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 بسم اهلل الزمحه الزحيم

الَّذِيهَ اسْتَجَابُىا لِزَبِّهِمْ وَأَقَامُىا الصَّلَاةَ وَأَمْزُهُمْ شُىرَيٰ بَيْنَهُمْ 

 .[83: ال عمزان] وَمِمَّا رَسَقْنَاهُمْ يُنفِقُىنَ
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 االهداء
 

 ابي *وامي *واخوتي**الى 

 *ووطني*

 *واصدقائي*

 

 فتمؾ ثمرة مف ثمار غرسيما الطيب الكريـ.....

 مييما عفوؾ ...انؾ سميع عميـ....ربنا اتمـ ع
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 الشكر والثناء 

الٌسعنً اال ان اتقدم بالشكر الجزٌل , مع بالغ االحترام والتقدٌر , ألستاذي 

, بما أوالنً من مجهود ورعاٌة   محمد شهالء سليمان ةوقدوتً , االستاذ

بتوجٌهات سدٌدة , ومالحظات رشٌدة , وتنقٌحات فرٌدة , كما لها االثر 

 الحاسم فً انجاز هذا البحث , فله منً كل الثناء واناله من الشاكرٌن. 

 ولفضله من المقربٌن .

 انون ــ فً كلٌة القانون والعلومكما واتقدم  بالشكر الوفٌر الساتذة قسم الق

السٌاسٌة , جامعة دٌالى كافة, واخص منهم  عمٌد الكلٌة األستاذ الدكتور خلٌفة 

ً ان  اتقدم بالشكر الى ادارة المكتبة  ٌفوتنعودة إبراهٌم التمٌمً , كما ال

 والعاملٌن فٌها لتعاونهم  معً , لهم منً جزٌل الشكر والتقدٌر 
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 اقرار المشرف

( جرى اللجان البرلمانية في التشريع العراقي) بـاشهد بان اعداد هذا البحث الموسوم 

تحت اشرافً فً جامعة دٌالى كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة وهو جزء من نٌل شهادة 

 فً القانون. سالبكالورٌو
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 المقدمة

 البحث  اوال: موضوع

اف تشكيؿ المجاف البرلمانية يؤخذ بيا كافة االنظمة النيابية سوء كانت ىذه االنظمة 
تقـو فكرة تشكيؿ المجاف عمى اساس تقسيـ العمؿ  مجمسيوبرلمانية او رئاسية او 

اذ ال يعقؿ  عمى التخصص لمقياـ بالمياـ الممقاة عمى عاتؽ لكؿ المجالس, والبحث
وذلؾ  اف يجمع الممس بكامؿ اعضائو لدراسة اي موضوع يدخؿ في اختصاصو,

لذا فأف االنظمة  نظرا لضيؽ الوقت مف جية وكثر الموضوعات مف جية اخرى,
د المجمس بتييئة السياسية المعاصرة لفكرة تشكيؿ المجاف التي تتقاسـ العمؿ وتزو 

وانما تقـو بيذا الجيد المجاف كال  الدراسة والبحث عف اساسيات العمؿ محؿ الدراسة,
المجمس وانجاز اكبر  بأعماؿ لإلسراعفي حدود نطاؽ اختصاصيا وترفع تقاريرىا 

قدر مف المياـ الممقاة عمى عاتقو دوف اف يقـو بتييئة بالدراسة والبحث حوؿ 
راسة وثـ ترفع تقاريرىا الى رئيس المجمس الذي بدورىا يقـو اساسيات العمؿ محؿ الد

ونظرا لما تثيره  يعرضو عمى المناقشة والتصويت مف قبؿ ىيئة المجمس المعني,
الف العضوية ىي  مف اىمية, 2005عضوية المجاف في العراقي في ظؿ دستور 

عمى  ي اكثر االحيافبالمحاصصة والتوافؽ السياسي التي تكوف ف تأثرتاالخرى 
 .حساب الكفاءة
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 ثانيا : اهمية البحث : 

تكمف اىمية البحث لدراسة اىمية المجاف البرلمانية لما تمعبو مف المجاف البرلمانية في 
العراؽ مف دور في العممية التشريعية وىؿ ىذه المجاف ىي محور العممية التشريعية 

الدور المحوري في عممية اـ اف دورىا ثانوي او يمعب عموـ المجمس او الحكومة 
 اقتراح القوانيف.

 ثالثا : مشكمة البحث : 

بتاثير التواقعات السياسية عمى فعالية  2005وتكمف اشكالية البحث في ظؿ دستور 
عمؿ المجاف,وكذلؾ مشكمة الفراغ التشريعي التي اىـ االشكاليات التي تواجو االنظمة 

 اقي .البرلمانية وخاصة في النظاـ البرلماني العر 

 رابعا : هدف البحث : 

في  2005اف ىدؼ البحث ىو لمعرفة كيفية عمؿ المجاف البرلمانية في ظؿ دستور 
العراؽ,وكذلؾ لمعرفة المياـ الموكولة الى ىذه المجاف ومعرفة جسـ ونوع وظائؼ 

 المجاف البرلمانية ومعرفة الدور الذي تمعبو في تشريع واقتراح القوانيف.

التحميمي الوصفي ففي موضوع بحثنا ىذا المنيج حث :خامسا : منهج الب

 .لنصوص الدستور

البحث الذي قسمناه الى ثالثة مباحث تكممنا في  ىذاسنقسـ  :: خطة البحثسادسا  
دور المجاف في اقتراح  ماىية المجاف وانواعيا وفي المبحث الثاني: المبحث االوؿ:

العممية التشريعية ,وفي المبحث وصياغة مشروعات القوانيف وعوامؿ نجاحيا في 
 الثالث: تنظيـ اعماؿ المجاف البرلمانية.
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 المبحث األول

 )مفهوم المجان البرلمانية(

لكثرة عدد أعضائيا أف تناقش وتقرر ما يعرض  يصعب عمى  المجالس النيابية 
عمييا مف مشروعات أو انشاء موضوعات بدوف اف يسبؽ ذلؾ دراسة كافية وتحضير 
في لجاف محددوة العدد مف بيف اعضائيا المتخصصيف المجاف يطمؽ عمييا اسـ 

مف خالؿ تقسيميو الى مطمبيف  المجاف البرلمانية وسنحدد مفيوميا في ىذا المبحث
 ناوؿ  في األوؿ منيا تعريؼ المجاف البرلمانية .نت

 نواع ىذه لجاف في المطمب الثاني :أىـ ا

 المطمب األول

 )تعريف المجان البرلمانية(

بأنيا اجيزة يشكميا البرلماف لمحصوؿ عمى رأي جماعات  -المجاف البرلمانية :تعرؼ 
ات يكتبيا في صفة المنظمة والييئات المستقمة واصحاب الفكر في التشريعالمصالح 

ثنائية في المجمس وىذه المجاف قد تكوف لجاف دائمة األعداد موضوعات النقاش 
وف ىذه لجاف تحت قبة البرلماف وكذلؾ القوانيف المطموب التصديؽ عمييا وقد تك

ماليا عمى وتعرض نتائج اعمعيف لكؿ لجنة رئيس او مقرر  مؤقتة لمناقشة موضوع
 البرلماف لتصويت عمييا

التي  واف اكثر اعماؿ المجالس انتاجا ونفعا االعماؿ  (1)
ميؽ في البحث ومراجعة مختمؼ المصادر وتجاذب تحتاج الى اطالة الرؤية وتع

