترشيعيــة  حتــى يف الفــرتة االنتقاليــة وهــو مــا أشــارت اليــه يف قرارهــا ذي 

العــدد )89/اتحاديــة/2019()1( الــذي نــص عــىل )وتجــد املحكمــة االتحاديــة العليــا 

ــنة 2008  ــم )44( لس ــي املرق ــرار الترشيع ــع الق ــواب بترشي ــس الن ــام مجل أن قي

كان يف ظــل وجــود )مجلــس الرئاســة( الــذي انتهــى دوره بعــد انتهــاء الــدورة األوىل 

ــم أن  ــنة 2005 رغ ــراق لس ــة الع ــتور جمهوري ــاذ دس ــة لنف ــواب الالحق ــس الن ملجل

ذلــك االختصــاص ليــس لــه ســند مــن الدســتور اال يف املواضــع التــي نــص الدســتور 

عليهــا حــراً وليــس مــن بينهــا اصــدار قــرارات ترشيعيــة بديــالً للقوانــني ووفــق 

الســياقات التــي رســمها الدســتور إلصــدار القوانــني(

ونــود القــول أن مــا ذهبــت اليــه املحكمــة االتحاديــة العليــا بحاجــة اىل إعــادة 

نظــر وفــق مــا يأتــي: 

ــم  ــتور فل ــن الدس ــادة )61( م ــر يف امل ــواب ال تنح ــس الن ــات مجل 1- ان اختصاص

ــات  ــىل االختصاص ــواب ع ــس الن ــة مجل ــر صالحي ــىل ق ــة ع ــادة دالل ــن امل تتضم

ــواد  ــة يف م ــواب مبثوث ــس الن ــات ملجل ــاك اختصاص ــث ان هن ــادة حي ــورة يف امل املذك

ــواد  ــك امل ــال ذل ــادة )61( مث ــا امل ــت عليه ــي نص ــك الت ــر تل ــتور غ الدس

)51 و 52 و55 و63 و 76 و 78 و 126 و 135 و 136 و 137( من الدستور. 

2- نصت املادة 138/ خامسا من الدستور عىل 

)  أ- ترســل القوانــني والقــرارات التــي يســنها مجلــس النــواب اىل مجلــس الرئاســة، 

ــخ  ــن تاري ــام م ــرشة اي ــالل ع ــا خ ــاع، واصداره ــا باالجم ــة عليه ــرض املوافق لغ

ــه، .....  ــا الي وصوله

))) امللحق رقم )36) 
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ب- يف حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانني والقرارات اىل مجلس.....

ج- يف حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة عىل القوانني والقرارات ثانية، .....( 

ــدار  ــس إلص ــة املجل ــىل صالحي ــة ع ــة واضح ــن دالل ــادة م ــذه امل ــا يف ه ــح م وواض

ــَن يــرادف الترشيــع فكمــا ان  قــرارات ترشيعيــة لهــا صفــة االلــزام فمعلــوم ان السَّ

هنــاك قوانــني تــرشع وتســن فهنــاك قــرارات تــرشع وتســن ايضــا وتتصــف بصفــة 

االلــزام وهــي القــرارات التــي تتصــف بصفــات القاعــدة القانونيــة مــن تنظيم لســلوك 

االفــراد عــىل نحــو معــني وعمــوم واســتمرار وهــي صفــات عــرب عنهــا الدســتور بكلمة 

يســنها اي يجعلهــا ســنة يســر االفــراد عــىل منوالهــا هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة 

اخــرى ان الــزام الدســتور ارســال القــرارات املســنونة اىل مجلــس الرئاســة إلصدارهــا 

فيــه داللــة واضحــة عــىل اكســاب هــذه القــرارات صفــة الســنِّ وااللــزام فمعلــوم ان 

اصــدار الترشيــع يعنــي ) تســجيل ســن الترشيــع ووضعــه موضــع التنفيــذ بالتكليــف 

بتنفيــذه باعتبــاره ترشيعــا ملزمــا مــن ترشيعــات الدولــة فهــو بمثابــة شــهادة ميــالد 

للترشيــع تكــون ســندا لتنفيــذه ()1( فمــا مــربر اصــدار القــرار ان لــم تكــن لــه صفــة 

ــزام )2( فهــذه املــواد وغرهــا ممــا هــو مبثــوث يف الدســتور العراقــي يــدل  االل

بوضــوح عــىل صالحيــة مجلــس النــواب إلصــدار القــرارات امللزمــة)3( ســواء كانــت 

هــذه القــرارات ترشيعيــة او رقابيــة او تنظيميــة دون ان تكــون للمجلــس صالحيــة 

اتخــاذ القــرارات التنفيذيــة التــي هــي مــن اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة 

ــة  ــة رصين ــىل الي ــيل ع ــام الداخ ــص يف النظ ــار رضورة الن ــذ باالعتب ــع االخ م

التخــاذ القــرارت يف املجلــس ملــا يرتتــب عــىل هــذه القـــــرارات مــن احــكام 

منشــئة للكثيـــــر مــن الحقــــــــوق وااللتزامات)4) .

)))   قد يدعي البعض ان هذه املادة ال ميكن االستدالل بها كونها وردت يف الفصل املخصص لالحكام االنتقالية والجواب 

عى هذا بأن سحب صالحية االعراض من مجلس الرئاسة ال يستتبع سحب صالحية املجلس إلصدار القرارات التي لها قوة القانون 

)2) علام ان االصدار بعد املرحلة االنتقالية يتعلق بالقوانني حسب املادة 73 / ثالثا من الدستور اال اذا اعتربنا املراد بالقوانني 

الواردة يف هذه املادة باملعنى العام الذي يشمل القرارات التي لها قوة القانون .

)3) من الجدير بالذكر االشارة اىل املادة 59/ ثانيا : من الدستور التي نصت عى )  تتخذ القرارات يف جلسات مجلس النواب 

باالغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما مل ينّص عى خالف ذلك ) .

)4) عى الرغم من االهمية التي للقرارات التي يصدرها مجلس النواب فقد خال النظام الداخيل عن وضع الية واضحة 

التخاذها االمر الذي ادى اىل ان يتصف اتخاذ الكثري منها بصفة االستعجال الذي ادى بدوره اىل اصدار قرارات مخالفة 

للدستور او مخالفة للقانون االمر الذي يُشِكل وبشكل واضح عى امكانية تطبيق هذه القرارات . 

ان عدم وضع الية محددة واضحة التخاذ القرارات يف مجلس النواب واالستعجال يف اتخاذ الكثري منها ومخالفتها للدستور 

والقانون يف احيان اخرى اضعف وبشكل واضح القيمة القانونية لهذه القرارات االمر الذي يستوجب وبشدة وضع الية 
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ــا قــراراً بدســتورية قــرار ترشيعــي  ــة العلي 3- ســبق أن أصــدرت املحكمــة االتحادي

ــتور  ــجامه الدس ــك اىل انس ــتندة يف ذل ــتان مس ــم كردس ــة إقلي ــن حكوم ــادر م ص

ــة حكمــه يف قرارهــا ذي العــدد )1/اتحاديــة/2010()1(  الــذي نــص عــىل )  وعمومي

وممــا تقــدم تجــد املحكمــة االتحاديــة العليــا ان القــرار الترشيعــي املطلــوب الغــاؤه 

ــن  ــم يك ــة ول ــة يف 1996/8/31 كاف ــدات الحاصل ــاء املزاي ــىل الغ ــص ع ــد ن كان ق

ــوم  ــمل العم ــا ش ــط وانم ــي فق ــن املدع ــة بَدي ــدة الخاص ــى املزاي ــد ألغ ــع ق الترشي

ــادة  ــنة 2005 ويف امل ــراق لس ــة الع ــتور جمهوري ــورة ...... وان دس ــباب املذك لألس

)16( منــه نــص )تكافــؤ الفــرص مكفــول لجميــع العراقيــني وتكفــل الدولــة اتخــاذ 

اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق ذلــك( وبالتــايل يكــون القــرار الترشيعــي املطلــوب الغاؤه 

منســجماً ومتفقــاً مــع احــكام الدســتور هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أن القــرار 

الترشيعــي ألغــى املزايــدات جميعهــا يف عمــوم مدينــة أربيــل ...... ( علمــاً أن املحكمــة 

االتحاديــة العليــا قــد حكمــت بدســتورية هــذا القــرار عــىل الرغــم مــن عــدم وجــود 

نــص يف الدســتور او يف قانــون برملــان إقليــم كردســتان رقــم )1( لســنة 1992 املعــدل 

يســند لربملــان اإلقليــم صالحيــة اصــدار القــرارات الترشيعيــة. 

واضحة لها يف النظام الداخيل للمجلس للنأي بالقرارات عن هذه اإلخفاقات واقرح ان تتضمن اآللية ما يأيت :  

اوال : للمجلس اتخاذ ما يراه من قرارات يف ما يعرض عليه وفق االلية املنصوص عليها يف هذا النظام ويكون لهذه القرارات 

قوة القانون . 

ثانيا : يف غري الحاالت املنصوص عى الية اتخاذ القرارت فيها يجوز الحدى اللجان املختصة أو لــــ  )  ....  ) من النواب 

تقديم مسودة قرار اىل رئيس املجلس .   

ثالثا : يحيل الرئيس مسودة القرار عى اعضاء املجلس وعى اللجنة القانونية واللجنة املختصة ، وعى اللجان املحال اليها 

مسودة القرار ابداء الراي يف تقرير يرفع خالل سبعة ايام من تاريخ االحالة . 

رابعا : يقترص عمل اللجنة القانونية يف غري القرارات التي تختص بها اللجنة اختصاصاً موضوعياً عى ابداء الرأي يف صياغة 

مقرح القرار ومدى موافقته للدستور والقوانني النافذة واقراح الصيغة املعدلة بالتنسيق مع مقدمي املقرح. 

خامسا : يدرج مقرح القرار والتقارير املرفوعة يف جدول اعامل جلسة مناسبة للتصويت عليه بعد قراءة التقارير ومناقشته . 

))) امللحق رقم )37) 
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إجراءات 

العمل الرقابي ملجلس النواب

ــان  ــول ب ــد بالق ــس نمه ــي للمجل ــل الرقاب ــراءات العم ــول يف إج ــل الق ــل تفصي قب

الدســتور قــد نــص عــىل اختصاصــات املجلــس بصــورة اجماليــة وتــرك أمــر تفصيلها 

ــع  ــىل ترشي ــتور ع ــص الدس ــا ن ــه فكم ــم عمل ــذي ينظ ــي ال ــام الداخ ــا للنظ وبيانه

القوانــني االتحاديــة بصــورة اجماليــة وتــرك أمــر تفصيــل وبيــان اجراءاتــه للنظــام 

ــات  ــة والهيئ ــلطة التنفيذي ــىل الس ــة ع ــىل الرقاب ــص ع ــك ن ــس كذل ــي للمجل الداخ

املســتقلة بصــورة اجماليــة تــاركاً امــر تفصيــل وبيــان اجراءاتهــا للنظــام الداخــي 

ــس  ــة ملجل ــلطات رقابي ــن س ــني م ــض القوان ــندته بع ــا اس ــة اىل م ــس إضاف للمجل

ــه عــىل املحافظــات )مجالــس املحافظــات واملحافظــني()1( وال  ــواب بضمنهــا رقابت الن

ــائل  ــض وس ــات أو بع ــض الترشيع ــىل بع ــتور ع ــُص يف الدس ــدم الن ــا تق ــرم م يخ

الرقابــة لخصوصيــة اقتضــت النــص عــىل ذلــك وعــىل كل حــال فــان للرقابــة اكثــر 

ــه الدســتور وهــي كل مــن :  مــن وســيلة منهــا مــا نــص علي

اوالً:  الســؤال : ســؤال رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ومســؤويل الهيئــات املســتقلة 

ورؤســاء مجالــس املحافظــات واملحافظــني ورؤســاء الجهــات غــر املرتبطــة بــوزارة.

