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 المستخلص
دساتير الدول  من اجل تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد منحت

الحديثة وباألخص النظم البرلمانية بمنح السلطة التشريعية وسائل تمكنه من أعمال 
رقابة على السلطة التنفيذية, عليه, قد اخذت القوانين ذات الطابع الدستورى قى أقليم 

العراق من أجل تحقيق ذلك -كوردستان بهذه األليات ومنحته لبرلمان كوردستان
واقع القانونى والتطبيقى فى أألقليم قد هدم المساواة بين السلطتين نظرا الغرض,إال  ان ال

لهيمنة الحكومة على البرلمان ,عليه قد اخفق برلمان كوردستان فى تحقيق هذا الغرض 
العراق بل يوجد سلطة -وال مجال للحديث عن التوازن بين السلطات فى اقليم كوردستان

 سها إال وهى السلطة التنفيذية.مهيمنة على جميع السلطات وافرضت نف
  السلطة التنفيذية, اقليم كوردستان, رقابة الكلمات المفتاحية:

Abstract 

 For obtaining a balance between the legislative and executive 

power, the constitution of modern states grant Parliaments the 

tools that empower them to scrutinize the government, Therefore, 
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the laws of constitutional nature of the Iraqi-Kurdistan Region  

granted such tools to the Kurdistan Parliament to Achieve that 

objective. However, the fact, both legal and practical, proofs vise 

–versa due to the dominance of the government over the 

Parliament, thus, the Kurdistan parliament has defeated in 

realization of  this aim, and there couldn’t be any discourse about 

balance of powers, in Kurdistan Region of Iraq, but there is a 

dominant power over all the others which is the Executive. 

Keywords:the executive authority,the Kurdistan Region, 

oversight 

 المقدمة
يعد الرقابة البرلمانية واحدة من أهم المبادىء الديمقراطية التى أرست : موضوع البحث

أسسسها فى معظم  األنظمة  الديمقراطية المعاصرة ومن خالل الرقابة البرلمانية 
السلطة التشريعية ان يقوم اداء وعمل الحكومة اذ تكمن أهمية الرقابة البرلمانية  يستطيع 

فى انها تنصب على تصحيح مسار عمل الحكومة عن طريق األليات الرقابية التى 
وتتباين الرقابة البرلمانية من نظام سياسى الى اخر, ,الدستور والقوانين للبرلمانتمنحه 

العراق اقرت -الدستورية والتشريعية له, وفى اقليم كوردستانوتتأثر الى حد كبير باألطر 
القوانين بوجود الرقابة البرلمانية,وفى غياب الدستور فقد أكد قانون انتخاب برلمان 

والتى  هى من القوانين ذات طابع دستورى, على اهمية  1992(لسنة 1كوردستان رقم)
من رقابة الحكومة ونظمت الالئحة الرقابة البرلمانية واألليات التى يمكن البرلمان 

 احكامها. 2018الداخلية لبرلمان كوردستان لعام 
, تبرز من منطلق كون الرقابة البرلمانية حجر الزاوية فى أهمية هذه الدراسة  

المبادىء الديمقراطية وحماية المصالح وحقوق االفراد, اذ عدم وجود رقابة برلمانية 
تهميش حقوق االفراد من تعسفات السلطة التنفيذية, فعالة تعنى غياب الديمقراطية و 

ويحدد  قيمة ومكانة البرلمان  فى النظام السياسى.باألضافة الى هذا تأتى اهمية هذا 
البحث فى تركيزه على التنظيم  الدستورى والقانونى  للوظيفة الرقابية لبرلمان 

ير و القوانين ذات طابع كوردستان, واألنظمة المقارنة به وذلك باألعتماد على الدسات
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 الدستورى والنظام الداخلى لبرلمان كوردستان والقوانين ذات العالقة  لبرلمانات األنظمة
 المقارنة. 