كؿ ىذا اليمكف بطبيعتيا اف تجري بالجمسات العمنية عمى اطراؼ المناقشة الجدية,
الجو مشيد ومسمع مف الجميور وبيف ذلؾ العدد الفقير مف االعضاء وفي ذلؾ 

                                                           
, منشورات الحلبً الحقوقٌة ,  1السٌاسٌة والمبادئ الدستورٌة العامة , طد. احمد سعٌقان , االنظمة    (1)

 .238,ص2008بٌروت , 
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المعرض في كؿ لحظة  لمواقؼ واالضطراب  وانما تجري وراء ستار  في جو ىادئ 
واستعداد لدرس  وبيف عدد محدد مف االعضاء ممف يأنسوف مف انفسيـ  ميالً 

الموضوع المطروح عمييـ ,ىذه الييئات الصغيرة التي ينتجيا المجمس مف بيف 
روعات مش ض عمييا مفيعر لبحث والدرس لكؿ ما اعضائيا ,يوكؿ الييا ميمة ا

 .( 1) واقتراحات تسمى المجاف

ونعرؼ المجاف البرلمانية ايضا : بأنيا  اجيزة تنشأ بكؿ مجمس مف عدد محدد مف 
اعمالو وتقديـ   االعضاء بينيـ اختبارىـ و فقا لتخصصاتيـ  ويكمفوف  بتحضير 

 .( 2)تقرير عنيا 

يسمح  بأجراء عمؿ  اكثر  تنظيما   وبالرغـ عف ذلؾ فأف العدد المحدد مف االعضاء 
بكفاءة  ف  تستطيع المجاف اف تنجا اعمالياوسرعة  وتعمؽ , وحيث  اذا  زاد العدد فم

المطموبة , وبالحظ اف مجمس النواب العراقي وفؽ النظاـ الداخمي لمجمس في ظؿ 
 اعضاء المجاف الدائمة,فقد وضع(الدائـ وقد وقؼ في تحديد عدد 2005)دستور

ة ,تحدد عدد االعضاء في كؿ ( ماد125النواب السابؽ  نظامو المكوف مف )مجمس 
رات الحاصمة في اعداد المجاف تـ وجد اعمى المجاف البرلمانية  يعمى ضوء التغي,لجنة 

  .(3) عدد واقميا عدد 

: بأنيا  اجيزة تشكميا المجمس مف بيف اعضائو  اً وتعرؼ المجاف البرلمانية ايض
فيذية عمى نتتولى مسؤولية اعداد ومشاريع القوانيف والرقابة عمى اعماؿ السمطة الت

حسب ما منصوص عميو في النظاـ الداخمي لمجمس حيث تقـو ىذه االجيزة بالبحث  

                                                           
, مركز الدراسات اللبنانٌة , بٌروت ,  1د. رغٌد الصلح , الدور الرقابً فً  مجالس النٌابٌة العربٌة, ط   (1)

 .125, ص2001
, دار النهضة العربٌة القاهرة ,  1والرقابة الدستورٌة , طد. جابر نصار , االداء التشرٌعً لمجلس الشعب    (2)

 .102, ص1998
,  2007خشن , بغداد , , منشورات دار ال 2005المحامً . طارق حرب , الدستور العراقً لسنة    (3)

 .239ص
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الس النيابية في المجوالتدقيؽ  واعداد التقارير في كؿ  ما يعرض عمييا لتنفيذ ارادة 
 .(1)العراقي  وفي االطار المفعوؿ بو  التشريع 

 ؼ يمكف ابراز المالحظات االتية :ومف خالؿ التعاري

يرتكز نظاـ المجاف البرلمانية عمى مبدأ ذائع االنتشار  والقبوؿ  مبدأ التخصص:ػ 1
مجالس التي تتكوف مف عدد كبير االعماؿ ,فالميمة االولى لم تقسيـ وتوزيع ىو مبدأ

والتي تكمؼ بدراسة موضوع عمى درجة مف التداخؿ والتشعب  مو ء االعضا مف
دية ليذا الموضوع وتجميع وترتيب كأنو تكميؼ بعض االعضاء بعمؿ دراسة مب

 الوثائؽ والبيانات المتعمقة بو وتقديـ مقترحات بشأنو .

وبحث صياغة النصوص لمجنة ,مف االمور اف يتـ دراسة اعدد اعضاء محدودية ػ 2
التشريعية  بمعرفة ىيئات تتكوف مف عدد قميؿ مف االعضاء فالقاعدة العامة اف 

ؼ مف عدد محدد مف االعضاء المجمس المتخصصيف في دراسة المجنة تتأل
الدراسة عمى عدد قميؿ مف االعضاء ومف ىنا  الموضوع المطروح وبذلؾ تقتصر

في  لتخمص مف مف التداخالت غير المفيدة والفجائية التي تحدث عادةيمكف ا
 . (2)  الجمسات العامة

 

 

 

 

                                                           
 .3, ص 1995, دار مكتبة الحٌاة , بٌروت ,  1د. حسن الحسنً , القانون الدستوري فً لبنان , ط   (1)
 .102د. جابر جاد نصار , مصدر سابق , ص   (2)
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 المطمب الثاني

 البرلمانيةانواع المجان 

قرر مجمس النواب العراقي تشكيؿ عدد مف المجاف البرلمانية التي تتخصص في كؿ 
موضوع مف المواضيع التي تكوف مف اىتماـ المجمس ,وقد  صدر في  ظؿ دستور 

(النافذ النظاـ الداخمي لمجمس النواب ,بنسختو االخيرة حيث خصص الفصؿ 2005)
عدد انواعيا و وظائفيا وعمى الثاني عشر منو لمجاف البرلمانية لمجمس مف حيث 

 :ضوء ذلؾ سنقـو بتوضيح ذلؾ كاالتي 

قد اوكؿ لكؿ منيا المياـ التي تصطمع بيا في المساعدة و  المجاف الدائمة : اوال:
الدائمة داخؿ لمانية عي والرقابي او تقـو المجاف البر المجمس لمقياـ بدوره التشري

المجمس مشروعات القوانيف  ويعوؿ عميو ,حيث يحيؿ رئيسالمجمس بدوره فعاؿ 
المقدمة مف قبؿ السمطة التنفيذية الى المجاف المتخصصة لدراستيا وابداء الرأي فييا 

 .(1) قبؿ عرضيا عمى المجمس لمناقشتيا

ات الحكومة وتطرح سوتقـو ىذه المجاف تقارير حوؿ اداء الجياز التنفيذي في مؤوس
مشاريع ومقترحات حوؿ تفصيؿ ىذا الجياز حيث اعطى لنظاـ الداخمي لمجمس 
الحؽ المجاف بأقتراح القوانيف الى جانب اقتراحات مشروعات القوانيف المقدمة مف 

  , لكؿ لجنة دائمة الحؽ بأقتراح القوانيف ذات العالقةاالعضاء في المجمس 
 ( .2) ينص عمييا ىذا النظاـ التي  بأختصارىا وفقا لمضوابط

(لجنة دائمة تختص بالقضايا السياسية 24النواب العراقي تشكيؿ ) و قد تولى مجمس
والثانوية واالجتماعية واالقتصادية وكانت عمى قمة ىذه المجاف العالقات الخارجية 

