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و  است،  مستقر  بغداد  در  آن  مركزی  دفرت  كه  ميباشد  غریانتفاعی  و  مستقل  مركزی  البيان،  برنارهمیزی  و  مطالعات  مركز 
است  خارجی  و  عمویم  سياستهای  مسائل  درخصوص  معترب  دیدگاهی  ارائۀ  دیگر-  مسائل  بر  -عالوه  آن  اصلی  مأموریت 
كه هبطور خاص به عراق، و هبطور عام به منطقه خاورميانه مروبط ميشود. این مركز همچننی در جهت انجام تحليلی مستقل، و 

یافنت راهحلهایی عملی و مربهن برای مسائلی پیچيهد ميکوشد كه مورد اهامتم حوزههای سيایس و دانشگاهی است.
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پیشگفتار
قواننی، ابعث نظم خبشیدن به کار دولت و تعینی مبنای روابط بنی هنادها و شهروندان جامعه می شوند كه 
اپیگاهي اساسی جهت حتقق عدالت و برابری میان افراد و شناخت حقوق و وظایف آهنا نسبت به شهروندان 
و ساکنان آن جامعه و برعکس است؛ در عنی حال از اموال کشور در برابر حیف و میل، فسادوتباهی حمافظت 
می کنند و مانع از هرج و مرج و ظلم می شوند. بدون وضع قواننی و مقررات، هیچ کشوری منی تواند شکل 
بگرید، به ویژه در این دوران که نیازمند اصالح تصمیمات و لوایح قدمیی و تصویب قواننی جدید و مهسو اب 

حتوالت است.

لوایح و طرح های پیشنهادی زایدی وجود دارند که در دستور كار جملس منایندگان به عنوان قوه ي مقننه 
کشور قرار دارند، اما اپرملان قادر به تصویب آن ها نشده و تنها به رسیدگی یک شوری و ای دوشوری اکتفا 
کرده است. این امر به دلیل نبود یک توافق اپرملانی میان اعضا ای متقاعد نشدن منایندگان از حمتوای آهنا ای 

اختالف دیدگاه ها اب قوه ی جمریه نسبت به قواننی و الحیه ها است.

دستاوردهای جملس در سومنی دوره اپرملانی )2014-2018( - که شامل هشت فصل متشکل از چهار 
پیش نویس و هم الحیه  بود که هم  قانون  پیش نویس  رای دهی در خصوص 163  قانونگذاری است-  دوره 
پیشنهادی را در بر داشته است، مهچننی 55 قانون را به شکل اولیه و 74 قانون را به شکل اثنویه مورد مطالعه 

قرار داده و اپنزده الحیه پیشنهادی و قانون را رد کرده است. مهانطور که در شکل )1( آمده است.

اب توجه به امهیت قواننی، این مقاله پژوهشی، طرح  ها و پیشنهادهایی را شرح می  دهد که جملس نتوانسته 
است آهنا را تصویب کند، از مجله پیش  نویس  های مهمی که مانع از بروز نزاع   و حبران   میان استان ها و مرکز 
اختالفات  و  مناقشه  مقامات قضایی جهت حل وفصل  به  مقننه و جمریه  قوای  توسل جسنت  از  و  می شود 
پریامون صالحیت استفاده از قدرت و اختیارات آهنا   می كاهد و اب اختاذ روش های جدید در جهت جذب 
از بوجود آمدن  اقتصاد کشور، توسعه اتسیسات حیاتی، جلوگریی  ارتقا و تقویت  به منظور  سرمایه گذاران 

تأخیر در تصویب قوانین و مکانیسم های وضع آنها در دوره 
قانونگذاری آتی

- آسیب ها و راه حل های پیشنهادی-

*  نویسنده و روزنامه نگار مقیم پاریس.

ونشته یلع ناجی *
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اختالفات میان آهنا و تقویت دموکراسی کشور می  اجنامد.