ثانيــاً: طــرح موضــوع عــام للمناقشــة:  اســتيضاح سياســة واداء مجلــس الــوزراء او 

احــدى الــوزارات.

ثالثــاً: االســتجواب : اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ومســؤويل الهيئــات 

املســتقلة.

رابعــاً: املســؤولية الوزاريــة وطــرح الثقــة : ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلس الــوزراء 

والــوزراء واعفــاء مســؤويل الهيئات املســتقلة.

خامساً: مسآلة واعفاء رئيس الجمهورية .

سادساً: املوافقة عىل قيام رئيس مجلس الوزراء بإقالة أحد الوزراء)2(.  

ــس  ــون مجل ــره يف قان ــا ورد ذك ــتور وانم ــه الدس ــص علي ــم ين ــا ل ــا م ومنه

ــا : ــذة واهمه ــني الناف ــيل أو القوان ــام الداخ ــواب والنظ الن

)))  قرار املحكمة االتحادية العليا ذي العدد )38/اتحادية/2009) امللحق رقم )42) 

)2)  قرار املحكمة االتحادية العليا ذي العدد )25/اتحادية/اعالم/6)20) امللحق رقم )40) 
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ــم  ــم بدرجته ــن ه ــوزراء او م ــوزراء او ال ــس ال ــوة رئي ــتيضاح : دع ــوة االس  اوالً: دع

ــن  ــأن م ــن ش ــتفهام ع ــس لالس ــام املجل ــور ام ــتقلة للحض ــات املس ــاء الهيئ او رؤس

ــم ــؤون اعماله ش

 ثانيــاً : التحقيــق النيابــي : اجــراء التحقيــق مــع اي مــن مســؤويل الســلطة التنفيذيــة 

والهيئــات املســتقلة يف الشــؤون التــي تدخــل يف اختصاصاتهــم.     

ثالثــاً: طلــب املعلومــات والوثائــق مــن ايــة جهــة رســمية، بشــأن اي موضــوع يتعلــق 

باملصلحــة العامــة او حقــوق املواطنــني او تنفيــذ القوانــني او تطبيقهــا مــن مؤسســات 

ــة والهيئات املســتقلة. الســلطة التنفيذي

ــان  ــف او بي ــح موق ــهادة او توضي ــإلدالء بش ــخص ل ــور اي ش ــب حض ــاً: طل رابع

ــس. ــام املجل ــا ام ــوع كان معروض ــأن اي موض ــات بش معلوم

خامســاً: القيــام بزيــارات تفقديــة اىل الــوزارات ودوائــر الدولــة لالطــالع عــىل حســن 

ســر وتطبيــق احــكام الدســتور والقانــون واالنظمــة والتعليمــات والقــرارات النافــذة.

سادساً: اقالة املحافظ بناء عىل طلب من رئيس مجلس الوزراء)1(. 

ويالحــظ ان صــدر املــادة )27( مــن قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته رقــم )13( 

لســنة 2018 يف عبــارة )يمــارس املجلــس وفقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف 

نظامــه الداخــيل اعمــال الرقابــة عــىل الســلطة التنفيذيــة بالوســائل املتاحــة 

ــر مــن وســائل ليــس  بضمنهــا االتــي:...... ( يــدل بشــكل واضــح عــىل ان مــا ذُِك

عــىل ســبيل الحــر فلمجلــس النــواب اســتعمال الوســائل الالزمــة ملمارســة الرقابــة 
ــره  ــم ذك ــم يت ــادة او ل ــره يف امل ــم ذك ــا ت ــائل مم ــذه الوس ــت ه ــواء كان ــة س النيابي
كمــا يالحــظ أنــه لا يشــرتط اعتمــاد تراتبيــة معينــة يف اســتعمال هــذه الوســائل 
فــاذا توافــرت رشوط ممارســة وســيلة االســتجواب مثــالً جــاز ممارســتها دون 
رضورة املــرور بالســؤال النيابــي أو غــره مــن وســائل الرقابــة وهــو مــا ذهبــت 
اليــه املحكمــة االتحاديــة العليــا يف قراراهــا ذي العــدد )30/اتحادية/اعــالم/2017()2( 

ــن  ــادة )27( م ــوارد يف امل ــة ال ــائل الرقابي ــذه الوس ــض ه ــان بع ــال ف ــىل كل ح وع

القانــون بحاجــة اىل بيــان مــا تتطلبــه مــن إجــراءات عــىل التفصيــل اآلتــي: 

)))  قرار املحكمة االتحادية العليا ذي العدد )29/اتحادية/9)20) امللحق رقم ))4) 

)2) امللحق رقم )26) علام انه سبق للمحكمة االتحادية العليا يف قرارها ذي العدد ))5/اتحادية/2009) جعلت من تحديد 

تراتبية الستخدام وسائل الرقابة الربملانية حيث ال يحق للنائب استخدام وسيلة دون اللجوء اىل الوسيلة التي قبلها من األمور 

التنظيمية ملجلس النواب التي هي من صالحية رئيس املجلس وال صالحية للمحكمة االتحادية العليا للتدخل يف هذه األمور 

التنظيمية ..... ) امللحق رقم )22) 
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أوال : السؤال النيابي:

وســيلة رقابيــة نيابيــة يوجههــا عضــو مجلــس النــواب اىل رئيــس مجلــس الــوزراء أو 

الــوزراء أو رؤســاء الهيئــات املســتقلة أو املحافظــني أو رؤســاء مجالــس املحافظــات 

ــو،  ــه العض ــر ال يعلم ــن أم ــتفهام ع ــوزارة لالس ــة ب ــر املرتبط ــر غ ــاء الدوائ أو رؤس

ــه، أو للوقــوف عــىل مــا يعتزمــه  أو للتحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إلي

املســؤول يف أمــر مــن األمــور. 

ــة  ــؤول بمخالف ــخص املس ــام للش ــى االته ــل معن ــوم ال يحم ــو معل ــا ه ــؤال كم والس

ــر.  ــرب ال اكث ــاً للخ ــؤال طلب ــون الس ــدو ان يك ــال يع ــون ف القان

ولقــد نــص الدســتور عــىل هــذه الوســيلة يف املــادة )61( مــن الدســتور: التــي نصــت 

ــواب  ــس الن ــو مجل ــابعاً :ـ أـ لعض ــا يأتي:....س ــواب بم ــس الن ــص مجل ــىل “ يخت ع

ــل يف  ــوع يدخ ــئلة يف أي موض ــوزراء، أس ــوزراء وال ــس ال ــس مجل ــه إىل رئي أن يوج

ــق  ــده ح ــائل وح ــاء، وللس ــئلة األعض ــن أس ــة ع ــم اإلجاب ــكٍل منه ــم، ول اختصاصه

ــة.”  ــىل اإلجاب ــب ع التعقي

بهــذا العمــوم تنــاول الدســتور هــذه الوســيلة االمــر الــذي حــدى باملــرشع يف النظــام 

الداخــي اىل بيــان تفاصيــل اكثــر عــن هــذه الوســيلة مبينــاً تنــوع الســؤال النيابــي اىل 

تحريــري وشــفاهي إضافــة اىل بيــان ضوابــط كل مــن الســؤال واالجابــة ومــا يتطلبــه 

ــه  ــن توجي ــن يمك ــخاص اخري ــة اش ــك اىل اضاف ــدى ذل ــل تع ــراءات ب ــن إج ــك م ذل

ــم يتــم اإلشــارة اليهــم يف الدســتور وذلــك يف املــواد مــن 50 اىل 54  الســؤال اليهــم ل

وفــق التفصيــل اآلتــي:
ــدم  ــو مق ــن العض ــة م ــؤال واملطلوب ــا يف الس ــب توافره ــط الواج 1: الضواب

ــؤال)1)  الس
أ- ان يقــدم الســؤال كتابــة اىل كل مــن رئيــس مجلــس الــوزراء أو الــوزراء أو رؤســاء 
الهيئــات املســتقلة أو املحافظــني أو رؤســاء مجالــس املحافظــات)2( أو رؤســاء الدوائــر 
غــر املرتبطــة بــوزارة اســتناداً اىل املــادة )29( مــن قانــون مجلــس النواب وتشــكيالته 

رقــم )13( لســنة 2018 وإضافــة اىل هــؤالء يمكــن توجيــه الســؤال النيابــي اىل نــواب 

رئيــس مجلــس الــوزراء وغــر مــا ذكــر مــن أعضــاء الحكومــة اســتناداً اىل النظــام 

الداخــي للمجلــس )3( مــع مالحظــة عــدم جــواز توجيــه الســؤال النيابــي اىل رئيــس 

))) املادة رقم )50)

)2)  قرار املحكمة االتحادية العليا ذي العدد )80/اتحادية/7)20) امللحق رقم )2)) 

)3) املادة رقم )50)
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ــدد )42/ ــا ذي الع ــة العلي ــة االتحادي ــرار املحكم ــاً لق ــه تطبيق ــة ونواب الجمهوري

ــذي  ــالم/2017()2( ال ــدد )121/اتحادية/اع ــا ذي الع ــة/2019()1( وقراره اتحادي

نــص عــىل ) ان الصالحيــة املمنوحــة لعضــو مجلــس النــواب بتوجيــه األســئلة بموجب 

ــد )أ( مــن الفقــرة )ســابعاً( مــن املــادة )61( مــن الدســتور واملــادة )50( مــن  البن

النظــام الداخــي ملجلــس ال تمتــد وال تشــمل رئيــس الجمهوريــة ونوابــه( .

ب- ان يكون السؤال يف شأن من الشؤون التي تدخل يف اختصاصهم.

ت- ان يكــون مضمــون الســؤال لالســتفهام عــن أمــر ال يعلمــه العضــو، أو للتحقــق 

مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه، أو للوقــوف عــىل مــا تعتزمــه الحكومــة يف 

أمــر مــن األمــور.

ث- تحديد آلية اجابة الشخص املسؤول تحريرية كانت او شفهية. 

ج- اعالم رئاسة املجلس. 

ــال  ــا ح ــه مراعاته ــس ونائبي ــس املجل ــادة رئي ــىل الس ــي ع ــط الت 2: الضواب

ــفاهاً. ــه ش ــة عن ــب االجاب ــؤال تطل ــو لس ــم العض تقدي

أ- ادراج الســؤال الــذي تكــون االجابــة عنــه شــفاهاً يف جــدول أعمــال أقــرب جلســة 
مناســبة وذلــك بعــد أســبوع عــىل األقــل مــن تاريــخ إبالغــه إىل املســؤول املعنــي)3(

ــل أن  ــس، قب ــان املجل ــة إىل لج ــات محال ــة بموضوع ــئلة املرتبط ــدم ادراج األس ب- ع

ــس .  ــا إىل املجل ــة تقريره ــدم اللجن تق
ت- عدم ادراج أكثر من سؤال للعضو الواحد يف جلسة واحدة)4(

ث-عــدم الســماح لغــر العضــو الــذي وجــه الســؤال أن يســتوضح املســؤول املعنــي، 

وأن يُعقــب عــىل اإلجابــة.

مــع مالحظــة أن لرئيــس املجلــس، إذا كان الســؤال متعلقــاً بموضــوع لــه أهميــة عامة 

أن يــأذن، بحســب تقديــره، لرئيــس اللجنــة املختصــة بموضــوع الســؤال أو لعضــو 

آخــر بإبــداء تعليــق موجــز أو مالحظــات موجــزة عــىل اإلجابــة)5(.

)))  امللحق رقم )35) 

)2)  امللحق رقم )))) 

)3) املادة رقم ))5)

)4) املادة رقم )52) 

)5) املادة رقم )53)



40

3: املدة املتاحة للرد عىل السؤال النيابي

نــص النظــام الداخــي ملجلــس النــواب يف املــادة )51( منــه عــىل عــدم جــواز ان يتأخر 
الــرد عــىل الســؤال أكثر مــن أســبوعني)1(

4: سحب السؤال وسقوطه)2) 

يجــوز للعضــو ســحب ســؤاله يف أي وقــت، ويســقط الســؤال بــزوال صفــة مقدمــه، 

أو مــن وجــه إليــه. 