                                                           
 .25د. احمد سٌعقان , مصدر سابق , ص   (1)
 .23, ص 1994, مطبعة النصر , 1د. السٌد صبري , مبادئ القانون الدستوري , ط   (2)
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 والسياسة الخارجية والمؤتمرات الدولية واالتفاقيات الدولية ةتختص بالمواقؼ الدولي
ة االرىاب ح,اما لجنة االمف والدفاع  فتختص  باالمف الداخمي والخارجي ومكاف

المسمحة ....الخ  والمجنة الثانوية  فأختصاصيا بالجانب القانوني والقضائي  والقوات
الى المجمس  اما المجنة  واعداد وصياغة مشروعات )مسودات القوانيف( وتقدميو

االمف والغاز والثروات الطبيعية فتكوف صالحياتيا في كؿ  ما يتدرج تحت اسميا 
ولجنة النزاىة لمتابعة قضايا الفساد االداري والمالي وىيئة  النزاىة  والمفتش العاـ  
وقد شكؿ مجمس النواب العراقي لجنة لمتعاوف والتنسيؽ بيف الحكومة و مجمس النواب 

لجنة التربية والتعميـ وتشكيؿ لجنة لمخدمات والعمؿ )البمديات , الكيرباء,االتصاالت و 
,النقؿ...( ولجنة  االوقاؼ والشؤوف الدينية ,و لجنة الزراعة و مراقبة الموراد المائية  
والثروة الحيوانية ولجنة الشيداء والضحايا والسجناء السياسيف ولجنة الرياضية 

 (1)لطفولة  وغيرىا مف المجاف االخرى أة واالسرة  واوالشباب ولجنة المر 

وتشكؿ ىذه المجاف بموافقة أغمبية عدد مف الحاضريف في  -ثانيًا: لجاف التحقيؽ :
عضوًا مف االعضاء ,  او مف خمسيفالمجمس بناء عمى أقتراح مف ىيأة الرئاسة 

وتمتع لجنة التحقيؽ بصالحية تعصب الحقائؽ فيما ىو معروض عمييا مف قضايا , 
 ولحؽ لمجنة دعوة اي شخص لسماح اقوالو عمى وقؼ الطرؽ االصوالية وليا حؽ

ية المعروضة عمييا مف دوف مساس بالقضايا االطالع عمى كؿ مالو عالقة بالقض
ستعانة بالخبراء , حيث يتـ تحديد اجورىـ باالتفاؽ المعروضة عمى القضاء وليا اال

تقريرىا وتوصياتيا الى ىيئات  مع ىيأتكـ لرئاسة , وعند مف التحقيؽ ترفع المجنة
الرئاسة لعرضيا عمى المجمس , التخاذ مايراه مناسبًا فأف نجاح ىذه لمجنة او قفمو 

لو وال يمكف اف يسكت بكشؼ عمؿ البرلماف ذاتو وىو في جديتو واداء واجباتو واىما

                                                           
د. صباح جمعة الباوي , اختصاصات اللجان القانونٌة البرلمانٌة فً البرلمانات المقارنة , مجلس النواب    (1)

 العراقً , دائرة البحوث , قسم الدراسات والصٌاغة القانونٌة ,  
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الرأي العاـ عنو , والمطموب في عمؿ ىذه المجنة ىو الوضوح والشفافية في العمؿ 
 .(1) ألنيا العامؿ والمفصؿ الرئيسي لنزاىة المجنة ومنع تداخالت في شؤونيا 

لجاف التحقيؽ ىو تقصي الحقائؽ وىذا االمر حاصؿ في جميع المجاف واف عمؿ 
لمجاف ىو تحقيؽ المصمحة العامة وخدمة المواطنيف وليس العالمية واف عمؿ ىذه ا

المصمحة الشخصية وفي حاؿ جرت عمى مصالح شخصية فانيا تفسير أنتياؾ 
 . (2)ستور وجريمة يعاقب عمييا القانوفدلم

المجاف المؤقتة : وتشكؿ ىذه المجاف بموافقة اغمبية عدد الحاضريف أيضًا في  -ثالثًا:
فقد  مف ىيأة الرئاسة أو مف خمسيف عضو مف االعضاء المجمس بناء عمى اقتراح

تشكؿ مجمس النواب العراقي لجنتاف موفتشتاف االولى تتولى ميمة تبديؿ الدستور 
وميمة االولى اف تقدـ تعزيز الى مجمس النواب واالخرى الخاصة بمجافظة كركوؾ 

تي يمكف خالؿ مدة ال تجاوز اربعة أشير تتضمف توجيو بالتعديالت الضريبية ال
اجراءىا عمى الدستور ويقضي عمؿ المجنة ويتـ حميا بعد كماؿ ميمتنا ىذه اذا 

تتولى المجنة عرض التعديالت المقترحة عمى مجمس النواب دفعة واحدة اما قبوؿ  
التعديالت او رفضيا او تسديدىا مسألة متروكة لتقدير مجمس النواب فأف وافؽ  

وبشكميا الذي اقترحتو او ادخاؿ تعديالت فأف  مس النواب عمى توجيو ىذه المجنةمج
 . (3) طو  موافقة اغمبيةنطرح لالستفتاء الشعبي شر الموضوع 

احكاـ المادة %( , اما لجنة االخرى التي يكوف عمميا وفؽ 50الموصييف العراقييف )
( مف قانوف ادارة الدولة اي عمى المجنة متابعة 58( مف الدستور والمادة )142)

طبيع واالحصاء واالستفتاء في محافظة كركوؾ االمر الذي يوجب عمى المجاف الت

                                                           
 .151د. السٌد صبري , مصدر سابق , ص (1)
, 2006دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  , 2د. علً الطاوي , مستقبل البرلمان فً العالم العربً , ط   (2)

 .260ص
 .131المحامً طارق حرب , مصدر سابق , ص   (3)
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( 2)القانوف وي قبؿ التاريخ المذكور وعمى وفؽ القضائية المتابعة الييئة وحسـ الدعا
قانوف ىيئة نزاعات الممكية العقارية فضاًل عف اعادة المقيمف الى  2006لسنة 

الباحث , فقد نجد اف البرلماف العراقي قد  ما رأيمنازليـ وتعويضيـ تعويضأ عادة اً 
السياسية عمى اساس مبدأ التراضي وفي نجح في توزيع رئاسة البرلماف بيف الكتؿ 

القتصادي اتشكيؿ عدة انواع مف المجاف البرلمانية التي يتيـ بالواقع االجتماعي و 
كؿ  ةخدمي والصحي والى غير ذلؾ وقد اوكؿ ميمف واألمف والجانب واليوالسياسي

 .(1)  لجنة القياـ بعمميا بحسب اختصاصيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .59د. صباح جمعة الباوي , مصدر سابق , ص   (1)
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 المبحث الثاني

دور المجان البرلمانية في اقتراح وصياغة مشروعات القوانين وعوامل 
 نجاحها في العممية التشريعية

اف فكرة االخذ بتشكيؿ لجاف دائمة في البرلمانات ليست فكرة نطاـ سياسي وانما يؤخذ 
االنظمة النيابية سواء كانت برلمانية او رئاسية مجمسية وتقـو عمى فكرة بيا في كافة 

تقسيـ العمؿ والبحث عف اي موضوع يدخؿ في اختصاصاتيا وعمى ضوء ذلؾ 
سنتناوؿ في ىذا المبحث في مطمبيف االوؿ دور المجاف البرلمانية في اقتراح وصياغة 