ای  و  ببندد  به کار  آهنا  می تواند  اپرملان  پرداخت که رایست  مکانیسم  هایی خواهد  به  مقاله مهچننی  این 
این  که تصمیماتی در ارتباط اب حوزه ي کاری خود اختاذ مناید که می  تواند به تصویب قواننی سرعت خبشد و ای 

راه  حل  هایی را برای پروژه ها و طرح های مورد مناقشه پیدا کند.

شكلمشاره)1(آمارقوانینیکهدرطولسومنیدورهاپرملانعراقبررسیشد

مقدمه
مکانیسمهایارائهپیشنویسقواننی

اصول قانون اساسی و تصمیمات قوه قضائیه بر حق و اختیارات مقامات قوای جمریه و مقننه جهت ارائه 
ایده ها و قواعد حقوقی برای پیش نویس طرح ها و پیشنهادها به جملس برای تصویب آهنا اتکید دارد و سه 

مکانیسم را برای طرح آهنا در نظر گرفته است که عبارتند از:

1. وزارختانه ها و هنادهای مستقل و انمربوط اب وزارختانه  ها، پیش نویس قواننی را به هیئت وزیران ارائه - 1
می دهند که ابالترین قوه اجرایی است و کمیته های وابسته به هیئت اب توجه به ختصص خود، پیش  نویس هایي 
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را که به دستشان برسد، بررسی می کنند. اگر مضمون منت آن به نفع کشور ابشد در جلسات اپرملان مطرح 
می شود و اپرملان آن را أتیید می کند و از طریق دبریخانه عمومی خود به شورای مشورتی دولت می فرستد ات 
از حیث ساختار قانونی و بندها و مفاد آن مورد بررسی قرار گرید، سپس به دبریخانه   عودت داده می  شود که 

آن را به  صورت یک الحیه به اپرملان تقدمی می کند. 

هناد رایست مجهوری لواحیی را برای اپرملان می  فرستد که معموال شامل پیش نویس ایده ها ای پیشنهادها - 2
است از مجله آنچه توسط اشخاص دانشگاهی و سازمان های جامعه مدنی ارائه می شود، و هناد رایست 
مجهوری آهنا را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که مفاد آن به نفع کشور ابشد جهت تصویب به اپرملان 

فرستاده می شوند.

ده نفر از منایندگان ای کمیسیون  های اپرملانی طبق ختصص خود، پیشنهاد پیش نویس قانون را در - 3
قالب طرحی اب الزام قانونی به رئیس اپرملان ارائه می  دهند1؛ به مهراه رعایت اصل تفکیک قوا از سوی اپرملان که 
در قانون اساسی آمده است و این که قواننی مستقیمی را تصویب نکند که دارای ابر مالی هستند ای بر خالف 
کارکرد وزارختانه ای ابشند که آن وزارت بر اساس این قانون توانسته رأی اعتماد منایندگان اپرملان را کسب کند 

ای بدون مشورت اب قوه قضائیه، به کارکردها و وظایف آن خدشه  ای وارد کند2. 

قواننیمعلقوزاینهایانشیازأتخریدرتصویبآهنا

قانون اساسی در متون خود چندین قانون را آورده و قوه مقننه را ملزم به تصویب آهنا کرده است، زیرا 
برخی از آهنا فدرال و برخی دیگر هم برای اجنام کار وزارت ای یک هناد خاص حائز امهیت هستند اما در مورد 
مشاری از قواننی که الزم بود به تصویب برسند، سکوت کرد زیرا هدف آهنا اجیاد مبناهایی جهت مهکاری بنی 

وزارختانه های مربوطه در دولت فدرال و سایر قوای کشور است.