5: األثر القانوني لعدم إجابة الشخص املسؤول عىل السؤال النيابي:

لــم يتضمــن الدســتور او النظــام الداخــي ملجلــس النــواب أثــراً قانونيــة لعــدم إجابــة 

الشــخص املســؤول عــىل الســؤال النيابــي اال أن قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته 

ــه عــىل ) أوالً:  ــادة )15( من ــك بالنــص يف امل ــد تجــاوز ذل ــم )13( لســنة 2018 ق رق

ــس يف  ــاء املجل ــالت اعض ــك مراس ــا يف ذل ــس بم ــالت املجل ــات ومراس ــد مخاطب تع

ــذا  ــتور وه ــب الدس ــة بموج ــة والتمثيلي ــة والرقابي ــه الترشيعي ــة مهام ــار ممارس إط

ــات ذات  ــىل الجه ــمية، وع ــالت رس ــات ومراس ــي مخاطب ــام الداخ ــون والنظ القان

 العالقــة اجابتهــا يف مــدة أقصاهــا )15( خمســة عــرش يومــاً مــن تاريــخ تســلمها .

....... رابعــاً: يعــدُّ االمتنــاع عــن تنفيــذ مــا ورد يف أوالً مــن هــذه املــادة امتناعــاً عــن 

ــواردة يف الدســتور  ــك ال ــق الجــزاءات املناســبة لذل ــي يوجــب تطبي أداء واجــب قانون

والقوانــني النافــذة بضمنها  املــادة 329 مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( 

ــىل  ــة ع ــن اإلجاب ــؤول ع ــخص املس ــاع الش ــان امتن ــه ف ــدل( علي ــنة 1969 املع لس

الســؤال النيابــي يرتــب اآلتــي: 

أ- يعــدُّ امتناعــا عــن أداء واجــب قانونــي يوجــب تطبيــق الجــزاءات املناســبة لذلــك 

الــواردة يف الدســتور والقوانــني النافــذة بضمنها  املــادة 329 مــن قانــون العقوبــات 

العراقــي رقــم )111( لســنة 1969 املعــدل. 

)))  نصت املادة ))5) من النظام الداخيل عى )تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون اإلجابة عنه شفاهاً يف جدول أعامل 

أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع عى األقل من تاريخ إبالغه إىل املسؤول املعني. وال يجوز أن يتأخر الرد عى السؤال 

أكرث من أسبوعني.) 

)2) املادة رقم )54)
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ب- باإلمــكان توجيــه االســتجواب للشــخص الــذي يمتنــع عــن اإلجابــة عــىل الســؤال 

النيابــي لكــون االمتنــاع مخالفــة قانونيــة اســتناداً اىل املــادة )15( مــن قانــون مجلس 

النــواب وتشــكيالته رقــم )13( لســنة 2018 ومعلــوم ان املخالفــة القانونيــة يمكــن ان 

تكــون موضوعــاً الســتجواب موجــه اىل صاحــب املخالفــة. 

ــدد )80/ ــا ذي الع ــة العلي ــة االتحادي ــرار املحكم ــه ق ــا تضمن ــة م ــع مالحظ م

ــف  ــا أن تخل ــة العلي ــة االتحادي ــد املحكم ــىل )تج ــص ع ــذي ن ــة/2017()1( ال اتحادي

ــه الســؤال النيابــي بــدون معــذرة مرشوعــة بعــد تبلغــه  الشــخص الــذي يوجــه الي

وفــق القانــون باملوعــد املحــدد لإلجابــة عــن الســؤال فيعــدُّ ذلــك اقــرارا بمــا نســب 

 ) ــردِّ ــق ال ــن ح ــازالً ع ــؤال وتن ــوع الس ــه بموض الي

ونــرى أن املحكمــة االتحاديــة العليــا قــد جانبــت الصــواب فيمــا ذهبــت اليــه فالغالــب 

االعــم مــن األســئلة النيابيــة ال تتضمــن نســبة امــر مــا اىل الشــخص املســؤول بقــدر 

تضمنهــا طلــب الخــرب مــن الشــخص املســؤول عــن امــر ال علــم لعضــو املجلــس بــه 

ــه كان قــد  ــا املشــار الي ــة العلي ــداء وعــىل كل حــال فــان قــرار املحكمــة االتحادي ابت

صــدر قبــل صــدور قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته الــذي تضمــن بيــان األثــر 

املرتتــب عــىل عــدم قيــام الشــخص املســؤول بالجــواب عــىل الســؤال النيابــي.  

)))  امللحق رقم )2)) 
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6: نماذج للسؤال النيابي: 

اىل السيد رئيس مجلس الوزراء .....  املحرتم

م/ سؤال نيابي شفاهي

اســتناداً اىل املــادة )61/ســابعاً/أ( مــن الدســتور واملادتــني )27/ثانيــاً( و )29( مــن 

قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته رقــم )13( لســنة 2018 واملــواد )50 و 51 و53( 

مــن النظــام الداخــي ملجلــس النــواب. 

إشــارة اىل مــا تضمنتــه تقاريــر وزارة التخطيــط مــن توقــع زيــادة ســكانية للســنوات 

...... يرجــى بيــان مــا تعتزمــه الحكومــة مــن إجــراءات لتلبية احتياجــات هــذه الزيادة 

مــع مالحظــة ان تكــون اإلجابــة شــفهية يف اقــرب جلســة مناســبة . 

مع التقدير.....

نسخة منه اىل : 

ــه يف  ــىل إدخال ــة ع ــم واملوافق ــل بالعل ــواب للتفض ــس الن ــس مجل ــيد رئي - الس

اقــرب جلســة واعــالم الســيد ر م الــوزراء بموعــد الجلســة مــع وافــر التقديــر

- الســيد النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب للتفضــل بالعلــم واملوافقــة عــىل 

إدخالــه يف اقــرب جلســة مــع وافــر التقديــر

ــم واملوافقــة  ــواب للتفضــل بالعل ــس الن ــي لرئيــس مجل - الســيد النائــب الثان

عــىل إدخالــه يف اقــرب جلســة مــع وافــر التقديــر
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اىل السيد وزير .....  املحرتم

م/ سؤال نيابي شفاهي

اســتناداً اىل املــادة )61/ســابعاً/أ( مــن الدســتور واملادتــني )27/ثانيــاً( و )29( مــن 

قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته رقــم )13( لســنة 2018 واملــواد )50 و 51 و53( 

مــن النظــام الداخــي ملجلــس النــواب. 

بيــان مــا اتخذتمــوه مــن إجــراءات بصــدد مالحظــات ديــوان الرقابــة املاليــة بتقريرها 

ذي العــدد ..... والــذي تضمــن تأشــر حــدوت عــدد مــن عمليــات الــرف يف الــوزارة 

ــاً للقانون.  خالف

نسخة منه اىل : 

ــه يف  ــىل إدخال ــة ع ــم واملوافق ــل بالعل ــواب للتفض ــس الن ــس مجل ــيد رئي - الس

اقــرب جلســة واعــالم الســيد ر م الــوزراء بموعــد الجلســة مــع وافــر التقديــر

- الســيد النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب للتفضــل بالعلــم واملوافقــة عــىل 

إدخالــه يف اقــرب جلســة مــع وافــر التقديــر

ــم واملوافقــة  ــواب للتفضــل بالعل ــس الن ــي لرئيــس مجل - الســيد النائــب الثان

عــىل إدخالــه يف اقــرب جلســة مــع وافــر التقديــر
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اىل السيد .....  املحرتم

م/ سؤال نيابي تحريري

ــاً( مــن قانــون  اســتناداً اىل املــادة )61/ســابعاً/أ( مــن الدســتور واملــادة )27/ثاني

ــام  ــن النظ ــادة )50( م ــنة 2018 وامل ــم )13( لس ــكيالته رق ــواب وتش ــس الن مجل

ــواب.  ــس الن ــي ملجل الداخ

ــدد  ــوزاري ذي الع ــر ال ــني باألم ــن املوظف ــدد م ــني ع ــم بتعي ــا قيامك ــل اىل علمن وص

)    ( دون توافــر درجــات وظيفيــة ودون التثبــت مــن شــهاداتهم نرجــو بيــان مــدى 

صحــة ذلــك مــع بيــان مــا اتخذتــه الــوزارة مــن إجــراءات بصــدد هــذا التعيــني عــىل 

أن تصلنــا اإلجابــة بصــورة تحريريــة خــالل مــدة ال تتجــاوز أســبوعني مــن تاريــخ 

وصــول الســؤال اليكــم. 

مع التقدير.....

نسخة منه اىل : 

- السيد رئيس مجلس النواب للتفضل بالعلم مع وافر التقدير

ــر  ــع واف ــم م ــل بالعل ــواب للتفض ــس الن ــس مجل ــب األول لرئي ــيد النائ - الس

ــر التقدي

- الســيد النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب للتفضــل بالعلــم مــع وافــر 

التقديــر
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ثانيا : طرح موضوع عام للمناقشة :

ــس اىل  ــة يوجههــا خمســة وعــرشون عضــوا مــن أعضــاء املجل ــة نيابي وســيلة رقابي

ــوزراء او  ــس ال ــة وأداء مجل ــتيضاح سياس ــوزراء الس ــوزراء او ال ــس ال ــس مجل رئي

ــام  ــي أم ــخص املعن ــور الش ــالل حض ــن خ ــني م ــوع مع ــوزارات يف موض ــدى ال اح

ــك.  ــته يف ذل ــواب ملناقش ــس الن مجل

حيــث نصــت املــادة )61( مــن الدســتور عــىل “ يختص مجلــس النــواب بما يأتــي:..... 

ســابعاً :ـ ب ـ يجــوز لخمســٍة وعرشيــن عضــواً يف األقــل مــن أعضــاء مجلــس النــواب، 

طــرح موضــوع عــام للمناقشــة، الســتيضاح سياســة وأداء مجلــس الــوزراء، أو إحــدى 

ــوزراء أو  ــس ال ــس مجل ــدد رئي ــواب، ويح ــس الن ــس مجل ــدم إىل رئي ــوزارات، ويق ال

الــوزراء موعــداً للحضــور أمــام مجلــس النــواب ملناقشــته “.

ونتناول هذه الوسيلة عىل التفصيل اآلتي :

1-رشوط طرح موضوع عام للمناقشة . 

ان يطلب طرح املوضوع العام للمناقشة من خمسة وعرشين عضوا . 

ان يقدم الطلب اىل رئيس مجلس النواب .