 مية التشريعية,مشروعات القوانيف , والثاني  عوامؿ نجاحيا في العم

 المطمب االول

 دور المجان البرلمانية في اقتراح وصياغة مشروعات القوانين

 دور المجان البرلمانية في اقتراح القوانين /األولالفرع 

ويقصد بحؽ اقتراح االعضاء لمقوانيف , اف اعضاء البرلماف يحؽ لو التقدـ  
( 2005جميورية العراؽ لعاـ )بمقترحات القوانيف لمجمس النواب , يالحظ اف دستور 

النافد قد اطمؽ تسمية ) مقترحات القوانيف( عمى االقتراحات التي تقدـ بيا اعضاء 
مجمس النواب او مف احد لجانو المتخصصة , في حيف اطمؽ مصطمح )مشروعات 
القوانيف( عمى االقتراحات التي تقدميا السمطة التنفيذية ) رئيس الجميورية , مجمس 

 .  (1)الوزراء (

                                                           
فاطمة عوٌد جاسم , اللجان البرلمانٌة ودورها فً العملٌة التشرٌعٌة فً ظل دستور جمهورٌة العراق لعام    (1)

 .250, ص 2001الحقوق , السنة الرابعة , العدد الثانً , , مجلة رسالة 2005
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ونجد اف التقاليد البرلمانية جرت عمى اطالؽ )مشروع القانوف( عمى االقتراح المقدـ 
مف قبؿ الحكومة , )اقتراح القانوف( عمى االقتراح المقدـ مف جانب اعضاء المجمس 
النيابي او ىذا ما جاء فعال في قانوف ادارة الدولة العراقية لمرحمة االنتقالية لسنة 

مؽ اصطالح )مشاريع القوانيف( ,عمى اقتراحات االعضاء ( , جيث اط2004)
( لالعضاء الحؽ 2005واالقتراحات المقدمة مف الحكومة , فقد كفؿ دستور العراؽ )

في اقتراح مشروعات القوانيف مف اعضاء المجمس مصوغة في مواد ومرفقا بما 
دئ مذكره ايضاحية تتضمف تحديد نصوص الدستور المتعمقة باالقتراح والمبا

االساسية التي يقـو عمييا واالىداؼ التي يحققيا , ويالحظ انو ال يقدـ مف اقؿ مف 
 . (1)عشرة مف االعضاء 

وبعد وصوؿ تقرير المجنة الى رئيس المجمس يتولى رئيس الجمسة ما قد تضمنو 
التقرير مف اراء مالفة لمرأي اغمبية المجنة , في الجمسة المخصصة لمناقشة , وتبدأ 

بمناقشة المبادئ واالسس العامة لمقترح اجماال فاذا لـ يوافؽ المجمس عمى  القراءة
المقترح المقدـ مف االعضاء مف حيث المبدأ باغمبية عدد اعضائو عدا ذلؾ رفضا 
لممشروع , وبعد القراءة االولى لممقترح ومناقشة المبادئ واالسس العامة , ينتقؿ 

المبدأ الى القراءة الثانية, وىي غالبا  المجمس بعد الموافقة عمى المقترح مف حيث
تكوف بعد يوميف عمى االقؿ وبعد استالـ مقترحات التحريرية بتعديمو تـ اجراء 
المناقشة عميو ويسبؽ مرحمة القراءة الثانية , اجتماع المجنة المتخصصة لدراسة 

عد المقترح دراسة شاممة لما في ذلؾ االستقامة بالخبراء عند الحاجة الييـ , وب
المداولة في المجنة ودراسة المقترح بشكؿ مفصؿ , تقدـ المجنة تقريرىا لرئاسة 
المجمس لغرض عرضو لمقراءة الثانية ومناقشتو في الجمسة الثانية حيث يتقدـ ممثؿ 
المجنة بتقديـ تقرير المجنة الى البرلماف مف ثـ يطرح المقترح الذي اشيع بحثا في 

                                                           
, دار ومكتبة البصائر فً لبنان  1د . اثٌر ادرٌس عبد الزهرة , مستقبل التجربة الدستورٌة فً العراق , ط   (1)

 . 95, ص 2011, بٌروت , 
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ه بصورة قانوف مبوب ومفصؿ ومواد يطرح التصويت اوراقو المجنة المختصة وابراز 
عميو في القراءة الثالثة في الجمسة العامة لممجمس وال يجوز التصويت عمى المقترح 
قبؿ مضي اربعة ايا عمى االقؿ مف انتياء المداولة فيو او بعد قراءة اولى وقراءة 

 ثانية تـ التصويت عمى المقترح ككؿ .

لتصويت وصوؿ القانوف عمى الموافقة , برفع الى المجمس وبعد االنتياء مف مرحمة ا
 .  (1)لغرض المصادقة عميو رئيس الجميورية ومف ثـ ينشر في الجريدة الرسمية 

حيث تقـو المجنة المختصة بدراسة القانوف العادتو لمراجعة صياغتو وتطمب عرضو 
ائمة حيث ما مف عمى مجمس النواب وتعد المجنة القانونية مف اىـ لجاف المجمس الد

مشروع قانوف او مقترح قانوف مقدـ سوء مقدـ مف لجنة مف لجاف المجمس او مف 
عشرة مف اعضائو اال ويمر بالمجنة القانونية التي تتولى دراسة وصايغتو صياغة 
قانونية , اما في حالة تقديـ مشروع قانوف مف قبؿ الحكومة , فاف المجنة القانونية 

تخضعو لمعايير الصياغة التشريعية وندرس نصوصو وفقراتو تقـو بداسة المشروع و 
 . (2)ثـ نقدـ مقترحات الى البرلماف بعد اتماـ عمميا

 دور المجان البرلمانية في صياغة مشروعات القوانين/ الفرع الثاني

فإف مشروع القانوف ىو عبارة عف اقتراح مقدـ مف الحكومة الى مجمس النواب تبدي 
فيو الحكومة رغبتيا في مناقشة المجمس لو ويقدـ في صورة نصوص قانونية تمت 
دراستيا بمعرفة اجيزتيا المختصة المختمفة وبعد مررىا بمجمس شورى الدولة 

مشروعات القوانيف ومناقشة لفحصيا , وتؤدي المجاف دورىا ىاما في مناقشة 
االقتراحات بقوانيف المقدمة مف قبؿ االعضاء , ففي حيث ورود مشروعات القوانيف 

                                                           
 .97د . اثٌر ادرٌس عبد الزهرة , مصدر سابق , ص   (1)
, شركة الماتك لصناعة الكتاب ,   4, النظرٌة فً النظام الدستوري فً العراق , ط د. احسان حمٌد المفرجً (2)

   .109, ص 2011القاهرة , 
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مف قبؿ السمطة التنفيذية الى مجمس النواب وعف طريؽ مكتب الوزير الدولة لمشؤوف 
مجمس النواب يعد بمثابة حمقة وصؿ بيف الحكومة ومجمس النواب , يحيؿ رئيس 

شروعات القوانيف الى المجاف المتخصصة لدراستيا وايداء الرأي فييا مجمس النواب م
قبؿ عرضيا الى المجمس لمناقشتيا عمى اف يجري ذلؾ بحضور ممثؿ عف الجية 

 .( 1)المقدمة لممشروع 

كما اعطى النظاـ الداخمي لممجمس الحؽ لكؿ عضو عند النظر في مشروعات 
ضافة او التجزئة في المواد فيما يعرض مف القوانيف اف يقترح التعديؿ بالحذؼ او اال