, فهى تبرز  الى الوجود من خالل  طرح بعض األسئلة حول أداء اشكالية الدراسة
ادىء برلمان كوردستان فى اعمال رقابة فعالة على الحكومة ودورها فى تجسيد مب

الديمقراطية وتبيان قدرته فى خدمة مصالح المواطن وحقوقه, ولمعرفة ما أذا كانت 
برلمان كوردستان تعد فعال السلطة المعبرة عن أرادة الشعب وطموحاتهم ورغباتهم 
بجانب الحفاظ على حقوقهم وحرياتهم االساسية, وهل توجه سلطاتها الرقابية نحو تقويم 

مسار اعمالها,أم انها مجرد سلطة يكمل  ويقوى السلطة  اداء عمل الحكومة وتصحيح
التنفيذية ويخدم إرادة السلطة التنفيذية عن طريق نوابها المنتمين إلى األحزاب التى 

 يتكون منها الحكومة واألغلبية البرلمانية.
, بما انه الرقابة البرلمانية ال توجد له أساس  دستورى فى اقليم فرضية الدراسة

العراق وذلك لغياب دستور األقليم, وبما انه يعتمد على قانون يتسم بوجود -كوردستان
النواقص والثغرات الكثيرة فيها, وعلى النظام الداخلى لبرلمان كوردستان والتى قد اخفق 
فى تنظيم الوسائل الرقابية وباألضافة الى كونها غير قانوني فى بعض اجزائها لكونها 

مان كوردستان,هذا بالضافة الى عدم وجود أرادة حقيقية يتعارض مع قانون انتخاب برل
للسلطة التشريعية فى مراقبة السلطة التنفيذية وقيام بدورها كأحسن حامى لحقوق االفراد 
كونها السلطة المعبرة عنهم, وعلى هذا االساس تقضى فرضية هذه الدراسة بأن برلمان 

طة التنفيذية, عليه اصبح البرلمان كوردستان قد اخفق وفشل فى اعمال رقابته على السل
مركز معلومات وبث المعلومات والوقائع فى سبيل تسهيل عملية اتخاذ القرار السياسى 
بدال ان يكون مركزا لتهديد الحكومة باألقالة,وألثبات هذه الفرضية هنالك عدة تساؤالت 

 منها:
السلطة  هل كان  أداء برلمان كوردستان ألسلوب السؤال فاعل ازاء اعضاء-

 التنفيذية)رئيس مجلس الوزراء والوزراء(؟
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هل كان برلمان كوردستان فاعال ألستجوابه ألعضاء السلطة التنفيذية)رئيس الوزراء -
والوزراء(؟هل كان هنالك فرص ألستعمال التحقيق البرلمانى ,وطرح موضوع عام 

 للمناقشة؟
الوزراء او مجلس هل حرك اعضاء البرلمان المسؤولية السياسية تجاه احد - 

الوزراء,وهل شهدت برلمان كوردستان سحب الثقة من اعضاء السلطة التنفيذية فرديا او 
 تضامنيا؟

سنتناول هذا الموضوع بإألعتماد على المنهج التحليلي من خالل منهجية الدراسة،
دراسة النصوص  القانونية ذات طابع دستورى و النصوص القانونية  والالئحية في 

وردستان و تحليلها بهدف الوصول الى نتائج علمية واضحة تخدم المبتغى من اقليم ك
ن المنهج الوصفي هو آالخر معتمد عليه في  الدراسة وتجاوب على إشكاليتها, كما وا 
دراستنا من خالل استقراء وتحليل النصوص التشريعية المتعلقة بالموضوع  أكانت في 

عادى و النظام الداخلي للبرلمان,وكذلك ننتهج التشريع ذات طابع الدستوري والتشريع ال
العراق مع الجمعية الوطنية ألقليم -منهج المقارنة وذلك بمقارنة رقابة برلمان كوردستان

 كيبيك ومجلس النواب العراقى.
, قبل البحث فى الدور الرقابى لبرلمان كوردستان نحتاج الى دراسة هيكلية الدراسة

وبعدها نخوض فى البحث عن الدور الرقابى لبرلمان األليات الرقابية بشكل عام  
كوردستان,عليه نفضل تقسيم الدراسة على مبحثين حيث سنتناول في المبحث األول 

ذلك من خالل تقسيمه الى مطلبين, سنبين في المطلب أألول اآلليات آلليات الرقابية  و ا
الرقابية األشد تأثيرا ,  لياتالرقابية األخف تأثيرا اما في المطلب الثاني سنتناول اآل

سنتطرق في المبحث الثاني الدور الرقابى لبرلمان كوردستان واالنظمة المقارنة به و 
وذلك من خالل ثالثة مطالب. سنخصص المطلب االول للدور الرقابى للجمعية 
الوطنية لكيبك, اما في المطلب الثاني سنتحدث عن االختصاصات الرقابية للبرلمان 