بی  میلی اپرملان در خصوص تصویب طرح ها و پیشنهادهای قانونی، منجر به مشکالت زایدی برای کشور 
شده است مانند موضوع صالحیت اختیارات اعطا شده به استان  ها و مناطق, كه هر یک از طرفنی معتقد 

است؛ صالحیت مدیریت ثروت  های موجود در خاک خود را دارد كه عبارتند از:

 قانوننفتوگاز: این قانون أتکید می  کند که مالکیت نفت و گاز در عراق در متام مناطق و استان ها 
برای مهه ملت است و کنرتل و مدیریت انرژی نفت را تضمنی می کند و از طریق وضع اصولی برای مهاهنگی 
و مشورت بنی مقامات فدرال و مقامات اقالیم و استان های تولید نفت، درآمدهای حاصل از نفت و گاز را 
به صورت عادالنه میان مردم تقسیم و سیستمی مدرن اجیاد می کند و مدیریت منابع نفتی را توسعه می دهد؛ از 
مجله تدوین اسرتاتژی ها، سیاست ها و برانمه های بلندمدت، میان مدت و کواته مدت، در جهت حمقق ساخنت 

منافع ملی3. 
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قانونحقوقاقلیتها: این قانون ضامن حقوق اداری، سیاسی، فرهنگی و آموزشی قومیت های خمتلف، 
مندایی،  صابئنی  مسیحیت،  مانند  اسالمی  غری  اداین  دیگر  نیز  و  آشوری ها،  ترکمن  ها، کلدانی ها،  مانند 
ایزدی  ها، کاکائی  ها و جامعه هبائی است. مهچننی از اعضای اقلیت های مذهبی و ملی حمافظت کرده و اب 
اعطای حقوق آهنا؛ حمافظ اموال، آزادی مذهبی و ابورهای ملی آهنا است و مهچننی بعضی مشاغل دولتی 
خاص را به آهنا واگذار می  کند ات احساس نکنند یک شهروند درجه دوم به مشار می روند بلکه خبشی از 
از عراق را حمدود  به خارج  از شهروندان  این دسته  این موضوع, مهاجرت  ساختار جامعه عراق هستند و 
می کند و حضور آهنا موجب تنوع فرهنگ جامعه می  شود که جلوه ی خاصى به بشریت و مهزیستی مساملت 

آمیز می  خبشد.

از  و  به  حساب می  آید  تقویت حاکمیت دولت  از دالیل  یکی  امر  این  اکتسابی:  ترکاتبعیت قانون
وفاداری مسئول به دولتی که اتبعیت دوم را از آن به دست آورده است، جلوگریی می کند و مقامات عراقی 
را قادر می سازد ات تضییع  کنندگان بیت املال و عامالن نقض حقوقی، مالی و اداری را ابزخواست و حماکمه 
کنند. کسانی که متولی مناصب حکومتی و امنیتی بلنداپیه می  شوند، مهچون رئیس جملس، معاوانن وی و 
اعضای جملس، رئیس مجهور و معاوانن وی، خنست وزیر، وزیران و قائم مقام آهنا، رئیس ابنک مرکزی و رئیس 
شورای عالی قضایی و اعضای آن، به  عالوه سفریان، استانداران، رؤسای شوراهای استانی، مدیران کل و ابالتر 
از آهنا اب درجات غری نظامی و معادل نظامی آهنا مانند فرماندهان یگان های ارتش، نریوهای امنیتی داخلی، 

سرویس های امنیتی و سرویس های اطالعاتی4.

خدمتزیرپرچم: تعادل ملی را ابزسازی می کند و تقسیمات فرقه ای را از بنی می برد و به ساخت جامعه 
سرعت می خبشد و اجنام آن به عنوان شرطی از شرایط انتصاب و استخدام در ادارات دولتی به مشار می آید. 
دوره خدمت اجباری بر اساس میزان حتصیالت افراد عراقی به سه دوره تقسیم می شوند که در واقع: )9 ماه 
ای 12 ای 18 ماه( است و در قانون, خود شامل بندهائی در خصوص استثناء و معافیت از خدمت اجباری 

است5.

در مورد این قانون، شااین ذکر است میان پذیرش و رد آن اختالف  نظر و دودستگی در جامعه وجود دارد، 
به  طوری  که پذیرنده آن معتقد است که می  تواند انسجام ملی را به جامعه ابزگرداند و بر فرقه گرایی غلبه کند و 
نقشی فعال جهت ساخت قلعه  ای حمکم از کشور وجود خواهد داشت و نیز می تواند نسلی جوان تربیت کند 

که بتوان در آینده به آن اتکا کرد.