ــوزارات  ــدى ال ــوزراء او اح ــس ال ــة واداء مجل ــتيضاح سياس ــب الس ــون الطل ان يك

ــني.  ــوع مع ــوص موض بخص

2: االجراءات الواجب توافرها الستعمال هذه الوسيلة

ــم  ــق بتقدي ــا يتعل ــراءات اال م ــن االج ــي م ــام الداخ ــتور وال النظ ــن الدس ــم يتضم ل

طــرح املوضــوع العــام للمناقشــة وتحديــد رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء موعــد 

الحضــور امــام املجلــس وبالرجــوع اىل املــادة )30/ثانيــاً( مــن قانــون مجلــس النواب 

ــوزراء  ــوزراء او ال ــس ال ــغ الرئيــس رئيــس مجل ــي نصــت عــىل ) يُبل وتشــكيالته الت

املعنيــني بالطلــب لتحديــد موعــد لطــرح املوضــوع للمناقشــة والــذي يجــب ان يكــون 

خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.( يمكــن القــول بانــه يف حــال تقديــم طلــب 

لطــرح موضــع عــام للمناقشــة وفــق األصــول فعــىل رئيــس املجلــس ابــالغ الجهــة 

املعنيــة باملوضــوع ســواء كان مجلــس الــوزراء أو الــوزراء املعنــني بالطلــب لتحديــد 

ــس  ــع مجل ــيق م ــوع بالتنس ــة باملوض ــة املعني ــىل الجه ــوع وع ــرح املوض ــد ط موع

النــواب تحديــد موعــد لطــرح املوضــوع للمناقشــة عــىل ان يكــون هــذا املوعــد خــالل 

شــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب. 
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3: ) األثــر املرتتــب عــىل عــدم حضــور رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر الــذي 

يتــم توجيــه طــرح موضــوع عــام للمناقشــة اليــه .( 

لــم يتضمــن الدســتور وال النظــام الداخــي ملجلــس النــواب وال قانــون مجلــس النــواب 

ــان األثــر املرتتــب عــىل عــدم حضــور رئيــس مجلــس  وتشــكيالته نصــاً خاصــاً ببي

الــوزراء أو الوزيــر الــذي يتــم توجيــه طــرح موضــوع عــام للمناقشــة اليــه ولكــن 

يمكــن القــول بإمكانيــة ترتيــب نفــس األثــر املرتتــب عــىل عــدم إجابــة الشــخص الذي 

يتوجــه اليــه الســؤال النيابــي أي انــه باإلمــكان:  

ــق  ــب تطبي ــي يوج ــب قانون ــن أداء واج ــا ع ــور امتناع ــن الحض ــه ع ــدُّ امتناع أ- ع

ــادة  ــذة بضمنها  امل ــني الناف ــتور والقوان ــواردة يف الدس ــك ال ــبة لذل ــزاءات املناس الج

ــدل.  ــنة 1969 املع ــم )111( لس ــي رق ــات العراق ــون العقوب ــن قان 329 م

ــون  ــور لك ــن الحض ــع ع ــذي يمتن ــخص ال ــتجواب للش ــه االس ــكان توجي ب- باإلم

ــح ان تكــون موضوعــاً الســتجواب نيابــي موجــه اىل  االمتنــاع مخالفــة قانونيــة تصل

ــة.  ــب املخالف صاح

4: نموذج طرح موضوع عام للمناقشة 

اىل السيد رئيس مجلس النواب املحرتم

م/طرح موضوع عام للمناقشة

اســتناداً اىل املــادة )61/ســابعاً/ب( مــن الدســتور واملــادة )30( مــن قانــون مجلــس 

ــام  ــوع ع ــرح موض ــب ط ــدم بطل ــنة 2018 نتق ــم )13( لس ــكيالته رق ــواب وتش الن

ــرات  ــع التأث ــل م ــوزراء يف التعام ــس ال ــة وأداء مجل ــتيضاح سياس ــة الس للمناقش

ــىل األرسة  ــكرية ع ــات العس ــة والعملي ــات اإلرهابي ــا العملي ــي خلفته ــة الت االجتماعي

العراقيــة وباألخــص املــرأة والطفــل يرجــى التفضــل باملوافقــة عــىل اتخــاذ مــا يلــزم 

إلبــالغ رئيــس مجلــس الــوزراء لتحديــد موعد الجلســة لطــرح املوضــوع للمناقشــة..... 

مع وافر التقدير...... 

أعضاء مجلس النواب: 

   -25.......... -3 -2-1  
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ثالثاً: االستجواب :

ــه  ــن توج ــون مل ــة القان ــاً بمخالف ــن اتهام ــة تتضم ــة رقابي ــيلة نيابي ــتجواب وس االس

اليــه مــن رئيــس مجلــس الــوزراء او الــوزراء او مســؤويل الهيئــات املســتقلة بهــدف 

ــه.  ــل يف اختصاص ــي تدخ ــؤون الت ــم يف الش ــبة أي منه محاس

 وعــىل الرغــم مــن اهميــة هــذه الوســيلة ومــا تتضمنــه مــن اتهــام بمخالفــة القانــون 

ومــا يرتتــب عليهــا مــن آثــار تصــل اىل ســحب الثقــة ِمــن َمــن وجهــت اليــه هــذه 

الوســيلة فقــد تنــاول الدســتور االســتجواب باقتضــاب شــديد مكتفيــاً بالنــص يف املادة 

)61( مــن الدســتور عــىل “ يختــص مجلــس النــواب بمــا يأتــي: ســابعاً:ـ ج ـ لعضــو 

ــه اســتجواٍب إىل رئيــس  ــواب، وبموافقــة خمســٍة وعرشيــن عضــواً، توجي ــس الن مجل

ــم،  ــل يف اختصاصه ــي تدخ ــؤون الت ــبتهم يف الش ــوزراء، ملحاس ــوزراء أو ال ــس ال مجل

وال تجــري املناقشــة يف االســتجواب إال بعــد ســبعة أيــام يف األقــل مــن تقديمــه “ وهــو 

ــام  ــيلة يف النظ ــذه الوس ــام به ــات القي ــل متطلب ــواب اىل تفصي ــس الن ــا مجل ــا دع م

الداخــي ملجلــس النــواب فجــاء النظــام الداخــي لينــص عــىل اجــراءات االســتجواب يف 

املــواد مــن 56 اىل 61 يف عبــارات يكتنــف الغمــوض بعضهــا ثــم جــاء قانــون مجلــس 

النــواب وتشــكيالته رقــم )13( لســنة 2018 ليتــدارك بعــض مــا أُغفــل مــن أحــكام 

لالســتجواب يف املــواد ) 37-31(. 

وباالعتمــاد عــىل مــا اشــر اليــه مــن نصــوص ومــا صــدر مــن املحكمــة االتحاديــة 

العليــا مــن قــرارات بهــذا الصــدد نبــني اآلتــي: 

1- ملن يوجه االستجواب: 

يوجــه االســتجواب اىل رئيــس مجلــس الــوزراء او أيٍّ مــن نوابــه أو أيٍّ مــن الــوزراء)1( 

أو أيٍّ مــن مســؤويل الهيئــات املســتقلة. 

أمــا بالنســبة لغــر َمــن ذُِكــَر مــن منتســبي الســلطة التنفيذيــة االتحاديــة كـــــــ 

ــس  ــة ملجل ــة العام ــام لألمان ــني الع ــداد واألم ــني بغ ــتثمار وأم ــة االس ــس هيئ )كرئي

الــوزراء( فقــد ذهبــت املحكمــة االتحاديــة العليــا يف قرارهــا ذي العــدد )14/

))) نصت املادة )56) من النظام الداخيل عى »لعضو مجلس النواب, ومبوافقة خمسة وعرشين عضواً توجيه استجواب 

اىل رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او الوزراء لتقييم أدائِهم يف الشؤون التي تدخل يف اختصاصهم, وال تجري املناقشة يف 

االستجواب اال بعد سبعة ايام يف األقل من تقدميه.«
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ــري  ــرشط أن يج ــواب ب ــس الن ــة مجل ــمولهم برقاب ــالم/2018()1( اىل ش اتحادية/اع

اســتجوابهم وفقــاً لقوانينهــم وهنــا ال بــد مــن االلتفــات اىل خلــو قوانــني الجهــات 

املشــار اليهــا مــن اإلشــارة اىل إمكانيــة ممارســة مجلــس النــواب الســتجواب 

ــو  ــذي يدع ــر ال ــيلة االم ــذه الوس ــة ه ــول دون ممارس ــا يح ــؤوليها مم مس

ــىل  ــص ع ــن الن ــا يتضم ــات بم ــذه الجه ــني ه ــل قوان ــواب اىل تعدي ــس الن مجل

ــؤوليها.  ــتجواب مس ــواب يف اس ــس الن ــة مجل صالحي

أمــا مــا يتعلــق باســتجواب املحافظــني ورؤســاء مجالــس املحافظــات فــال صالحيــة 

ــم )21(  ــون رق ــق القان ــتجوابهم وف ــري اس ــث يج ــتجوابهم حي ــواب الس ــس الن ملجل

ــا  ــب م ــم( حس ــة يف إقلي ــر املنتظم ــات غ ــون املحافظ ــدل )قان ــنة 2008 املع لس

ــة/ ــدد )119/اتحادي ــا ذي الع ــا يف قراره ــة العلي ــة االتحادي ــه املحكم ــت الي ذهب

ــة  ــناد صالحي ــتورية اس ــدم دس ــن ع ــه م ــت ب ــا رصح ــب م ــالم/2017()2( وحس اع

اســتجواب املحافظــني ملجلــس النــواب يف قرارهــا ذي العــدد )227 وموحدتهــا 232/

اتحادية/اعــالم/2018()3(. 

مع مالحظة : 

ــني  ــة واملعين ــني أصال ــني املعين ــتجواب ب ــه االس ــواز توجي ــق يف ج ــدم التفري ع

وكالــة عــىل مــا ذهبــت اليــه املحكمــة االتحاديــة العليــا يف أكثــر مــن قــرار بضمنهــا 

القــرار ذي العــدد )37/اتحاديــة/2017( والقــرار ذي العــدد )30/اتحاديــة/

اعــالم/2017()4( والقــرار ذي العــدد )48/اتحادية/اعــالم/2017()5( الــذي نــص عىل 

)وان عبــارة )ملحاســبتهم يف الشــؤون التــي تدخــل يف اختصاصهــم( الــواردة يف املــادة 

ــف  ــذي يكل ــر ال ــة الوزي ــف اصال ــر املكل ــة اىل الوزي ــمل إضاف ــابعا/ج( تش )61/س

بــإدارة وزارة أخــرى بالوكالــة اذا منــح الصالحيــات املمنوحــة لألصيــل كاملــة وذلــك 

ــذا  ــتور وه ــاً للدس ــه وفق ــىل تعيين ــواب ع ــس الن ــادق مجل ــراً ص ــه وزي ــم كون بحك

ــدد )89/ ــرار ذي الع ــراق.....(  والق ــتوري يف الع ــاء الدس ــه القض ــتقر علي ــا اس م

))) امللحق رقم )3)) 

)2) امللحق رقم )4)) 

)3) امللحق رقم )5)) 

)4) امللحق رقم )26) 

)5) امللحق رقم )6)) 
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ــن  ــا م ــة العلي ــة االتحادي ــد املحكم ــىل )وتج ــص ع ــذي ن ــالم/2016()1( ال اتحاديةاع

ــام  ــتجواب أم ــتقلة لالس ــات املس ــؤويل الهيئ ــع مس ــه أخض ــره أن ــدم ذك ــص املتق الن

ــة  ــم باألغلبي ــق اعفائه ــه ح ــوزراء ول ــة بال ــراءات املتعلق ــاً لإلج ــواب وفق ــس الن مجل

ــات  ــك الهيئ ــؤويل تل ــني مس ــز ب ــم يمي ــاً ول ــاء مطلق ــص ج ــث أن الن ــة وحي املطلق

ــذا فــان الحكــم يكــون واحــد  ــة ل ــة أو وكال ــوا يشــغلون مناصبهــم أصال ســواء كان

ــا....(   عليهم

ــل يف  ــي تدخ ــؤون الت ــبته يف الش ــر ملحاس ــتجواب اىل الوزي ــه االس ــواز توجي ــع ج م

اختصاصــه عــن الــوزارة التــي يديرهــا اصالــة والــوزارة التــي يديرهــا بالوكالــة يف 

ــا يف قرارهــا ذي  ــة العلي ــه املحكمــة االتحادي اســتجواب واحــد حســب مــا ذهبــت الي
ــة/2017()2( ــدد )37/اتحادي الع

2- رشوط االستجواب: 

ــه  ــب توجي ــدم طل ــىل )يق ــس ع ــي للمجل ــام الداخ ــن النظ ــادة )58( م ــت امل نص

ــة  ــتجواب وبموافق ــب االس ــن طال ــاً م ــس موقع ــس املجل ــة إىل رئي ــتجواب كتاب االس

ــاً فيه بصفــة عامــة موضــوع االســتجواب  خمســة وعرشيــن عضــواً عــىل األقــل مبين

ــا  ــي يتناوله ــة الت ــاط الرئيس ــع والنق ــا، والوقائ ــتجوب عنه ــور املس ــاً باألم وبيان

االســتجواب واألســباب التــي يســتند إليهــا مقــدم االســتجواب، ووجــه املخالفــة الــذي 