المطلب الثالث واألخير ندرس فيه االختصاصات الرقابية لبرلمان العراقى.أما 
وفى الخاتمة سنبين اهم االستنتاجات التى سنتوصل اليها فى هذه  .العراق-كوردستان

على هذا االساس فان , ة من التوصيات بخصوص هذا الموضوعالدراسة مع بيان جمل
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لرئيسى فى هذه الدراسة, وما موضوع الدور الرقابى لبرلمان كوردستان يكون هو محل ا
يرتبط بهذه الدراسة من حيث تبيان مفهوم كل من الوسائل الرقابية,ومايمارسه االنظمة 
المقارنة من الرقابة البرلمانية يكون هو األخر محال للدراسة بموجب منهج تحليلى 

 مقارن.
 المبحث االول

 عن الوسائل الرقابية
ه فى رقابة اعمل الحكومة فقد تمنحه الدساتير من اجل تمكين البرلمان من اعمال دور 

والقوانين من الوسائل التى تمكنه من ممارسة وظائفه وادائه على الوجه األحسن,وتقوم 
اللوائح الداخلية للبرلمانات بتنظيم هذه الوسائل,سواء نظمت الوسائل الرقابية فى 

ق لألعضاء البرلمانيون فى الدساتير او القوانين او اللوائح الداخلية للبرلمانات فهى ح
األنظمة المعاصرة .فى هذه الدراسة سوف نحاول ان نسلط الضوء على هذه اآلليات, 
وذلك من خالل تقسيم هذا المبحث الى مطلبين نتناول فى المطلب اآلول,اآلليات 

                                                             الرقابية األخف تأثيرا, وسنخصص المطلب الثانى لآلليات الرقابية األشد تأثيرا.           
 المطلب االول

1األليات الرقابية األخف تأثير  
:Parliamentary Questionاوال: السؤال البرلمانى 

يعد  السؤال الوسيلة االولى بيد البرلمان ألعمال رقابته على الحكومة و التى تعنى "حق 
لوووووزراء او نوووووابهم باسووووئلة عوووون عوووون اموووور او معلومووووات البرلمووووان فووووى مواجهووووة ا عضووووو

يجهلوه,او يسوتهدف بووه التحقوق موون واقعوة هووو علوى علووم بهوا او الدراك نيووة الحكوموة فووى 
  2مسالة معينة".

يفهووم موون ذلووك ان السووؤال البرلمووانى  هووو طلووب يقدمووه عضووو البرلمووان لوووزير مخووتص او 
ق لكوول عضووو موون اعضوواء رئوويس الوووزراء ألستيضوواح موضوووع يجهلهووا العضووو, وهووو حوو

                                                           
1
 اقسمنا الوسائل الرقابية على األخف واألشد تاثيرا بناء على مدى اتهامها وتجريحها للحكومة. 
2

ينظر:د.مدحت احمد يوسف الغنايم,وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة فى النظام  

 127-131-2011, 1البرلمانى,المركز القومى لالصدارات القانونية,ط
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البرلمان فى ان يطلب من وزير مختص او رئيس الحكومة  ايضواح مسوالة معينوة, فهوو 
اذ يمكوون السووائل موون قيووام عالقووة خاصووة بينووه و بووين الوووزير المسووؤول   1حووق  شخصووى,

دون ان يتمكن االعضاء البرلمانيون االخرون من التودخل فوى المناقشوات القائموة بينهموا 
ان يتنووووازل عوووون حقووووه دون ان يووووتمكن االعضوووواء االخوووورون موووون تبنووووى  وللعضووووو السووووائل

السؤال.يتضح من ذلك ان السؤال التنتج عنه  مناقشة واسعة االطراف بل السوائل وحوده 
له الحق فى ان يتعقب على رد الحكومة او الوزير اذا لوم يصوله االجابوة الوى االقنواع او 

ولهوووذا قووود ثوووار 2لة الثقوووة بوووالوزارة.وجووود الووورد غامضوووا او ناقصوووا  واليوووؤدى الوووى طووورح مسوووا
 التساؤل حول مدى جدوى السؤال كوسيلة رقابية؟ 