اما خمالفان این قانون، آن را نظامی کردن جامعه می دانند و بر این ابورند که هزینه زایدی را برای مسائلی 
به  مهراه دارد که بیش از آن  که به سود عراق ابشد، به ضرر آن است و به زندگی غری نظامی نیز اپاین می 
دهد. اما می  توان اب اجیاد یک جنبه غری نظامی، راه   حلی میانه برای این خدمت اجیاد کرد، به عبارتی دیگر، 
فرد مشمول خبشی از وظیفه ملی خود را در مؤسسات غرینظامی دولت برای مدت زمان حمدود در ازای اپداش 
مادی منطقی و اب توجه به حمل خدمت و مدت زمان نسبتا کواته ادا کند. البته اب در نظر گرفنت ختصص 
کاری فرد مشمول، میزان حتصیالت و وضعیت خانوادگی او که این امر می  تواند به تقویت انگیزه شهروندان 
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جهت کار و اشتغال پس از امتام خدمت منتهی شود، مهچننی ابعث کسب مهارت و جتربه در زمینه کاری فرد 
می  شود و به مقوله بیکاری که خود یکی از علل بروز جرم و خشونت است اپاین می  دهد.

تعطیالترمسی:به  منظور تعینی مناسبت های مذهبی و ملی از مجله روز ملی عراق كه به شوراهای استانی 
اختیارات الزم را می  دهد ات روزهای مصادف اب مناسبت های مذهبی ای ملی مرتبط اب احساسات شهروندان 

خود را تعطیل رمسی اعالم کنند.

تصویب این قانون، به ضرر و زاین   خبش های عمومی و خصوصی، به  ویژه افراد اب درآمد حمدود و کسانی 
که از کار روزانه ارتزاق می کنند، اپاین می دهد. در این حالت بسیاری از تعطیالتی که از تصمیمات فردی 
مقامات در استان های معنی حاصل می شود، و ای به   شكل فوري و انگهانی به  دلیل وقوع یک رویداد ای 

رویدادهای مرتبط اب مکان های خاص اختاذ شود، موجب تعطیلی کامل در سراسر کشور می شود.

شورایفدرال: این شورا منایندگی منافِع مناطق و استان هایی را که در حوزه استحفاظی اقلیم قرار نگرفته  اند 
و نیز حقوق شهروندان آهنا را در وضع و تدوین قواننی مورد نظر شورا به   عهده دارد و اداره قانونگذاری کشور 
را اب جملس منایندگان تکمیل می کند که در مفاد قانون اساسی به آن اشاره شده است. مهچننی به شوراهای 
استانی حق بیشرتی جهت ارائه ایده ها و پیشنهاد در خصوص قوانینی كه در خدمت آهنا ابشد را می  دهد 
و این اقدام جایگزین ارائه این پیشنهادها به اپرملان می  شود؛ زیرا به  دلیل وجود مناقشه و اختالف بنی مناطق 
خمتلف، خمالفت منایندگان را در پی دارد و وقت زایدی می  برد و نیز به  جای ارجاع آهنا به کمیسیون های اپرملانی 

که براي آهنا استان  ها در اولویت نیستند، صورت می  گرید.

آزادیبیان: تضمنی  کننده آزادی شهروندان برای ابراز نظرات، ایده ها، افکار و ابورهای خود از طریق 
ابزاری مهچون گفتار، نوشنت، چاپ و نشر و نیز اطالع ایفنت از حقایق و اطالعاتی که به آن نیاز دارند 
به  شرط آن  که به هنادها و موسسات کشور آسیب نرسانند. مهچننی حق و آزادی برگزاری راهپیمائی اعرتاضی و 
حتصن و انتقاد از موسسات دولتی و کارکنان آهنا را به شهروندان می  دهد و از طریق اطالع رسانی به مقامات 
امنیتی در مورد زمان و مکان تظاهرات، از تظاهرکنندگان در برابر وقوع اعمال خشونت آمیز حمافظت می کند 
و از شأن و منزلت آانن از طریق جلوگریی از محله به ایشان چه به صورت شفاهی و ای فیزیکی از هر یک از 

هنادهای دولت ای افراد نفوذی که خبواهند وجهه ی کشور را به  طور کلی خراب کنند، حمافظت می کند.