تعديالت , عمى اف يقدـ التعديؿ مكتوبا لرئيس المجنة قبؿ الجمسة التي تنظر فييا 
المواد التي يشمميا التعديؿ باربعة وعشريف ساعة عمى االقؿ, وحؽ التعديؿ المقرر 

عف الحؽ في لكؿ عضو , وىو نتيجة مباشرة لحؽ االقتراح ويتميز االقتراح بالتعديؿ 
اقتراح بقوانيف بانو ال يشير االوؿ موضوعا جديدا , بؿ ىو ال يظير اال بمناسبة 
موضوع معروض عمى المجمس فعال , ويستمد حؽ التعديؿ قوتو مف حؽ االعضاء 
في اقتراح القونيف وعمى اساس اف مف يممؾ حؽ ااالقتراح فانو يممؾ مف باب اولى 

 .( 2)حؽ التعديؿ 

د البرلمانية عمى اف موافقة المجمس عمى اقتراح التعديؿ المقدـ قبؿ سارت التقالي
الجمسة مباشرة او اثنائيا ويجب اف يتـ اقتراح مف رئيس المجمس او الحكومة او مف 
مقرر المشروع دوف اف يترؾ ىذا االمر لكؿ عضو في ادراج التعديؿ الذي يراه , 

اقي وفي ضوء ما ىو مطبؽ , لكف ما جرى عميو العمؿ داخؿ خمجمس النواب العر 
اف العضو يستطيع تقديـ االقتراح بالتعديؿ , وخصوصا اثناء المناقشة في الجمسة 

( مف النظاـ الداخمي لممجمس , حيث يرى 129العامة عمى الرغـ مف صراحة المادة)

                                                           
 .164, ص 2005, مكتبة المثنى , بغداد ,  1حسٌن جمٌل , الحٌاة النٌابٌة , ط   (1)
 .257فاطمة عوٌد جاسم , مصدر سابق , ص   (2)
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البعض اف حؽ االعضاء والمجاف في التعديؿ قبؿ وبعد ىذا الميعاد ال يعني سقوط 
راح بالتعديؿ او خصوصا اثناء المناقشة فاف بعض مقتراحات االعضاء حقيـ باالقت

ليا وجياتيا, ويحؽ ليا اف تحاؿ الى المجاف لفحصيا والعمؿ عمى صيغة المشروع 
 .(1)االصمي لما يتفؽ مع مقتراحات االعضاء بالتعديؿ

حيث انو اذا قدـ مشروع قانوف مرتبط بمشاريع قوانيف اخرى محالة الى احدى 
اف, احالة رئيس المجمس الى ىذه المجنة مباشرة , وذلؾ ما لـ تكوف قد بدأت المج

المجنة في دراسة مواد المشروع , ويتمو رئيس الجمسة تقرير المجنة المتخصصة 
لمناقشتو , ثـ تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ واالسس العامة لممشروع اجماال فإذا لـ 

, واذا قرر المجمس اثناء المناقشة في احدى يوافؽ المجمس عمى ذلؾ رفضا لممشروع 
المواد مف شأنيا اجراء تعديؿ في مادة سبؽ اقرارىا اذا بدأت اسباب جديدة , قبؿ 
انتياء المداولة في المشروع وذلؾ بناءا عمى طمب الحكومة او رئيس المجنة او 

 . (2)خمسيف عضوا مف اعضاء المجمس 

فإف االجراءات الخاصة , لمناقشة واف دور المجاف في اقتراحات االعضاء 
االقتراحات المتخمفة بمشروعات القوانيف ىي نفسيا االجراءات الخاصة بمناقشة 
مشروعات القوانيف المنصوص عمييا في ىذا النظاـ مع مراعاة ما ورد بشأنيا نص 
خاص اي اف كافة المراحؿ التي تمر بيا مقترحات مشاريع القوانيف المقدمة مف 

ف او مف قبؿ االعضاء في المجمس , دراستو في المجاف قراءة اولى احدى المجا
,ثانية,ثالثة , ىي نفس المراحؿ التي يمر بيا مشاريع القوانيف المحالة مف السمطة 
التنفيذية ونجد االشارة الى اف كافة االقتراحات بمشروعات القوانيف وىذا المشروعات 

                                                           
 .111, صالمفرجً , مصدر سابق احسان حمٌد   (1)

, بٌت الحكمة , بغداد  1د. حنان محمد القٌسً , حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب فً العراق , ط  (2)

  .223,ص2011,
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في المجمس لمراجعة صياغتيا وتحقيقيا يحيميا رئيس المجمس الى المجنة القانونية 
 . (1)وتطمب عرضيا عمى المجمس 

 المطمب الثاني

 عوامل نجاح المجان البرلمانية في العممية التشريعية

اذا كانت السمطة التشريعية ىي المكمفة بحكـ الدستور باقرار التشريع اال اف اعداده 
بواسطة المجاف البرلمانية في المجالس النيابية مف شأنو اف يقدـ لمشروعات مادة 
ناجحة ومتوازنة , تسيؿ عمى المشروع القياـ برسالتو وتذليؿ الصعاب لو , لذلؾ 

 كاالتي :  يجب اف تسمح المجاف البرلمانية

اوال : اف يكوف النواب عمى قدر مف المسؤولية القرار القوانيف , واالستعانة برجاؿ 
القانوف والمتخصصيف والفنييف البارزيف عند اصدارىا , فف التشريع وصياغتو ف قبؿ 
المجاف البرلمانية القوية التي تضـ براء عمى مستوى عاؿ مف المتخصصيف العداده 

مطة ميسورة تزيد مف رصيدات البرلمانات لدى الشعوب واعطاء فجعؿ ىذه الميمة س
دورات تدريبية لالعضاء ويعاونيـ في فف الصياغة القانونية ,والمجاف البرلمانية 
عصب العمؿ التشريعي عموما لذا يجب االستعانة غير اف نخبة اساسية في 

  (2)ة لمعمؿ التشريعي محاالت القانوف واالقتصاد والسياسة تدعـ بالكوادر الفنية الالزم

ثانيا : وجود اتصاؿ بيف المجاف مع بعضيا البعض والمجاف في البرلمانات االرى 
لالستفادة مف الخبرات المتصمة بالموضوع المطروح وتشجيع تبادؿ المعمومات , الف 
مف يممؾ المعمومات يستطيع اف يكوف االقوى واالجدر عمى االقناع وىذا المجاف 

                                                           
 .169حسٌن جمٌل , مصدر سابق , ص   (1)
 .260فاطمة عوٌد جاسم , مصدر سابق , ص   (2)
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جداؿ في اىمية وقيمتيا قي الوقت الحاضر وفي كؿ االحواؿ اساس اي  البرلمانية وال
 قرار جيد ومسؤوؿ , ال يمكف اف ينكر احد دور المعمومات في اتاذ القرار الجيد.

ثالثا: التاكد مف مرجعية االلتزامات وعدـ تعارضيا مع الشريعة االسالمية ونصوص 
والمعاىدات الدولية ذات الصمة , الدستور ومبادئ الديمقراطية , وكذلؾ االتفاقات 

ومطالعة التشريعات الحديثة في الدوؿ االسالمية والعربية واالجنبية التي تتفؽ مع 
 ديننا .

رابعا : حصر التشريعات ذات الموضوع الواحد والعمؿ عمى اعادة ترتيبيا , وتقنيتيا 
وتطويرىا تتطابؽ مع الواقع فيو امر ىاـ فذلؾ يحصر التشريعات المتشعبة في 
الموضوع الواحد وجعميا في قالب واحد تجمعو وحدة الموضوع وحتى يسيؿ الرجوع 

 اليو. 