الوى اعتبوار  السوؤال البرلموانى كوسويلة التعواون بوين السولطتين التشوريعية  3فذهب البعض
و التنفيذية, و الوذى  مون خاللوه يمكون اقاموة حووار بوين الحكوموة والبرلموان, واليعتبرونوه 

بة البرلمانية وانهوا بالتوالى اجوراء عوديم االثور الفعلوى النوه اليترتوب وسيلة من وسائل الرقا
عليه اى مناقشة كما اليمكن للبرلمان ان يتخذ باى صورة اى اقرار, فى حين ذهب راى 

الوووى القوووول بوووان االسوووئلة يعووود وسووويلة جديوووة لمراقبوووة الحكوموووة فوووى تطبيقهوووا للقواعووود  4اخووور
ية بصووفة خاصووة ,و نحوون نوورى ان الووراى القائوول  القانونيووة بصووفة عامووة, والقواعوود الدسووتور 

بان السؤال يعتبر وسيلة جدية لرقابة البرلمان علوى الحكوموة اكثور وجاهوة, الن السوؤا ل 
                                                           

1
الرغم من ذلك,نحن النؤيد هذا الرأى بهذه المطلقية بل نؤيد الراى الذى يذهب الى نسبية هذه ب 

الصبغة الشخصية,ألنه يوجد قواعد جديدة فى بعض النظم قد خففت منها,ومنها القواعد المتعلقة 

والتى بموجبه يسمح للنائب  Oral Supplementory Questionsباألسئلة االضافية الشفهية 

لمانى الذى قدم السؤال ان يسال سؤاال اضافيا كما ويسمح لغير مقدم السؤال  فى السؤال البر

االضافى,وهذا االخير قد يكون اكثر تحديدا من السؤال االصلى,وهذا النوع يربك الحكومة ويبسب لها 

 Carrall Alex, Constitutional andحرجا,الن الوزير اليكون لديه اخطار سابق. ينظر فى ذلك:

Administrrative law, (longman,London, 2eds ,2002)p,110-116, Chester,D.N  

et nan Bowring, Questions in parliament(oxford university    press,1962,p19-

,و.حسن مصطفى البحرى, الرقابة المتبادلة بين  السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ 21

  123, ص2006جامعة عين شمس,-اطروحة دكتوراه,كلية الحقوقالقاعدة الدستورية,
2
 .924,ص1969د.محمد كامل ليلة,النظم السياسية, الدولة و الحكومة,دار النهضة العربية,بيروت, 
3

, و د. سامى عبد الصادق,اصول الممارسة 372د.يحى الجمل,النظام الدستورى فى الكويت,ص 

  69,ص 1982لكتابة,القاهرة,البرلمانية,الهيئة المصرية العامة ل
4

انظر:د.سعاد الشرقاوى و د.عبدهللا ناصف,اسس القانون الدستورى وشرح النظام السياسى  

,و د.رمزى طه الشاعر, الننظرية العامة للقانون 361,ص1984المصرى,

 .287,ص1981الدستورى,
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فيه استجالء لكثير من االموور و التصورفات وفيوه توجيوه لنظور الحكوموة الوى المخالفوات 
مون مظواهر التعواون و و استدراكها,وباألضافة الى ذلك القول بان السوؤال يعتبور مظهور 

التبادل الراى بين الحكومة و البرلمان الينسجم مع طبيعة حق السؤال اذ لو كان السؤال 
كووذلك كمووا يوورى الووبعض لمووا اسووتطاع السووائل ان يحووول سووؤاله الووى اسووتجواب عنوود عوودم 

 اقتناعه برد الحكومة او الوزير.
هووو الووذى يكووون االجابووة عنووه وينقسووم السووؤال البرلمووانى الووى نوووعين: االسووئلة المكتوبووة: و 

كتابوووة, و االسوووئلة الشوووفوية: و هوووو السوووؤال الوووذى يكوووون االجابوووة عنوووه شوووفاهة, واالسوووئلة 
الشفوية ينقسم بدوره الى السؤال الشوفوى البسويط و سوؤال شوفوى موع المناقشوة, وقود يتسوم 
ن بصفة االستعجال ويسمى حينها بالسؤال الحال او العاجل وفى الحقيقوة ان كوال النووعي