دادگاهفدرال: این دادگاه به  دلیل قدرت تصمیم  گریی   و آرای قاطع آن، که قابلیت جتدیدنظر و ای اعرتاض 
از سوی هیچ  یک از طرف  ها و ای قو  ا را ندارد و وظایف مرتبط اب شرح و تفسری مفاد قانون اساسی و حل 
اختالفات بنی دولت فدرال و اقلیم  ها و استان های خارج از حوزه استحفاظی اقلیم، و حل وفصل مناقشات 
انتخاابت اپرملانی که در کشور برگزار  میان قوه جمریه و قوه ي مقننه و اعضای این دو قوه و مهچننی أتیید 

می  شود، از ابالترین دادگاه  های قوه قضائیه به  حساب می  آید.
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کمیتهحقوقمناطقواستانها: این کمیته ضامن حقوق مناطق و استان  های خارج از اداره اقلیم در 
حتصیلی، کنفرانس های  بورس    فدرال،  هیئت های  و  دولتی  خمتلف  هنادهای  مدیریت  در  عادالنه  مشارکت 

منطقه ای و بنی املللی در راستای اصول عدالت و برابری می  ابشد6.

این کمیته بر مسئله اپاین دادن به سیستم متمرکز در کشور از نظر اتکا بر حکومت مرکزی جهت اختاذ مهه 
تصمیمات، کار می کند و به این ترتیب تفویض اختیار بیشرتی جهت مهکاری و تبادل جتربیات در زمینه های 

گوانگون اب کشورهای خمتلف به  ویژه مهسایگان می  دهد.

پیش  نویس قواننی دیگری هم وجود دارد که در قانون اساسی ذکر نشده  و بر سیاست  گذاری ها و مهاهنگی 
بنی هنادهای دولتی و تعامل آهنا اب افراد عراقی داللت دارد و کار ختصصی آهنا در ارتباط اب سه قوه ي مقننه، 

جمریه و قضائیه است، مانند:

قانونقوهيجمریه: این قانون وظایف مقامات ارشد اجرایی، مهچون تفویض اختیار به خنست وزیر و 
معاون وی در خصوص مدیریت اختیارات تفویض شده از سوی استان ها و مهاهنگی میان اپرملان و مناطق و 
استان  های خارج از اداره اقلیم را شرح می  دهد و مشخص می كند که انتصاب افراد به عنوان سرپرست وزارختانه 
نباید از شصت روز فراتر برود و بر خنست وزیر واجب است ات شخصی را برای تصدی پست وزارت معرفی 

کند.

مهچننی  و  می  کنند  تقدمی  را  اساسی  قانون  اصالح  پیشنهاد  مشرتک  به  طور  خنست  وزیر  و  رئیس  مجهور 
درخواست مشرتکی برای اعالم جنگ ای وضعیت اضطراری به جملس منایندگان ارائه می  دهند.

کمیتهملیفرهنگوهنر: کار این کمیته بر محایت از پیشگامان، روشنفکران، منادهای فرهنگی و هنری، 
ختصیص محایت مالی از آهنا و ارائه خدمات فرهنگی و هنری به عراقی ها و دیگران متمرکز است که این امر از 
طریق محایت از پروژه ها و طرح  های آهنا و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای فعاالن در زمینه فرهنگ 

و به  موجب تضمنی اجرای عدالت در تقسیم فرصت ها برای مهه استان ها صورت می  گرید.