ينســبه إىل مــن وجــه إليــه االســتجواب، ومــا لــدى املســتجوب مــن أســانيد تؤيــد مــا 

ذهــب إليــه. وال يجــوز أن يتضمــن االســتجواب أمــوراً مخالفــة للدســتور أو القانــون 

أو عبــارات غــر الئقــة، أو أن يكــون متعلقــاً بأمــور ال تدخــل يف اختصــاص الحكومــة 

ــوز  ــا ال يج ــتجِوب. كم ــخصية للمس ــة أو ش ــة خاص ــه مصلح ــون يف تقديم أو أن تك

ــم تطــرأ  ــه مــا ل ــب اســتجواب يف موضــوع ســبق للمجلــس أن فصــل في تقديــم طل

ــك.(  ــدة تســوغ ذل وقائــع جدي

عليــه فــان لالســتجواب عــدداً مــن الــرشوط البــد مــن توافرهــا لنكــون امــام 

اســتجواب مســتوف للــرشوط القانونيــة وهــي:

أ-  ان يقــدم طلــب توجيــه االســتجواب كتابــة )تحريريــاً( إىل رئيــس املجلــس موقعاً من 

طالــب االســتجواب وبموافقــة خمســة وعرشيــن عضــواً عــىل األقــل وهــو مــا اعتمدتــه 

))) امللحق رقم )7)) 

)2) امللحق رقم )27)
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ــالم/2015()1(  ــدد )98/اتحادية/اع ــا ذي الع ــا يف قراره ــة العلي ــة االتحادي املحكم

ــه املــادة  الــذي نــص عــىل )ان االســتجواب يجــب أن يكــون وفــق مــا اشــرتطت علي

)61/ســابعاً/ج( مــن الدســتور بــان يقــدم هــذا الطلــب تحريريــا اىل رئيــس مجلــس 

النــواب مــن أحــد أعضــاء مجلــس النــواب وبموافقــة خمســة وعرشيــن عضــوا .... ( 

ب- ان يكــون االســتجواب ملحاســبة رئيــس مجلــس الــوزراء او أحــد الــوزراء أو مســؤويل 

ــه  ــوز توجي ــال يج ــم ف ــل يف اختصاصه ــي تدخ ــؤون الت ــتقلة يف الش ــات املس الهيئ

ــتجَوبة. ــة املس ــات الجه ــن اختصاص ــرج ع ــي تخ ــؤون الت ــتجواب يف الش االس

ــددة  ــع مح ــن وقائ ــتجَوب م ــند اىل املس ــا يس ــتجواب م ــب االس ــن طل ت- ان يتضم

تتضمــن خرقــاً للدســتور أو القانــون وان يرتتــب عــىل هــذا الخــرق رضراً فادحــاً 

ــاً  ــتجواب اتهام ــن االس ــب أن يتضم ــرى يج ــارة أُخ ــاً وبعب ــاً كان او معنوي مادي

للمســتَجَوب بمخالفــة القانــون او الدســتور. )القــرار 35/اتحاديــة/2012()2( 

ــة  ــة االتحادي ــه املحكم ــت الي ــا ذهب ــظ ان م ــة/2012()3( ويالح ــرار 41/اتحادي )الق

ــن  ــو م ــا ه ــون رضراً فادح ــتور او القان ــرق الدس ــىل خ ــب ع ــرتاط ان يرتت ــن اش م

األمــور االجتهاديــة التــي لــم ينــص عليهــا ال الدســتور وال القانــون او النظــام الداخــي 

ملجلــس النــواب وعــىل كل حــال فــأن الــرضر املرتتــب عــىل خــرق الدســتور أو القانــون 

مفــرتض وان مــا يعــدُّ رضراً فادحــاً أو غــر فــادح هــو ممــا يفــرتض ان يكــون ضمــن 

ــواب.  ــس الن ــة ملجل ــلطة التقديري الس

ث- ان يتضمــن طلــب االســتجواب بيانــاً لوجــه مخالفــة املســتجَوب ملــادة أو أكثــر 

مــن مــواد الدســتور أو القانــون. )القــرار 35/اتحاديــة/2012()4( )القــرار 41/
اتحاديــة/2012()5(

ــرة  ــة معت ــة قانوني ــتجَوب بأدل ــندة اىل املس ــات املس ــانيد املخالف ــم اس ج- تقدي

مرفقــة مــع األســئلة قبــل املوعــد املحــدد لالســتجواب.)القرار 35/اتحاديــة/2012(

)القــرار 41/اتحاديــة/2012( )القــرار 39/اتحادية/اعــالم/2015()6( )القــرار 44/

))) امللحق رقم )8)) 

)2) امللحق رقم )9)) 

)3)  امللحق رقم )20) 

)4) امللحق رقم )9))

)5) امللحق رقم )20) 

)6) امللحق رقم ))2) 
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ــة/2017()2( ــرار 52/اتحادي ــالم/2017()1( الق اتحادية/اع

ح- عــدم وجــود مصلحــة خاصــة أو شــخصية للمســتجِوب يف تقديمــه )القــرار 35/

اتحاديــة/2012()3( مــع مالحظــة ان عــدِّ توجيــه االســتجواب للمصلحــة العامــة أمــر 

مفــرتض يف مرحلــة تقديــم االســتجواب وأن تقديــر مــا اذا كانــت الدوافــع لالســتجواب 

ــواب  ــس الن ــة يختــص مجل ــق باملصلحــة العامــة مســالة موضوعي شــخصية أو تتعل

بالتحقيــق فيهــا وفقــاً لصالحياتــه الدســتورية ومــن خــالل النقاشــات التــي ســتدور 

ــة  ــه املحكم ــت الي ــا ذهب ــب م ــتجواب حس ــات االس ــالل جلس ــواب خ ــس الن يف مجل
ــا يف قرارهــا ذي العــدد )78/اتحادية/اعــالم/2013()4( االتحاديــة العلي

خ- عــدم تضمــن االســتجواب أمــوراً مخالفــة للدســتور أو القانــون أو عبــارات غــر 

الئقــة.

د- عــدم كــون موضــوع االســتجواب ســبق للمجلــس أن فصــل فيــه مــا لــم تطــرأ 

وقائــع جديــدة تســوغ ذلــك.

ــس  ــارش رئي ــك يب ــد ذل ــرشوط بع ــذه ال ــر ه ــن تواف ــت م ــم التثب ــاذا ت ف

ــة/ ــرار 39/اتحادي ــتجواب )الق ــة االس ــة ملناقش ــراءات املطلوب ــس باإلج املجل

اعــالم/2015))5) 

 

3- التثبت من توافر رشوط االستجواب:

نصت املادة )32( من قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم )13( لسنة 2018 

عــىل أن )تشــكل لجنــة لتقديــم الــرأي واملشــورة يف مــدى توافــر الــرشوط الواجــب 

توافرهــا يف االســتجواب وفــق النظــام الداخــي( 

مــع مالحظــة ان املــراد بالتثبــت مــن توافــر رشوط االســتجواب هــو توافرهــا بالحــد 

األدنــى الــالزم للحكــم بوجودهــا دون الدخــول يف تقييمهــا فمثــالً وجــود نســخ 

ــذي يدعــي النائــب املســتجِوب مخالفــة املســؤول املســتجوب  ــني ال مــن أوامــر التعي

ــن  ــت م ــة اىل التثب ــاة دون الحاج ــة املدع ــنداً للمخالف ــح س ــا تصل ــون يف اجرائه للقان

))) امللحق رقم )28) 

)2)  امللحق رقم )38)

)3)  امللحق رقم )9)) 

)4) امللحق رقم ))3)

)5) امللحق رقم ))2) 
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صحتهــا او اســتمرار وجودهــا او مــا رافقهــا مــن مالبســات لكــون محــل ذلك جلســة 

مناقشــة االســتجواب ال غــر ذلــك. 

ــه  ــة اىل وظيفت ــتجوب إضاف ــند للمس ــا أس ــر م ــة وتقدي ــة املوضوعي ــن الناحي ــا م ام

ــن  ــابعاً/ج( م ــادة )61/س ــكام امل ــع اح ــا م ــدى انطباقه ــات وم ــور ومخالف ــن أم م

ــر  ــاط النظ ــان من ــواب ف ــس الن ــي ملجل ــام الداخ ــن النظ ــادة )58( م ــتور وامل الدس

فيهــا يعــود العضــاء مجلــس النــواب مــن خــالل طــرح املخالفــة واســانيدها وجــواب 

املســتجوب ومــدى مســؤوليته عــن تلــك األمــور يتخــذ مجلــس النــواب مــا يــراه مــن 

قــرار حســب مــا ذهبــت اليــه املحكمــة االتحاديــة العليــا يف قرارهــا ذي العــدد )44/
ــالم/2017()1( اتحادية/اع

ــدت  ــاذا تول وقرارهــا ذي العــدد )135/اتحادية/اعــالم/2017()2( وعــىل كل حــال ف

ــة  ــع إمكاني ــتجوب م ــغ املس ــس بتبلي ــر الرئي ــتجواب ام ــر رشوط االس ــة بتواف القناع

تنفيــذ هــذا االمــر مــن خــالل األمــني العــام ملجلــس النــواب حســب مــا ذهبــت اليــه 
ــالم/2017()3( ــدد )47/اتحادية/اع ــا ذي الع ــا يف قراره ــة العلي ــة االتحادي املحكم

4- سحب االستجواب وسقوطه :

للمســتجِوب الحــق يف ســحب طلبــه باالســتجواب يف اي وقــت)4( ويســقط االســتجواب 

ــت  ــث نص ــتجواب حي ــه االس ــه الي ــن وج ــة م ــه او صف ــدم ب ــن تق ــة م ــزوال صف ب

املــادة)59( مــن النظــام الداخــيل للمجلــس عــىل )للمســتجِوب الحــق يف ســحب 

طلبــه باألســتجواب يف اي وقــت ويســقط اإلســتجواب بــزوال صفــة مــن تقــدم 

بــه او مــن وجــه اليــه.( مــع مالحظــة ان ســحب النائــب لطلــب اســتجواب ســابق ال 

يســقط حقــه يف تقديــم طلــب اســتجواب جديــد اذا توافــرت أســبابه القانونيــة حســب 

ــة/ ــدد )78/اتحادي ــا ذي الع ــا يف قراره ــة العلي ــة االتحادي ــه املحكم ــت الي ــا ذهب م
اعالم/2013()5(

كمــا انــه يف حــال قيــام أحــد املوافقــني عــىل طلــب االســتجواب بســحب موافقتــه بمــا 

ــل  ــتجواب قب ــل االس ــن مراح ــة م ــواً - يف اي مرحل ــدد )25( عض ــدد املح ــل بالع يخ

))) امللحق رقم )28) 

)2) امللحق رقم )32) 

)3) امللحق رقم )29) 

)4)  امللحق رقم )8) 

)5) امللحق رقم ))3) 
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ــة  ــه املحكم ــت الي ــا ذهب ــب م ــاً حس ــون ملغي ــتجواب يك ــب االس ــان طل ــه- ف اجرائ

االتحاديــة العليــا يف أكثــر مــن قــرار . )القــرار 98/اتحادية/اعــالم/2015()1( )القرار 
ــة/2015()3( ــرار 114/اتحادي ــالم/2015()2( )الق 39/اتحادية/اع

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه ســبق ان بينــا عــدداً مــن املالحظــات عــىل قــرار املحكمــة 

االتحاديــة العليــا ذي العــدد )114/اتحاديــة/2015( الــذي تضمــن النــص عــىل أن 

ســحب أحــد مقدمــي الطلــب مــن العــدد البالــغ )25( خمســة وعرشيــن عضــواً يــؤدي 

اىل االخــالل بالنصــاب الــذي حددتــه املــادة )61/ســابعاً/ج( مــن الدســتور وعندئــذ 

يصبــح الطلــب غــر مســتوف لرشوطــه التــي أوجبتهــا املــادة املذكــورة بمــا يتضمــن 

مــا يأتــي : 

ــاً  ــغ 25 نائب ــدد البال ــف الع ــن توصي ــا م ــة يف قراره ــه املحكم ــت الي ــا ذهب أ- ان م