دة عامة مجردة لفئة سيمة مف يتمكف العامة مف خامسا : يجب اف يكوف التشريع قاع
فيمو وقبولو, واالخذ باىمية ليذا التشريع وضرورتو , ويجب عمى القانوف ال يخالؼ 

 . (1)ما عتاد عميو المجتمع مف قواعد القوىا واعراؼ استقروا عمييا 

سادسا : فتح اجتماعات المجاف لمجميور ورغـ اف االتجاه ىو اف المجاف تعقد 
ماعاتيا بعيدا عف الجميور وربما تسمح باطالع وسائؿ االعالـ عمى اعماليا اجت

كاممة او ممحقة باراء المعرضيف والمؤيديف , واف كانت ذلؾ مسمـ بو لمجمسات 
البرلمانية ككؿ , فانو ال يمنع اف يكوف ذلؾ المجاف اذا كانت ال يضر بالمصمحة 

 .(2)العامة 

                                                           
العراق , شركة الماتك لصناعة الكتاب ,  د . رغد ناجً الجدة , القانون الدستوري والنظام الدستوري فً   (1)

 .123, ص2011,  4القاهرة , ط
 .125رعد ناجً الجدة , مصدر سابق , ص   (2)
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تميؿ اغمب الدوؿ الى قصر الحضور فييا عمى فجمسات المجاف البرلمانية التي 
اعضائيا البرلمانييف, وذلؾ النيا بمثابة المطبخ االساسي لمعمؿ البرلماني الذي ليس 
مف المحبذ اف تكوف اعماليا وتفاعالتيا , واف سر قوة المجالس النيابية ىو لجانيا 

ىير في اعماؿ والتي تعتبر ىمزة وصؿ بيف البرلماف والراي العاـ ومشاركة الجما
المجاف البرلمانية ليو نوع مف المحاكـ المباشرة او ما يعرؼ بالديمقراطية المباشرة 
ومف ذلؾ مشاركة الجماىير في التقارير التي تستغؿ الرأي العاـ , وحتىى يستمر 
بالتقدـ واليسر الى االلماـ , البد مف االىتماـ براي المخاطبيف في التشريع والسمطات 

 .  (1)ات والسمطات والمتخصصيف القائميف عمى تطبيقو وتنفيذه في التشريع

اما راي الباحث فقد الحظنا اف قوة المجالس النيابية ىي المجاف التي ساعدت عمى 
تطوير النظاـ الداخمي لمجمس وانظمة العمؿ الداخمية لمبرلماف , فمثؿ المجاف في 

نساف التي يستقر بيا كؿ شيء , معاونتيا لمجالس النيابية كمثؿ الحواس بالنسبة لال
 فيي حقا تسمع وبصر المجالس النيابية. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .233, ص 2010, بٌت الحكمة , بغداد ,  1د. طارق علً الربٌعً , االحزاب السٌاسٌة , ط   (1)
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 المبحث الثالث

تنظيـ اعماؿ المجاف البرلمانية والوسائؿ الفنية المخصصة لمجاف لبياف كيفية سير 
العمؿ داخؿ المجاف وكيفية فحص وتدقيؽ الموضوعات واعداد التقارير بشانيا داخؿ 
المجاف يتطمب االمر تسميط الضوء عمى كيفية ادارة اعماؿ المجاف واشراؼ عمييا , 

المبحث في المطمب االوؿ تنظيـ ادارة اعماؿ وعمى ضوء ذلؾ سوؼ نتناوؿ في ىذا 
 المجاف البرلمانية , وفي المطمب الثاني الوسائؿ الفنية المخصصة لمجاف . 

 المطمب االول

 تنظيم ادارة اعمال المجان البرلمانية

بعد االنتياء مف البحث في ماىية المجاف البرلمانية مف حيث تعريفيا وانواعيا نتناوؿ 
المطمب اعماؿ المجاف مف حيث التنظيـ الداخمي وادارة اعماليا بالدراسة في ىذا 

 واالشراؼ عمييا وكيفية ادارة الجمسات داخؿ المجاف كؿ التي : 

 اوال : التنظيـ الداخمي لمجاف :

( 2005( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب في ظؿ دستور )73حيث اشارة المادة )
نيـ كؿ لجنة مف المجاف الدائمو, حيث نصت النافذ الى عدد االعضاء الذيف تتكوف م

عمى اف تتكوف كؿ لجنة مف المجاف الدائمة مف عدد مف االعضاء ال يقؿ عددىـ 
 . (1)( عضوا 15( وال يزيد عف )7عف )

حيث اف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي قد حدد عدد اعضاء لكؿ لجنة مف 
مجنة في قدرتيا عمى تطوير درجة الخبرة المجاف الدائمة في المجمس فقد يؤثر حجـ ال

, والعمؿ بفعالية ,وقد تثبت دراسة قاـ بيا المعيد الديمقراطي الوطني لمشؤوف الدولية 
                                                           

 (.2005( من النظام  الداخلً لمجلس النواب العراقً )73المادة )   (1)
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( ىيئة تشريعية , اف 30في تحديد لجاف الدفاع في ) 1994واشنطف ,اجريت عاـ 
ي تمؾ حجـ المجاف الشرط االساسي مف شروط فعاليتيا واف اكثرية المجاف فعالية ى

عضوا او بعد اجراء مسح حوؿ الييئات التشريعية شرح 25, 13التي تظـ بيف 
واضعوا الدارسة,نظريا يفترض انو مف االسيؿ عمى المجاف التي تضـ اعضاء اقؿ 
التوصؿ الى اتفاؽ عف اعداد تقارير وتحقيقات ,فتكوف القرارات عندئذ متخذه عمى 

ى المجاف الى تأثير عمى صانعي اساس جماعي فاالجماع اثر عظيـ عندما تسع
 .(1)القرار 

اما المجاف التي تضـ عدد اكبر مف االعضاء فاكثر عرضو لمشاكؿ اثناء التوصؿ 
الى اتفاؽ لزمف االرجح مف التضاعؼ المجاف الكبيرة بنسبة وقوع االنقسامات والجداؿ 

مجمس /اوال( مف النظاـ الداخمي ل72بيف االعضاء باكمميـ ,فقد حددت المادة )
النواب العراقي اف لكؿ عضو الحؽ باف يرشح نفسو لعضوية احدى المجاف ورئاستيا 
واف النظاـ الداخمي لممجمس قد وفؽ في حصر امكانية االنتماء العضوية المجاف 
بمجنة واحدة , ما داـ الترشيح لعضوية المجنة قد تـ عمى رغبة العضو ومراعاة لمبدأ 

ف يصدر بقرار مف المجمس فأنو مف الطبيعي اف التخصص وبما اف التشكيؿ المجا
استقمة العضو مف لجنة مف المجاف يتطمب عرضيا عمى المجمس,فقد يجيد العضو 
نفسو غير قادر عمى اداء دوره عمى اكمؿ وجو في احد المجاف في ىذه الحالة اف 
ا يقدـ استقالة موجية الى رئيس المجمس الذي ينظر في قبوليا او رفضيا,حيث اف اذ

لـ يتـ تبميغ الى رئيس المجمس فال وجود ليا قانونا وبالتالي فال محؿ الجراء انتخاب 
جديد في حاؿ عدوؿ صاحبيا ,مع مالحظة اف االستقالة عمى انما ال تعتبر نافذه 