موووووون السووووووؤال يقوووووودم كتابووووووة والفوووووورق بينهمووووووا, ولكوووووون الفوووووورق يتجلووووووى فووووووى كيفيووووووة وطريقووووووة 
االجابة,واالصوول ان يكووون السووؤال شووفويا حيووث يوجووه السووؤال الووى الوووزير المخووتص فووى 
البرلمووان ثوووم يووورد الوووزير و بووونفس الطريقوووة االجابووة عووون السوووؤال.لكن لعوودم كفايوووة السوووؤال 

ؤال المكتووووووب وتضووووومنته اللووووووائح الداخليوووووة الشوووووفوى بالهووووودف المتوخووووواه منوووووه ظهووووور السووووو
 1للبرلمانات بالتنظيم شانه شان السؤال الشفوى 

عموما,ان هذه الوسيلة الرقابية له اهمية بالغوة مون بوين الوسوائل الرقابيوة االخورى اذ عون 
طريقها يمكن للبرلمان ان يتعرف على طريقة سير العمل الحكومى, و يوتمكن بواسوتطها 

ممووووووا جعلوووووت الدسوووووواتير ترفعوووووه الووووووى مصووووواف الحقوووووووق البرلمانيووووووة  مووووون مراقبووووووة الووووووزراء
مع انه اليترتب عليه سحب الثقة منوه و انموا هوو مجورد التثبوت مون امور مون 2الدستورية,

االمور التى اليدرى بها العضو البرلمانى السائل, ويمكن للووزير المخوتص او الووزارة ان 
سئلة التى تهدد الحيواة الدبلوماسوية و ال تجيب عن االسئلة الماسة بالمصلحة العامة واال

قووود يكوووون الهووودف مووون السوووؤال هوووو الرغبوووة فوووى تحقيوووق شوووعبية او  االسووورار العسوووكرية,اذ

                                                           
1

 .132د.مدحت احمد يوسف الغنايم,مصدر سابق,ص 
2

,د.محمد باهى ابو يونس,الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة 1958ام منها الدستور الفرنسى لع 

,وينظر بشأن  87,ص2002فى النظامين المصرى والكويتى,دار الجامعة الجديدة للنشر,االسكندرية,

اهمية السؤال البرلمانى,:د.زين بدر الفراج,السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية,دار النهضة 

 .39-36,ص1990قاهرة,العربية,ال
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للمشوواغبة او الى هوودف اخوور يريووده العضووو لكنووه يمكوون ان يكووون نقطووة البوودء للوسووائل 
 1الرقابية االخرى كاألستجواب.

ل كافيا لما يثيره مون حووار ثنوائى و قد ال يكون السؤا :ثانيا:طرح موضوع عام للمناقشة
محوودود بووين النائووب السووائل و الوووزير الموجووه اليووه السووؤال, لووذلك اعطووت بعووض الدسوواتير 
الحق لعدد من اعضاء البرلموان فوى ان يطلبووا اثوارة موضووع عوام للمناقشوة فوى البرلموان 

الووذين لووم  مناقشووة مفتوحووة  و لجميووع النووواب ان يشوواركوا فيهووا مناقشووة عامووة حتووى للنووواب
يطلبوا طرح الموضوع للمناقشة  و ذلك بخالف السؤال الذى يعتبر عالقة شخصوية بوين 
السائل و المسؤول و دون اتهام الحكومة او تجريحها واثارة المسؤولية الساسية للحكوموة 
او الحد اعضائها كما سنوضحها فى االستجواب سواء كان الموضوع متعلوق  بالسياسوة 

رجيوووة للحكوموووة فوووالمهم ان يكوووون موضووووعا عاموووا و مرتبطوووا بنشووواطات الداخليوووة او الخا
الحكوموووة اى ان يكوووون الموضووووع المطوووروح للمناقشوووة متعلقوووا باألعموووال التوووى تووودخل فوووى 

 2اختصاص الحكومة.
يعوورف هووذ الحووق بانه)مناقشووة حوورة ترمووى الووى تبووادل وجهووات النظوور فووى جووو موون التفوواهم 

اذ انهووا لوويس سوووى وسوويلة لبوودء المناقشووة  3للوصووول الووى افضوول سياسووة يمكوون انتهاجهووا(
حووول موضوووع يريوود االعضوواء البرلمووانيون معرفتووه و ذلووك لمعرفووة سياسووة الحكومووة بشووان 