بأنهــم مقدمــو الطلــب ال ينســجم مــع املــادة )61/ســابعاً/ج(من الدســتور واملــواد 

)56 و 58( مــن النظــام الداخــي التــي اســندت توجيــه االســتجواب وتقديــم طلبــه اىل 

ــا .  نائــب واحــد بموافقــة 25 نائب

ــه االســتجواب الــذي  ب- ان الدســتور وعــىل اثــره النظــام الداخــي فرقــا بــني توجي

يقــدم بطلــب تحريــري والــذي يشــرتط فيــه موافقــة خمســة وعرشيــن عضــواً وبــني 

ــم  ــتجواب بتقدي ــه االس ــة توجي ــتوفيت مرحل ــا اس ــاذا م ــتجواب ف ــة يف االس املناقش

ــة مناقشــة  ــة اخــرى وهــي مرحل ــا اىل مرحل الطلــب بموافقــة العــدد املطلــوب انتقلن

االســتجواب بــرف النظــر عــن ســحب او عــدم ســحب أحــد املوافقــني موافقتــه وهو 

مــا يظهــر بصــورة جليــة يف املــادة 59 مــن النظــام الداخــي للمجلــس التــي اتاحــت 

الحــق للمســتجوب فقــط يف ســحب طلبــه يف االســتجواب اضافــة اىل تضمنهــا حــاالت

 ســقوط االســتجواب بنصهــا عــىل )للمســتجوب الحــق يف ســحب طلبــه باالســتجواب يف 

اي وقــت ويســقط االســتجواب بــزوال صفــة مــن تقــدم بــه او مــن وجــه اليــه( ولــو 

كانــت ثمــة إرادة اىل اتاحــة ســحب التوقيــع وهــو مــا لــم تأخــذه املحكمــة بالنظــر . 

ــتجواب  ــَب االس ــَع طل ــن وقَّ ــن ان م ــة م ــة االتحادي ــه املحكم ــت الي ــا ذهب ت- ان م

وأيــده يمكنــه ان يســحب طلــب االســتجواب لعــدم وجــود مانــع قانونــي او دســتوري 

))) امللحق رقم )8)) 

)2) امللحق رقم ))2)

)3)  امللحق رقم )8) 
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ــىل  ــي ع ــام الداخ ــن النظ ــادة 59 م ــص امل ــر فن ــادة نظ ــة اىل اع ــك بحاج ــن ذل م

عبــارة )للمســتجوب الحــق يف ســحب طلبــه( يــدل بوضــوح عــىل قــر حــق طلــب 

ــة.   ــه املحكم ــا ادعت ــالف م ــذا خ ــره وه ــتجوب دون غ ــىل املس ــتجواب ع االس

ــن  ــاه م ــا قدمن ــع م ــجامه م ــدم انس ــة اىل ع ــة اضاف ــه املحكم ــت الي ــا ذهب ث- ان م

نصــوص قــد يــؤدي اىل نتائــج غــر مقبولــة لعــل أهمهــا فتــح البــاب امــام أصحــاب 

ــه  ــحب موافقت ــادر اىل س ــن يب ــع م ــي ووض ــل النياب ــن يف العم ــيئة للطع ــا الس النواي

ــة االتهــام بمــا ال يليــق . عــىل طلــب االســتجواب تحــت طائل

5- مدى إمكانية اقاله او قبول استقالة املستجَوب او احالته عىل التقاعد:

ــاً( مــن قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته عــىل )ال يجــوز  نصــت املــادة )33/ثاني

إحالــة املســتجَوب اىل التقاعــد أو قبــول اســتقالته او اقالتــه أو اتخــاذ أي اجــراء مــن 

شــأنه أن يبعــده عــن املســؤولية أثنــاء مــدة االســتجواب.( 

6- التبليغ بطلب االستجواب وموعد مناقشته:

نصــت املــادة )34( مــن قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته عــىل ان )يبلــغ الرئيــُس 

املســؤوَل املعنــَي باالســتجواِب وموعــد مناقشــته وال تجــري املناقشــة يف االســتجواب اال 

بعــد ســبعة أيــام عــىل األقــل مــن تقديمــه(. )القــرار 78/اتحادية/اعــالم/2016()1( 

عليــه فــال يجــوز بحــال ان يُحــَدَد موعــٌد لالســتجواٍب خــالل الســبعة أيــام التــي تــي 

تاريــخ تقديــم االســتجواب مــع مالحظــة أن الدســتور او القانــون او النظــام الداخــي 

للمجلــس لــم يضــع ســقفاً زمنيــاً أعــىل يجــب خاللــه مناقشــة االســتجواب.  

7- الحكم يف حال عدم حضور املطلوب استجوابه . 

رغم عدم تضمن الدستور أو النظام الداخي للمجلس نصاً واضحاً لبيان

 الحكــم يف حــال عــدم حضــور املســؤول املســتجَوب فــان املجلــس قــد اعتمــد منهجــاً 

للتعامــل مــع هــذه الحالــة بنــاء عــىل مــا قدمنــاه مــن رأي ســابق وهــو التفريــق بــني 

حالتــني عــىل التفصيــل اآلتــي: 

يــة لعــدم حضــوره يقبلهــا املجلــس  أ- يف حــال تقديــم املطلــوب اســتجوابه معــذرة جدِّ

فيتــم تحديــد موعــد جديــد لالســتجواب مــع مالحظــة ان قيــام املســتجوب بمراجعــة 

ــل  ــبباً لتعطي ــه س ــوم بذات ــتجواب ال يق ــن يف االس ــا للطع ــة العلي ــة االتحادي املحكم

االســتجواب)2( كمــا ال يصلــح عــذراً جديــاً لعــدم حضــور جلســة االســتجواب . 

))) امللحق رقم )9) 

)2)  وهو ما ذهبت اليه املحكمة االتحادية العليا يف قرارها ذي العدد )80/اتحادية/7)20) امللحق رقم )2)) 
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ب- يف حــال عــدم تقديــِم املطلــوب اســتجوابه معــذرة جديــة لعــدم حضــوره فيعــدُّ 

عــدم حضــوره عــدم قناعــة بأهميــة االســتجواب واكتفــاء منــه بمناقشــة املجلــس

 ألســئلة االســتجواب ويجــري التصويــت عندئــذ عــىل مــدى قناعــة املجلــس بموقــف 

الوزيــر ممــا قــدم مــن أدلــة االســتجواب ســداً لبــاب التهــرب مــن االســتجواب والن 

عــدم حضــور املطلــوب اســتجوابه يجــب أن ال يمنحــه حصانــة مــن االجــراءات املمكــن 

اتخاذهــا وهــو مــا أيدتــه املحكمــة االتحاديــة يف قرارهــا ذي العــدد )25/اتحاديــة/

اعــالم/2017()1( وقرارهــا ذي العــدد )37/اتحاديــة/2017()2( وقرارهــا ذي العــدد 

)51/اتحادية/اعــالم/2017()3( وقرارهــا ذي العــدد )33/اتحاديــة/2017( واعتمــده 

قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته يف املــادة )36( منــه .

8- آلية مناقشة االستجواب : 

لــم يتضمــن الدســتور وال النظــام الداخــي آليــة واضحــة ملناقشــة االســتجواب وهــو 

ــادة  ــنة 2018 يف امل ــم )13( لس ــكيالته رق ــواب وتش ــس الن ــون مجل ــه قان ــا تدارك م

)35( منــه وفــق مــا يأتــي: 

  أ - يــدرج االســتجواب عــىل جــدول اعمــال جلســة مجلــس النــواب يف املوعــد املحــدد 

وتجــري املناقشــة بــان يــرشح املســتجِوب اســتجوابَه بــان يلقــي الســؤال ثــم يجيبــه 

مــن وجــه اليــه االســتجواب ويكتفــى يف هــذه املرحلــة بمجــرد الســؤال واالجابــة دون 

تقييــم إلجابــة املســتجَوب . 

مع مالحظة : 

َه لُه االستجواُب.  - امكانيِة استفهاِم املستجِوِب عن الغامِض يف اجابِة من ُوجِّ

- ان يجــري االســتجواب ســؤاالً واجابــة وتعليقــاً بــني النائــب املســتجِوب واملســؤول 

املســتجَوب حــراً. 

ــاء  ــس ألعض ــح الرئي ــا يفت ــة عليه ــئلة واالجاب ــه االس ــن توجي ــاء م ــد االنته ب- بع

ــتجواب. ــوع االس ــدودة يف موض ــة املح ــاب املناقش ــس ب املجل

ولعــل االوىل واستئناســا بمــا ورد يف املــواد )34 / خامســا و41( مــن النظــام الداخــي 

تحديــد عــدد املتحدثــني الذين مــع او ضـــــد موضــوع االســتجواب والوقت املســموح 

لهــم بالحديــث. 

))) امللحق رقم )23) 

)2) امللحق رقم )27) 

)3)  امللحق رقم )30) 
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9- التصويت عىل أجوبة املستجَوب

بعــد انتهــاء املناقشــة يف االســتجواب يتوجــه الرئيــس اىل املجلــس ألخــذ الرأي)1( فــــي 

)هــل انــه مقتنــع بإجابــة املســتجَوب؟(  فــاذا صــوت املجلــُس باألغلبيــة البســيطة 

)اغلبيــة األعضــاء املصوتــني)2(( باملوافقــة اعتــرب ذلــك فصــاًل يف موضــوِع االســتجواِب 

لصالــِح املســتجَوب وتجديــداً للثقــة بــه امــا إذا لــم يصــوت املجلــُس باملوافقــِة فيجــوز 

طلــُب تقديــِم ســحِب الثقــِة وفــَق اآلليــِة املذكــورِة يف تاســعاً. 

مع مالحظة: 

ــة النصــاب وإن  ــة املســتجَوب يف جلســة مكتمل ــس بإجاب أ- ان يكــون أخــذ رأي املجل

ــام  ــن النظ ــادة )25( م ــص امل ــة لن ــة ثاني ــت اىل جلس ــل التصوي ــك تأجي ــَب ذل تَطلَّ

الداخــي عــىل )يعــد وجــود النصــاب الزمــا عنــد التصويــت و...... (  ولعــدم اشــرتاط 

ــه ،  ــقط بانتهائ ــرأي يس ــذ ال ــا ألخ ــاً معين ــاً زمني ــي ظرف ــام الداخ ــتور والنظ الدس

وبداللــة املادتــني 37 و 126 مــن النظــام الداخــي للمجلــس. )القــرار 78/اتحاديــة/
اعالم/2016()3(

ب- يف حــال تعمــد عــدم اكمــال النصــاب لبيــان مــدى القناعــة باجوبــة املســتجَوب 

فيتــم توجيــه الســؤال عــن مــدى قناعة املجلــس وفــق اآلليــة املذكــورة يف املــادة )35/

رابعــاً( منــه باتبــاع التأشــر عــىل ورقــة تعــدُّ وفقــاً ملــا نــص عليــه القانــون. 

10-  اثار االستجواب : 

أ-  إذا ابدى املجلس قناعته بأجوبة املستجَوِب ُعدَّ ذلَك تجديداً للثقِة باملستجَوب.

ب- مــا إذا ابــدى املجلــس عــدم قناعتــه بأجوبــة املســتجَوِب فنكــون امــاَم االحتمــاِل 

اآلتــي: 

)))   نصت املادة رقم ))6) من النظام الداخيل عى » إذا انتهت املناقشة باقتناع املجلس بوجهة نظر املستجِوب تعد 

املسألة منتهية. وبخالفه يجوز أن يؤدي االستجواب اىل سحب الثقة باملستجَوب عى املجلس وفقاً الجراءات الواردة يف 

النظام الداخيل.«

)2) وما ذهبنا اليه من اشراط االكتفاء باألغلبية البسيطة لحصول القناعة باجوبة الوزير املستجَوب هو عدم اشراط النظام 

الداخيل اغلبية معينة لهذا املوضوع فيكون ذلك تطبيقاً للقاعدة العامة يف اتخاذ القرارات يف املجلس باألغلبية البسيطة 

استناداً اىل املادة )59/ثانياً) من الدستور واملادة )23) من النظام الداخيل للمجلس ويؤيد ذلك قرار املحكمة االتحادية العليا 

ذي العدد )42/اتحادية/7)20)  ينظر امللحق رقم )7) . 