                                                           
د. اسماعٌل عبد الفتاح , موسوعة المسٌرة للمصطلحات السٌاسٌة , دار النهضة العربٌة , القاهرة ,   (1)

 . 102, ص2008
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مف تاريخ وصوليا الى حياة الرئاسة المجمس بؿ مف تاريخ مواقعة رئيس المجمس 
 .   (1)رئيس المجمس عمييا اي انيا موقوتة عمى موافقة

 ثانيا : ادارة اعماؿ المجاف واالشراؼ عمييا : 

اف سير العمؿ داخؿ المجاف تعكس تركيبو العضوية في المجاف الدائمة القوة المختمفة 
لالحزاب المتمثمة في المجمس التشريعي ككؿ فعمى سبيؿ المثاؿ بحكـ مبدأ التوازف 
الحزبي عممية توزيع العضوية في المجاف في البوتدستاج االلماني ,حيث يسيطر 

دستاج ,كما اف ىذه القاعدة التي تقضي حزب االغمبية عمى جميع لجاف البوت
بالتطابؽ بيف تركيبو المجاف البرلمانية ومستوى الدعـ االنتخابي الذي يحضى بو كؿ 
حزب ,والجدير بالذكر اف رئاسة وعضوية المجاف في مجمس النواب العراقي تخضع 

( مف النظاـ الداخمي لمجمس 74,73,72لمبدأ المحاصصة حيث حددت المواد )
طريقة االنفراط في ىذه المجاف وعدد اعضائيا ورؤسائيا ونوابيـ ,واعطت  النواب

الحؽ لكؿ نائب الترشيح نفسو الي لجنة باالنتماء الييا ,عمى اال يزيد عدد االعضاء 
( اعضاء ونظاـ الداخمي ينص عمى عقد كؿ لجنة 7( عضوا وال يقؿ عف )15عمى )

النتخاب رئيسا ونائبا ومقرر ليا,ولكف  اجتماعتيا خالؿ ثالثة اياـ مف تاريخ تشكيميا
ىذا لـ يتـ بسبب تطبيؽ نظاـ المحاصصة ,وترؾ اجتماعات ومناقشات المجمس,فيو 
في االصؿ ممثؿ عف الشعب في البرلماف ومف اولى واجباتو وميامو كنائب وممثؿ 

 .(2)في المجمس 

عضو ولكؿ لجنة بحث موضوع معيف معروض عمييا اف تحميو كمو او بعضو الى 
او اكثر مف اعضائيا واف تشكؿ لجنة فرعية مف ييـ لدراستو وتقديـ تقريرىا عنو وىذا 
ما الحضناه في المجنة القانونية الدائمة في مجمس النواب التي تعتبر مف اىـ لجاف 

                                                           
 .163, ص2008, دار مكتبة الحٌاة , بٌروت , 2د.حسن الحسن , القانون الدستوري , ط   (1)
 .105د.حسن الحسن , مصدر سابق , ص   (2)
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المجمس الدائمة والعامود الفقري لو باعتباره مصدر التشريعات ,حيث يتفرع عف لجنة 
مؽ عمييا اسـ )مجاميع( وكما لجنة موافقة رئيس المجمس اف لجاف فرعية او كما اط

تدرس الجوانب الداخمة في اختصاصيا في موضوع احيؿ الى لجنة اخرى,كذلؾ 
يجوز لمجنة االصمية موافقة رئيس المجمس اف تطمب مف احدى لجاف المجمس 

 .(1)االخرى ابداء رأييا في موضوع معروض عمى المجنة االصمية 

 ت المجان : ثالثا : جمسا

يحؽ الي عضو مف اعضاء المجمس حضور جمسات المجاف ولو لـ يكوف عضوا 
فييا مالـ يكوف الموضوع المعروض عمييا متعمقا بشخص او لو مصمحة العضاء 
الحكومة ومف ينتدبونيـ مف معاونييـ ولوكالء بالوزراء لشؤوف المجمس حضور 

اختصاصيـ,كما يجوز لكؿ  جمسات المجاف اثناء مناقشتيا لموضوعات تدخؿ في
لجنة اف تدعو ,عف طريؽ رئيس المجنة اعضاء الحكومة ورؤساء االدارات المركزية 
وكذلؾ رؤساء الييئات العامة وغيرىـ مف القائميف عمى ادارة ايو قطاعات ويجب 
عمييـ جميعا حضور جمسات المجنة بعد اخطارىـ بالدعوة واف يقدموا جميع البيانات 

 . (2)اليضاحات والشروح التي تساعد المجاف عمى اداء اختصاصيا والمستندات وا

( عمى اف جمسات 114نص النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي في المادة )
المجاف غير عمنية وال يجوز حضورىا اال اعضائيا وغيرىـ مف اعضاء المجمس 
الموظفيف في المجنة ومف نستعيف بيـ في المجنة مف المستشاريف والخبراء واعضاء 

مف وسائؿ االعالـ الجتماعات الحكومة وال يجوز اف يحضر ممثمو الصحافة وغيرىـ 
المجاف اال بأذف رئيسيا ,ويالحظ اف مسألة فتح الباب لحضور اجتماعات المجاف 
العامة مسألة تخضع بحكـ الدستور في البالد او القواعد االجرائية الخاصة بالييئات 

                                                           
 .95صباح جمعة الباوي , مصدر سابق , ص   (1)
 .195, ص2010, داررالنهضة العربٌة , القاهرة , 1د, فؤاد كمال , االوضاع البرلمانٌة , ط   (2)
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التشريعية ونظرا لمصعوبات التي تواجو المجاف في توافر النصاب الالـز لصحة 
قد اشار النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي الى انو يكفؿ النصاب في انعقاده 

اجتماعات المجاف بحضور اكثرية عدد اعضائيا, اما بالنسبة لمقرارات الصادرة مف 
الييئة فانيا ال تكوف صحيحة اال بموافقة االغمبية المطمقة لعدد اعضائيا,اما في 

 .(1)الرئيس  حالة تساوي االصوات يرجح الجانب الذي معو

اما المراجعة ظاىرة غياب االعضاء فقد اشار النظاـ الداخمي لمجمس النواب الى اف 
العضو يمـز بحضور اجتماعات المجمس ولجانو التي ىو عضوا فييا,وال يجوز 
التغييب اال بعذر مشرع بقدرة الرئيس او رئيس المجنة المخصصة,عمى انو اذا تغيب 

مس بغير اجازة او عذر غير مشروع خمس مرات العضو عمى حضور جمسات المج
متتالية او عشر مرات غير ممتالية خالؿ الدورة السنوية ,فعمي ىيئة الدراسة اف 
تواجو تنبييا خطيا الى العضو الغائب تدعو الى االلتزاـ بالحضور, وفي حالة عدـ 

مف اشالو الييئات الرئاسية يعرض عمى المجمس بناء عمى طمب الييئة وتستقطع 
  . (2)مكافاءة العضو المجمس في حالة غيابو نسبة معيبة يحددىا المجمس 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .199د.فؤادد كمال , مصدر سابق , ص   (1)
 .210علً الهادي , مصدر سابق , ص   (2)
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 المطمب الثاني

 الوسائل الفنية المتخصصة لمجان

مما الشؾ فيو اف تزويد المجاف بكافة الوسائؿ الفنية الالزمةة لقياميا بوظيفتيا 
اختصاصيا عمى التشريعية والرقابية يؤدي الى اداء اعماليا ويمكنيا مف ممارسة 