حمافظتازکارکناندوایرحقوقی: این قانون از کارمندان دوایر حقوقی در زمان اجنام وظایف حمافظت 
می  کند و مانع از ابزداشت آهنا می شود مگر اب اخذ أتیید وزیر مربوطه و ای مدیر مستقیم آانن و مهچننی به 
اجنام وظایف آهنا در مراجعه به هنادهای دولتی جهت استثنا قائل شدن در خصوص برخی از شرایط پذیرش 
در حتصیالت تکمیلی، سهولت می خبشد؛ زیرا کار آهنا به منایندگی از سوی دوایر حقوقی ذیربط در پیگریی 
اختالفات حقوقی اب دیگر ادارات و سازمان  ها می  ابشد و ای اب بررسی و حتقیق در مورد ختلفات اجنام شده 

توسط کارکنان دایره خود ارتباط دارد.

احتادیهابزرگااننعراقی: پشتیبانی و محایت از خبش خصوصی، پیشرفت جامعه جتاری عراق و سازماندهی 
فعالیت های ابزرگاانن زن و مرد عراقی در زمینه سرمایه گذاری و مهچننی محایت از اقتصاد ملی و شرکت در 
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توسعه اپیدار و حملی  سازی صنایع به  منظور سرمایه گذاری منابع اولیه و نریوی انسانی موجود و مشارکت در 
افزایش تولید ملی کشور، در دستور کار این قانون قرار دارد7.

این احتادیه، شاخه  ای از مهمرتین شاخه  های اقتصاد عراق را تشکیل می دهد که کار در خبش خصوصی 
را تقویت خواهد کرد و به  دلیل وجود اپیگاه مستحکمی که سرمایه  گذاران را گرد هم آورده و از سرمایه  های 
اقتصادی در داخل کشور را به  مهراه  آهنا حمافظت می  کند، گشایش در سرمایه  گذاری در خبش  های خمتلف 

خواهد داشت.

آمار: اجنام سرمشاری از شهروندان عراقی در داخل کشور و دستیابی به اطالعات دقیق و مفصل در مورد 
تعداد شهروندان و خانه  ها و خانوارهای آهنا در هر استان، به تدوین سیاست داخلی کشور کمک می  کند، 
مهچننی برای تدوین طرح های توسعه و برانمه  های پیشرفت و توسعه کشور در آینده به  کار می  رود و نیز به 
اختالفات استان  ها و اقلیم اب دولت فدرال در مورد ختصیص اعتبارات مالی که بر اساس نسبت مجعیت هر 

منطقه جغرافیایی توزیع می شود، اپاین می دهد.

نتیجهگریی

جملس در دوره  های قانونگذاری پیشنی، دو مکانیسم را در کار خود مورد استفاده قرار داده است؛ خنست 
حضور اعضای آن در ساختمان جملس که "هفته اپرملانی" انمیده می شود و به مدت هفت روز است، که 
مهانند آن در استان های حوزه انتخابی منایندگان جراین دارد که به  منظور اطالع از اوضاع شهروندان و نیازهای 
آهنا برای انتقال به کمیسیون  های جملس اجنام می  گرید. در این هفته یک روز به عقد جلسه اختصاص دارد و 
روزی دیگر برای کار کمیسیون و بر حسب ختصص هر یک از منایندگان تعلق می گرید، به عبارتی دیگر سه 
روز برای جلسات اپرملان و به مهان تعداد برای کار کمیسیون  ها و یک روز هم به اسرتاحت ختصیص ایفته 

است.

اما مکانیسم دوم عبارت است از گنجاندن قواننی در جلسات اپرملان از طریق پیش  نویس  های ارسالی از 
سوی رئیس مجهور و خنست وزیر، و ای قوانیين که از طرف کمیسیون  های اپرملانی ارائه شده ابشند و اب توجه 

به درجه امهیت و تسلسل موضوعات مطرح می  شوند.