مع مالحظة أنه سبق للمحكمة االتحادية العليا يف قرارها ذي العدد )4))/اتحادية/اعالم/5)20) ان ذهبت اىل ان األغلبية 

املطلوبة لحصول القناعة بأجوبة الوزير املستجَوب هي األغلبية املطلقة )اغلبية الحارضين) ينظر امللحق رقم )8) 

)3) امللحق رقم )9) 
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_ فيمــا يتعلــق بالــوزراء فيجــوز لـــــ 50 نائبــا ان يقدمــوا طلبــاً بســحِب الثقــِة عن 

املســتجَوب ويُطــَرُح موضــوُع ســحِب الثقــِة عــىل مجلــس النــواِب بعــَد ســبعِة ايــاٍم 

عــىل االقــِل مــن تاريــِخ تقديــم طلبــه)1( )طلــب ســحب الثقــة( فــاذا وافــق املجلــس 

باألغلبيــة املطلقــة )اغلبيــة االعضــاء الحارضيــن بعــد تحقــق النصــاب()2( عــىل ســحب 

الثقــة ُعــدَّ املســتجَوُب الــذي ُســِحبَت الثقــُة منــه مســتقيال .

ــاً/ ــادة )61/ثامن ــتناداً اىل امل ــوز اس ــوزراء فيج ــس ال ــس مجل ــق برئي ــا يتعل _  فيم

ب/2()3( مــن الدســتور لـــــ 5/1 اعضــاء املجلــس ان يقدمــوا طلبــاً بســحِب الثقــِة 

عــن املســتجَوب ويُطــَرُح موضــوُع ســحِب الثقــِة عــىل مجلــس النــواِب بعــَد ســبعِة 

ــق  ــاذا واف ــة( ف ــحب الثق ــب س ــب )طل ــم الطل ــِخ تقدي ــن تاري ــِل م ــىل االق ــاٍم ع اي

املجلــس باألغلبيــة املطلقــة لعــدد اعضائــه عــىل ســحب الثقــة تُعــُد الــوزارة مســتقيلة 

ويســتمر رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء يف مناصبهــم لتريــف االمــور اليوميــة 

ــا  ــد وفق ــوزراء الجدي ــس ال ــف مجل ــني تألي ــا، اىل ح ــني يوم ــىل ثالث ــد ع ــدة ال تزي مل

ألحــكام املــادة 67 مــن هــذا الدســتور . 

مع مالحظة: 

ــس  ــة املجل ــر قناع ــدم تتواف ــم ع ــوازي فرغ ــر ج ــة أم ــحب الثق ــاه اىل س - ان االتج

باألجوبــة املقدمــة مــن الوزيــر املســتجَوب اال ان املخالفــات التــي يتهــم بهــا الوزيــر 

ــس. ــة حســب قناعــة املجل ــد ال ترقــى اىل درجــة تســتدعي ســحب الثق ق

- انــه يمكــن وبعــد انتهــاء املناقشــة ان يكــون موضــوع االســتجواب موضوعــاً للجنــة 

تحقيــق نيابيــة إذا رأى املجلــس ذلــك. 

- ان األصــل يف التصويــت عــىل ســحب الثقــة أن يكــون علنيــا وبإمــكان مجلــس النواب 

))) نصت املادة )6 / ثامنا /  أ من الدستور عى ) ملجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء باالغلبية املطلقة، ويُعد 

مستقيال من تاريخ قرار سحب الثقة، وال يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير اال بناًء عى رغبته، او طلب موقع من خمسني 

عضوا، اثر مناقشة استجواٍب موجه اليه، وال يصدر املجلس قراره يف الطلب اال بعد سبعة ايام يف االقل من تاريخ تقدميه. 

و نصت املادة )6 / ثامنا / هـ عى )  ملجلس النواب، حق استجواب مسؤويل الهيئات املستقلة وفقا لالجراءات املتعلقة 

بالوزراء، وله اعفاؤهم باالغلبية املطلقة ) 

)2) وهو ما ذهبت اليه املحكمة االتحادية العليا يف قرارها ذي العدد )74 وموحدتها 75/اتحادية/اعالم/6)20) امللحق رقم 

 (34(

)3)  نصت املادة ))6/ثامنا/ب/2) من الدستور عى )ملجلس النواب، بناًء عى طلب ُخمس )/ 5 اعضائه سحب الثقة من 

رئيس مجلس الوزراء، وال يجوز ان يقّدم هذا الطلب اىل بعد استجواٍب موّجه اىل رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام يف 

االقل من تقديم الطلب.) 
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اجــراء عمليــة التصويــت عــىل ذلــك بطريــق التصويــت الــري وهــو مــا ذهبــت اليــه 
املحكمــة االتحاديــة العليا يف قرارهــا )74 وموحدتهــا 75/اتحادية/اعــالم/2016()1(

11- نماذج من االستجواب 

السيد رئيس مجلس النواب املحرتم

م/ استجواب 

اســتناداً اىل املــادة )61/ســابعاً/ج( مــن الدســتور واملــواد )56 و 58( مــن النظــام 

ــة  ــة املرفق ــواب املدرج ــادة الن ــة الس ــىل موافق ــاء ع ــواب وبن ــس الن ــي ملجل الداخ

أســماؤهم وتوقيعاتهــم طيــأ أوجــه اىل الســيد ....... اســتجواباً باملوضوعــات املدرجــة 

ــب  ــة بالطل ــة املرفق ــانيد واألدل ــة باالس ــاه واملدعم ادن

موضوع االستجواب: كأن يتضمن طلب االستجواب: 

 - )هدركم للمال العام من خالل قيامكم بــــــ .......   ( 

- )مخالفتكم للقانون والتعليمات يف قيامكم بـــــــ.......... ( 

- )تضليلكم الرأي العام من خالل قيامكم بــــ........( 

- ) خيانتكم االمانة من خالل قيامكم ........(      . 

برجاء اتخاذ ما يلزم من إجراءات لالستجواب . 

مع التقدير .....

  

التوقيع 

قائمة بأسماء وتوقيعات عدد من النواب ال يقل عن )25( وعرشين نائباً. 

))) امللحق رقم 34

59

رابعا : املسؤولية الوزارية وسحب الثقة : 

وهــي حــق املجلــس يف ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء او الــوزراء علمــا ان 

لســحب الثقــة عــن رئيــس مجلــس الــوزراء اجــراءات تختلــف عــن اجــراءات ســحب 

الثقــة عــن الــوزراء وعــىل التفصيــل اآلتــي: 

1: اجراءات سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء)1).

أ-  تقديم طلب سحب الثقة اىل مجلس النواب من: 

- رئيس الجمهورية.

- أو ُخمس )5/1( أعضائه اثر استجواٍب موجٍه إىل رئيس مجلس الوزراء.

ب- طــرح موضــوع الثقــة عــىل مجلــس النــواب بعــد ســبعة ايــام عــىل االقــل مــن 

تقديــم ســحب الثقــة. 

ت- موافقــة االغلبيــة املطلقــة لعــدد اعضــاء املجلــس عــىل طلــب ســحب الثقــة مــن 

رئيــس مجلــس الــوزراء.

2 : اجراءات سحب الثقة عن الوزراء)2)

ــواب او ان  ــس الن ــىل مجل ــة ع ــوع الثق ــرح موض ــه بط ــر رغبت ــر الوزي أ-  ان يظه

يقــدم طلــب موقــع مــن 50 عضــوا بطــرح موضــوع الثقــة اثــر اســتجواب موجــه 

ــر.  اىل الوزي

 ب- طــرح موضــوع الثقــة عــىل مجلــس النــواب بعــد ســبعة ايــام عــىل االقــل مــن 

تقديمــه . 

ت- موافقة االغلبية املطلقة عىل طلب سحب الثقة من الوزير .

3: اثار سحب الثقة : 

ــتقيلًة  ــوزارة مس ــُد ال ــوزراء تُع ــس ال ــس مجل ــن رئي ــة م ــحب الثق ــة س أ- يف حال

ويســتمر رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء يف مناصبهــم لتريــف األمــور اليوميــة، 

ــد )3(. ــوزراء الجدي ــس ال ــف مجل ــني تألي ــاً، إىل ح ــني يوم ــىل ثالث ــد ع ــدة ال تزي مل

))) املادة ))6) / ثامناً / ب  من الدستور 

)2) املادة ))6) / ثامناً  / أ من الدستور 

)3) املادة ))6) / ثامناً / ج ود من الدستور 
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ب- يف حالة سحب الثقة من الوزير يعترب الوزير مستقيال)1(

ويســتمر رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء يف مناصبهــم لتريــف األمــور اليوميــة، 

ــاً  ــد وفق ــوزراء الجدي ــس ال ــكيل مجل ــني تش ــاً، إىل ح ــني يوم ــىل ثالث ــد ع ــدة ال تزي مل

ــتور ــذا الدس ــن ه ــادة )76( م ــكام امل إلح

))) نصت املادة ))6) / ثامناً / أ من الدستور
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خامساً : استجواب واعفاء مسؤويل الهيئات املستقلة: 

ــق  ــواب، ح ــس الن ــىل ) ملجل ــتور ع ــن الدس ــادة )61/ثامناً/هــــــ( م ــت امل نص

ــه  ــوزراء، ول ــة بال ــراءات املتعلق ــاً لإلج ــتقلة وفق ــات املس ــؤويل الهيئ ــتجواب مس اس

ــة.(  ــة املطلق ــم باألغلبي إعفاؤه

وقــد ذهبــت املحكمة االتحاديــة العليــا يف قرارهــا ذي العــدد )80/اتحاديــة/2017()1( 

اىل )ان اعفــاء مســؤويل الهيئــات املســتقلة يلــزم أن يكــون وفقــاً لإلجــراءات املتعلقــة 

ــتناداً  ــك اس ــتجوابهم وذل ــد اس ــة بع ــة املطلق ــم باألغلبي ــون اعفاؤه ــوزراء وأن يك بال

الحــكام املــادة )61/ثامناً/هــــــــــ( مــن الدســتور ( 

ــارة )مســؤويل  كمــا ذهبــت يف قرارهــا ذي العــدد )37/اتحاديــة/2017()2( اىل أن عب

ــمل  ــا تش ــط وانم ــتقلة فق ــات املس ــاء الهيئ ــرف اىل رؤس ــتقلة( ال تن ــات املس الهيئ

مجلــس املفوضــني كافــة اذا كانــت القــرارات تتخــذ مــن قبلهــم كافــة ســواء باالتفــاق 

ــة. أو باألكثري

))) امللحق رقم )2)) 

)2) امللحق رقم )27) 
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سادساً: مسآءلة واعفاء رئيس الجمهورية 

ــس  ــىل رئي ــس ع ــة املجل ــيلة رقاب ــىل وس ــا ( ع ــتور يف ) 61 / سادس ــن الدس تضم

ــىل  ــت ع ــث نص ــة حي الجمهوري

ــة املطلقــة لعــدد  ــب مســبب، باألغلبي ــاًء عــىل طل ــة بن )أ- مســاءلة رئيــس الجمهوري

ــواب . ــس الن اعضــاء مجل

ب- اعفــاء رئيــس الجمهوريــة، باالغلبيــة املطلقــة لعــدد اعضــاء مجلــس النــواب، بعــد 

ادانتــه مــن املحكمــة االتحاديــة العليــا، يف احــدى الحــاالت االتيــة : 

1- الحنث يف اليمني الدستورية . 

2- انتهام الدستور . 