اجمؿ وجو,ولذلؾ تحرص المجالس النيابية عمى معانة المجاف في ادائيا لميمتيا عف 
طريؽ تزويدىا بكافة الوثائؽ والبيانات والمعمومات واالبحاث والددراسات التي تضمف 
نجاحيا في دراسة ومناقشة كافة الجوانب والموضاعات التي تساعدىا عمى اعداد 

المجمس, وىذا الخصوص اثار النظاـ الداخمي لمجمس الى  التقارير تقدميا الى
الوسائؿ المختمفة التي تستطيع المجنة االعتماد عمييا التي تتضف نجاحيا في دراسة 

ومات والوثائؽ والدرسات ومناقشة الموضوعات المطروحة اماميا مف المعم
 .(1)واالبحاث

ة الجزاء عند الحاجة الييـ /رابعا(اف لمجاف االستعانة بكاف75حيث افادة المادة )
وتحديد اجورىـ بعد االنفاؽ مع ىيئة الرئاسة ,وكذلؾ لمجنة موافقة اغمبية اعضائيا 
دعوة وكالء الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة وغيرىا مف موظفي الحكومة )مدنيف 
وعسكرييف( مباشرة لالشجاح وطمب المعمومات مع اعالـ رئيس مجمس النواب 

راء بذلؾ وكما لمجنة توثيؽ اي لقاء مع اي مسؤوؿ يدخؿ ضمف ورئيس مجمس الوز 
صالحياتيا صوتيا او صورة وصوت لغرض استناده كما اجاز النظاـ الداخؿ لمجاف 
الدائمة الطمب بعمـ ىييئة الرئاسة مف دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني 

ي  لممجمس عمى ىيئة وتزويدىا بالوثائؽ التي تحتاج الييا,وكما اوجب النظاـ الداخم

                                                           
 .249وٌد جاسم , مصدر سابق , صفاطمة ع   (1)
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الرئاسة احالة الموضوعات بكامؿ وثائقيا الى المجاف لدراستيا ومناقشتيا واتخاذ 
 .(1)التوصيات المناسبة بشأنيا 

وفي جميع االحواؿ تكوف اولوية الكالـ في اجتماعات المجنة لممثمي الحكومة ثـ 
عضاء المجمس العضاء فالمعد في االقتراحات المحالة الييـ ثـ الحااضريف مف ا

وتسري فييا بتعمؽ نظاـ الكالـ في المجنة والقواعد المقررة لذلؾ ,واف لتنظيـ عممية 
اجتماعات المجاف عمى اساس اف ما يدور فييا مف النقاشات ال يقؿ اىمية عف التي 
تدور في قاعة المجمس افات النظاـ الداخمي اوجب عمى كؿ لجنة تنظيـ محاضر 

ما يدور فييا مف نقاش واداء وتنفيذ قراراتيا باالغمبية وعندما وتثيبت االسماء وتدويف 
 .(2)تساوي االصوات يرجع الى جانب الذي صوت معو الرئيس 

اما رأي الباحث فانو يالحظ قصور في توسيع طاقـ العمؿ في المجاف بحيث يشمؿ 
كؿ طاقـ مقرر لجنة وباحث قانوني ومساعد اداري وتحديد جدوؿ زمني الجتماعات 

لمجاف والمواضيع الذي ينص عمييا انجازىا خالؿ فترة تشريعية وىو ما يرتبط باعداد ا
 اجندة تشريعية لمجمس  محدد حسب االولويات المتفؽ عمييا لكؿ فترة تشريعية.

 

 

 

 

 

                                                           
 .108د. حسن الحسن , مصدر سابق , ص   (1)
, 1د.حمزة عبد الحسن علٌوي , اللجان البرلمانٌة فً العملٌة التشرٌعٌة فً ظل ددستور العراق , ط   (2)

 .237, ص2013الشهوري , بغداد, 
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 الخاتمة

 والتوصيات وىي ما يمي : النتائجف بعد اف انتيينا مف بحثنا ىذا توصمنا الى جممة م

 :أوال/ النتائج

قوة المجاف البرلمانية في تطوير النظاـ الداخمي لمجمس وانظمة العمؿ الداخمية  ػ1
لمبرلماف ولضماف فعالية المجاف البرلمانية فتركيبة المجاف ودرجة تطورىا المؤسسي 
الحزبي داخؿ االبرلماف وخارجو,وسيطرة حزب االغمبية في جميع المجاف وعدـ 

 عمؿ لجاف البرلماف. التشكيؿ المتوازف يؤثر بال شؾ في قوة

ػ اف المجاف البرلمانية القوية ودوف مبالغة االداء الفعالة ومفتاح تيسير العمؿ 2
البرلماني او تمعب دور اساسي في العالقة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية,ممثؿ 
المجاف في معاونتيا لمجالس النيابية كمثؿ الحوااس بالنسبة الى الحكومة فيي المساف 

 تشير بيا كؿ شيء فيي وسمع وبصر المجالس النيابية.يس

ػ وجود اتصاؿ بيف المجاف مع بعضيا البعض وكذلؾ االستعانة بالخبرات المتصمة 3
بالموضوعات المطروحة وتشجيع تبادؿ المعمومات, الف مف يممؾ المعمومات 

 يستطيع اف يكوف االقوى واالجدر عمى االقناع وىذا دور المجاف البرلمانية.

ػ  لعبت السوابؽ والتقاليد البرلزانية دورا في ارساء المبادئ والضوابط التي تشير 4
عمييا المجالس ولجانو واجراء تفسيرا واستكماال لنظاـ الداخمي فيي احد المصادر 

 الحاكمة لممارسة المجالس النيابية دورىا التشريعي وصياغة القوانيف .

في البحث عمى اساس تنظيـ احكاـ  2005ػ استقر الوضع في ددستور العراؽ 5
المجاف البرلمانية او تقارب الييكؿ االداري لمجاف حيث تشمؿ كؿ لجنة مكتب رئيس 
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وسكرتارية ويأتي مبدأ المشاركة لنواب في عضوية المجاف وعدـ جواز  الجمع بيف 
 عضوية اكثر مف لجنة اال بموافقة المجمس نقطة اتفاؽ في العراؽ.

  التوصيات :ثانيا/

ػ يجب تفعيؿ دور المجاف في اقتراح مشروعات القوانيف وال يقتصر دورىا عمى 1
 دراسة وبحث مقترحات ومشروعات القوانيف التي تحاؿ مف االعضاء والحكومة 

ػ يجب اف يتـ تطوير النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي وخصوصا االحكاـ 2
 الخاصة بالمجاف البرلمانية 

دأ المشاركة الوجوبية العضوية لمجاف وضماف التعاوف واكتساب ػ التاكيد عمى مب3
 الخبرات البرلمانية 

ػ تبنى النظاـ الديمقراطي ادارة شؤوف المجاف البرلمانية بنشر الثقافة بيف االعضاء 4
والجياز الفني بالمجالس النيابية باالىتماـ بعممية التدريب البرلمانية وتنوع مصادر 

 المعمومات 

طاقـ العمؿ في المجاف بحيث  شمؿ كؿ طاقـ مقرر لجنة وباحث وقانوني  ػ توسيع5
 ومساعد اداري وتاىيؿ ىذا الطاقـ وتدريبو وتحديد ميامو
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