بر مهنی اساس ضروری است که رایست اپرملان، ساعات کاری جلسات و دستور کار آن را تغیری دهد ات 
بیشرتین تعداد ممکن از پیش  نویس  های موجود در نوبت رسیدگی توسط منایندگان مورد تصویب قرار بگرید و 

این کار از طریق اقدامات زیر امکان پذیر خواهد بود:

از اختالفات موجود پریامون طرح ها و - 1 برای کاسنت  احیای تالش اپرملانی  به  منظور  رایست جملس ابید 
پیشنهادها و ای توافق در مورد بندهای جایگزین برای بندهای مورد مناقشه، طرح ها و پیشنهادهایی را که 

در طی دوره  های قانونگذاری پیشنی به تصویب نرسانده است، تقسیم کند.
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ای - 2 و  اداری  جنبه  از  قوانینی که  در خصوص  رای  گریی  فرایند  به  روشی جهت سرعت خبشیدن  اختاذ 
اپرملانی مورد اختالف نظر واقع شده  اند، مانند مورد خطاب قرار دادن طرف  های مربوطه به  منظور رفع این 
اختالفات، ای تشکیل کمیته  های مشرتک میان اعضای جملس و بر حسب وابستگی سیاسی آهنا جهت 

کاسنت از اختالفات و مطرح کردن پیش نویس قواننی در صحن علنی جملس به   منظور تصویب آهنا.

افزایش تعداد جلسات جملس در طی شیفت کاری اعضای آن در “هفته اپرملانی” و تشدید ارائه بیشرتین - 3
تعداد از طرح ها و پیشنهادها اب توجه به نیاز قوه ي جمریه و استان ها به آهنا، و نه بر اساس تکمیل پیش 

نویس قانون از سوی کمیسیون های اپرملانی.

قواننی مورد توافق ابید در صدر دستور کار جملس قرار بگریند، این اقدام به  منظور تصویب آهنا صورت - 4
می  گرید، اما لواحیی که بر سر بندها و ای مفاد آهنا اختالف  نظر وجود دارد و مهچننی موارد مربوط به 
استیضاح مقامات قوه ي جمریه ابید در اپاین دستور کار قرار بگریند ات حد نصاب قانونی ات زمان رسیدن 
به نقاط اختالف، حمقق ابقی مباند که این امر به  دلیل دشواری تکمیل حد نصاب قانونی، پس از خروج 

اعضای اپرملان از صحن جملس است.

اما ادامه بکارگریی این مکانیسم ها از سوی رایست جملس منایندگان به  منظور دست ایبی به توافق سیاسی 
در خصوص متام طرح  های پیشنهادی و پیشنهادهایی که در دستور کار جلسه قرار می  گریند، به أتخری در 
تصویب قوانینی منجر خواهد شد که اب زندگی و معیشت شهروندان ارتباط مستقیم دارند. ای آن دسته از 
قوانینی که اب اختیارات هنادهای قانونگذاری و اجرایی ارتباط دارند که خدمات بیشرتی را به اعضای مناطق 
خود تقدمی می کنند، ای قوانینی که مهگام اب توسعه و عصر مدرن هستند و اب سرعت خبشیدن به فراهم آمدن 
خواسته  های فرد، به نفع او و مؤسسه ای خواهد بود که ابواب  مجعی آن می  ابشد. قواننی دیگري هم هستند که 
خمتص حاکمیت کشور و تقویت انسجام و یکپارچگی آن به منظور حمافظت از متامیت ارضی و ثروت  ها و 
دارایی  های آن است و جمال و هبانه  ای برای هیچ قدرت غری فدرالی جهت استفاده از منابع و امکاانت کشور 

ابقی منی  گذارد.



تأخری در صتویب قواننی و مکانيسم های وضع آهنا در دوره قاوننگذاری آیت

11

)Endnotes(

http://ar.parliament.iq.1. النظام-الداخلي

2-https://www.iraqfsc.iq/news.2798.

3-http://elaph.com/Web/Politics/2007/7/246807.
htm?sectionarchive=Politics.

4-قانون-التخلي-عن-اجلنسیة-املكتسبة-حیظر-املناصب-السیادیة-على-14-فئة.

https://almadapaper.net/Details/135346/

5-https://www.alsumaria.tv/news/162876/iraq-news.

6-http://www.ikhnews.com/print.php?id=145606.

7- قانون-احتاد-رجال-األعمال-العراقینی.

http://ar.parliament.iq/2018/03/13



مركز مطالعات و برنارهمیزی البيان

12