3- الخيانة العظمى .( 

وقــد تنــاول النظــام الداخــي للمجلــس هــذه الوســيلة باقتضــاب مخــل اغفــل تنظيــم 

مســاءلة املجلــس لرئيــس الجمهوريــة واقتــر عــىل النــص عــىل اعفــاء أحــد أعضــاء 

مجلــس الرئاســة يف املــادة 62 التــي نصــت عــىل ) يتــم اعفــاء احــد اعضــاء مجلــس 

ــم  ــة احده ــد ادان ــواب ، بع ــس الن ــاء مجل ــدد اعض ــة لع ــة املطلق ــة باالغلبي الرئاس

ــني  ــث يف اليم ــة :اوال : الحن ــاالت االتي ــدى الح ــا يف اح ــة العلي ــة االتحادي ــن املحكم م

ــة العظمــى ( ــا : الخيان ــا : انتهــاك الدســتور .ثالث الدســتورية .ثاني

/41( العدديــن  ذوي  قراريهــا  يف  العليــا  االتحاديــة  املحكمــة  ذهبــت  وقــد 

اتحاديــة/2017()1( و )101/اتحاديــة/2017()2( اىل أن الفصــل يف االتهامــات املوجهة 

ــة  ــواب ينظــم كيفي ــس الن ــة يســتلزم صــدور قانــون مــن مجل اىل رئيــس الجمهوري

ــا  ــتور وم ــن الدس ــاً/ب( م ــادة )61/سادس ــوء امل ــات يف ض ــذه االتهام ــل يف ه الفص

لــم يصــدر هــذا القانــون فــان النظــر فيهــا يكــون موقوفــاً ومعطــال وال ينعقــد اال 

ــون.  ــذا القان ــدور ه بص

))) امللحق رقم )24) 

)2) امللحق رقم )25) 
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سابعاً: دعوة االستيضاح 

هــذه الوســيلة لــم ينــص عليهــا الدســتور وانمــا نــص عليهــا النظــام الداخــي فقــد 

ــة  ــة اغلبي ــِة وبموافق ــىل “ أوال- للجن ــام ع ــذا النظ ــن ه ــم )77( م ــادة رق ــت امل نص

ــس  ــالم رئي ــع اع ــتيضاح م ــه لالس ــو بدرجت ــن ه ــر أو م ــوة اي وزي ــا دع اعضائه

ــوزراء وعــىل املســؤول املدعــو حضــور اجتمــاع  ــواب ورئيــس مجلــس ال مجلــس الن

ــة  ــة وبموافق ــاً. للجن ــوة.  ثاني ــلمه الدع ــخ تس ــن تاري ــام م ــبعة اي ــالل س ــة خ اللجن

ــن  ــم م ــة وغره ــات الخاص ــاب الدرج ــوزراء وأصح ــوة وكالء ال ــا دع ــة اعضائه اغلبي

موظفــي الحكومــة )مدنــني وعســكرين( مبــارشًة لالســتيضاح وطلــب املعلومــات مــع 

ــك. “  ــوزراء بذل ــس ال ــس مجل ــواب ورئي ــس الن ــس مجل ــالم رئي اع

واملالحظ ان هذه الوسيلة اعطيت للجان املجلس بالرشوط االتية 

1 – موافقة اغلبية اعضاء اللجنة عىل الدعوة 

2 – اعالم كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء 

فــاذا مــا توافــرت هــذه الــرشوط وجــب عــىل املدعــو حضــور اجتمــاع اللجنــة خــالل 

ــارف  ــا تع ــي مم ــيلة ه ــذه الوس ــل ه ــوة ولع ــلمه الدع ــخ تس ــن تاري ــام م ــبعة اي س

ــه املجلــس باالســتضافة . علي
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ثامناً: التحقيق النيابي :

ــي  ــتور العراق ــل الدس ــد اغف ــة  فق ــة النيابي ــيلة يف الرقاب ــذه الوس ــة ه ــم اهمي رغ

هــذه الوســيلة ولــم يــرد ذكرهــا اال يف النظــام الداخــي يف املــواد 32 و 83 و84 و85  

ــنة  ــم )13( لس ــكيالته رق ــواب وتش ــس الن ــون مجل ــن قان ــاً( م ــادة )27/سادس وامل

ــان  ــالل لج ــن خ ــارس م ــي تم ــة الت ــائل الرقاب ــن وس ــي م ــق النياب 2018 والتحقي

نيابيــة تمنــح الصالحيــات الوصــول اىل الحقائــق دون ان يكــون لهــذه اللجــان اتخــاذ 

إجــراءات تنفيذيــة للتعامــل مــع مــا تقــف عليــه مــن مخالفــات للقانــون وفــق مــا 

ــة/2013()1(  ــدد )90/اتحادي ــا ذي الع ــة العلي ــة االتحادي ــرار املحكم ــه ق ــب الي ذه

وبالرجــوع اىل النظــام الداخــي ملجلــس النــواب فــان البحــث يف هــذه الوســيلة يقتــي 

ــا الــكالم يف عــدد مــن املســائل أهمهــا اآلتــي: من

1 : اجراءات تشكيل اللجنة: 

يتــم تشــكيل لجــان التحقيــق بموافقــة أغلبيــة عــدد الحارضيــن يف املجلــس يف جلســة 

ــأه الرئاســة أو مــن خمســني عضــواً  ــاًء عــىل اقــرتاح مــن هي ــة النصــاب)2( بن مكتمل
مــن األعضــاء.)3(

2 : الرشوط الواجب توافرها إلجراء التحقيق: 

أ- تشكيل اللجنة.

ــة او  ــة العام ــة باملصلح ــا عالق ــس ان له ــرى املجل ــة ي ــق واقع ــون التحقي ب- ان يك

ــني. ــوق املواطن حق

ت- ان ال يمس التحقيق بالقضايا املعروضة عىل القضاء)4(.

3 : الصالحيات التي تتمتع بها لجان التحقيق)5). 

أ- تقيص الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا. 

ب- دعوة أي شخص لسماع أقواله عىل وفق الطرق األصولية. 

ت- التحقيــق مــع أي مــن مســؤويل الســلطة التنفيذيــة والهيئــات املســتقلة يف الشــؤون 

ــل يف اختصاصاتهم)6(.  ــي تدخ الت

)))  امللحق رقم )39) 

)2)  املادة )59) من الدستور واملادة )25) من النظام الداخيل. 

)3) املادة رقم )83) من النظام الداخيل.  )25) من النظام الداخيل.

)4) املواد 32 و83 من النظام الداخيل. 

)5) ال يحد من اختصاص اللجنة سوى القرار الصادر بتشكيلها وتحديد مهامها عى وجه الدقة.

)6) املادة )27/سادساً) من قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم )3)) لسنة 8)20 واملادة )32/ثانياً) من النظام الداخيل. 
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ث- حــق االطــالع عــىل كل مــا لــه عالقــة بالقضيــة املعروضــة عليهــا من دون املســاس 

بالقضايــا املعروضــة عــىل القضاء. 

ج- اإلستعانة بالخرباء)1(.

4 : انتهاء اعمال اللجنة 

ــة  ــأة الرئاس ــا)2( إىل هي ــا وتوصياته ــق تقريره ــاء التحقي ــد إنه ــة بع ــع اللجن ترف
لعرضها عىل املجلس التخاذ ما يراه مناسباً.)3(

))) املادة رقم )84) 

)2) وال تختص لجنة التحقيق باتخاذ قرار فيام تصل إليه اللجنة من حقائق بل يقترص عملها عى إعداد تقرير بنتيجة عملها 

ترفعه إىل املجلس صاحب االختصاص يف اتخاذ ما يراه من إجراءات

)3) املادة رقم )85) 
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الخاتمة: 

هــا نحــن شــارفنا عــىل االنتهاء مــن كــراس إجــراءات عمــل مجلــس النــواب الترشيعي 

والرقابــي ويمكــن أن نخلــص ممــا ذكرنــاه ســابقاً اىل وجــود حاجة ماســة اىل: 

ــة  ــاء الصياغي ــاوز األخط ــواب يتج ــس الن ــد ملجل ــي جدي ــام داخ ــع نظ  1- وض

واملوضوعيــة التــي ال يــكاد أن يخلــو منهــا فصــل مــن الفصــول ، نظــام داخــي جديــد 

يتجــاوز مــا تضمنــه النظــام الحــايل مــن مخالفــات دســتورية وخلــط بــني االحــكام 

املنظمــة لعمــل املجلــس واملنظمــة لعمــل التشــكيالت الوظيفيــة فيــه ، نظــام يقتــر 

عــىل بيــان االحــكام املنظمــة لعمــل مجلــس النــواب دون ان يتعــدى ذلــك اىل املســائل 

التــي تختــص القوانــني بتنظيمهــا،  ومــن الجديــر بالذكــر ان العمــل جــار عــىل 

اعــداد مســودة لنظــام داخــيل جديــد عــى ان يحــى بقناعــة الســادة أعضــاء 

مجلــس النــواب يف الــدورة الخامســة. 

2- التــزام إجــراءات عمليــة تســهم يف انضــاج املســودة النهائيــة ملقــرتح أو مــرشوع 

القانــون بــان يتــم توجيــه اللجــان النيابيــة بــرضورة االكثــار مــن جلســات االســتماع 

للخــرباء واملواطنــني. 

3- رضورة مناقشــة التعديــالت قبــل اضافتهــا اىل املســودة النهائيــة املعــدة للتصويــت 

ممــا يتطلــب التــزام الســادة النــواب بــرضورة تقديــم مقرتحــات التعديــل عــىل مقرتح 

او مــرشوع القانــون اىل رؤســاء اللجــان املختصــة بصــورة مكتوبــة وقبــل يومــني عــىل 

االقــل مــن اجــراء املناقشــة.. 
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ــر  ــاس األث ــات قي ــتيفاء متطلب ــواب اس ــة والن ــان النيابي ــاة اللج 4- رضورة مراع

ــا.  ــل تقديمه ــني قب ــات القوان ــي ملقرتح التنظيم

ــة  ــم العملي ــة بدع ــات املختص ــتعانة بالجه ــة االس ــان النيابي ــاد اللج 5- رضورة اعتم

الترشيعيــة والعمليــة الرقابيــة وباألخــص مكتــب مستشــار شــؤون الترشيــع ودائــرة 

الترشيــع ومكتــب املستشــار القانونــي للشــؤون الربملانيــة ودائــرة الشــؤون النيابيــة. 

ــون  ــرشوع قان ــرتح او م ــال أي مق ــدم ادخ ــس ع ــة املجل ــاد رئاس 6- رضورة اعتم

ــاً  ــك مرفق ــة بذل ــة املختص ــن اللجن ــمي م ــب رس ــدم طل ــم يق ــا ل ــت م ــىل التصوي ع

بــه النســخة النهائيــة ملقــرتح او مــرشوع القانــون متضمنــاً التعديــالت التــي تمــت 

مناقشــتها واملتفــق عــىل اضافتهــا عــىل املســودة النهائيــة املقدمــة للتصويــت ســياق 

عمــل مــع اقــرتاح إحالــة املســودة النهائيــة اىل مستشــار شــؤون الترشيــع لبيــان 

ــل احالتهــا للتصويــت. ــرأي النهائــي يف صياغتهــا قب ال

7- تحويــل تشــكيالت املجلــس املعنيــة بدعــم العمليــة الترشيعيــة والرقابيــة يف املجلس 

اىل وحــدات إنتاجيــة تمــر عليهــا مقرتحــات ومرشوعــات القوانــني ووســائل الرقابــة 

وفــق آليــة مســتمرة ال تعتمــد عــىل الســلطة التقديريــة ألصحــاب القــرار. 

8- تحديــد مهــام ومســؤوليات الجهــات املعنيــة بالترشيــع والرقابــة بشــكل واضــح 

ومعلــوم للســادة النــواب لتمكــني النــواب مــن اإلفــادة مــن الخــربات املتوافــرة مــن 

جهــة ولبيــان حــدود املســؤولية لــكل جهــة مــن هــذه الجهــات مــع رضورة رفدهــا 

ــؤولية. ــذه املس ــا به ــة لقيامه ــربات الالزم ــاءات والخ بالكف
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