والغوورض  4ذلووك الموضوووع.لذلك يعتبووره الفقهوواء الدسووتوريون موون اسوواليب الرقابووة الهادئووة,
,و اليتضمن منه هو البدء بحوار بين الحكومة و البرلمان حول موضوع له اهمية معينة

اتهاموووا للسووولطة التنفيذيوووة بووول يماثووول السوووؤال فوووى انوووه لووويس سووووى طلوووب الستيضووواح عووون 

                                                           
1
 Lord Hemingford,What parliament is and does, (2eds,London,1948)p77 

2
و د .سعيد 339ينظر:د.رمزى طه الشاعر,النظرية العامة للقانون الدستورى,مصدر سابق,ص 

الفكر , دار 1عبدالمنعم الحكيم,الرقابة على اعمال االدارة فى الشريعة االسالمية والنظم المعاصرة,ط

و 497,و د. سليمان محمد الطماوى,السلطات الثالث,مصدر سابق,ص183,ص1976العربى,

د.عبدهللا ابراهيم ناصف, مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية فى الدولة الحديثة, دار النهضة 

 .86,ص1981العربية,القاهرة,
3

, منشاة المعارف, االسكندرية, د.رافت دسوقى, هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال البرلمان  

 .129, ص2006
4

د.ايهاب زكى سالم, الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية فى النظام البرلمانى,عالم  

 .88,ص1983الكتب,القاهرة,



 ق على السلطة التنفيذيةالعرا-رقابة برلمان إقليم كوردستان

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

462 

موضوع معين لكن يختلف عن السؤال بانه ليس حقا فرديا للعضو الذى طرح الموضوع 
بول هوو حوق مقوورر لجميوع االعضواءالبرلمانيون,والقول بعودم كونووه حقوا شخصويا كالسووؤال 

غياب مقدمه و ايضا عدم استبعاد الطلب لتنازل مقدميه يترتب عليه عدم سقوط الطلب ل
وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطن و المصلحة العاموة, وهوذا موا يجعلوه مون 1عنه,

الوسائل الرقابيوة البالغوة االهميوة مون بوين الوسوائل الرقابيوة االخورى, اذ مون خاللوه يمكون 
سوووة الحكومووة  فووى مواجهوووة تحقيووق هوودفين, فالبرلموووان يووتمكن موون خاللوووه موون معرفووة سيا

مشوكلة انيووة او حالووة معاصوورة, و يسووتطيع الحكوموة موون خووالل طوورح الموضوووع للمناقشووة 
ان يعوورف اتجاهووات البرلمووان بشووان ذلووك الموضوووع, وكشووف مووا اذا كووان البرلمووان يوودعم 
االجراءات التوى تتخوذها الحكوموة  لمواجهوة المشوكلة او الحالوة بشوكل يسوتبعد مون خوالل 

 وضوع للمسائلة السياسية امام البرلمان.طرح ذلك الم
تعد لجان التحقيقوات البرلمانيوة  :Parliamentary Inquireyثالثا:التحقيق البرلمانى

مووون الوسوووائل الرقابيوووة المهموووة والخطيووورة التوووى يسوووتخدمها البرلموووان للرقابوووة علوووى اعموووال 
ئق عوون اموور السوولطة التنفيذيووة, اذ يمكوون للبرلمووان عوون طريووق هووذه اللجووان تقصووى الحقووا

 يتعلق بالجهاز الحكومى او يتحرى عما حدث فى نطاقه من مخالفات او تجاوزات.
وقوود اعطووى الفقووه للتحقيووق البرلمووانى عوودة تعوواريف , فقوود اعتبووره الووبعض بانووه" التحريووات 
التووى يقوووم بهووا المجلووس بنفسووه او بواسووطة مجموعووة موون االعضوواء يعينهووا المجلووس وهووى 

,ويعرفوه بعوض اخور بانوه )شوكل موون 2التوى تهوم الدولووة"تنصوب علوى جميوع الموضووعات 
اشكال الرقابة التى يمارسها المجلس النيابى على الحكومة, وتقووم بوالتحقيق لجنوة مؤلفوة 
من اعضاء ينتخبهم البرلمان, هدفهم الكشف عن كافة العناصور الماديوة و المعنويوة فوى 

ل المستندات و الوثوائق مسالة او قضية ذات مصلحة عامة, ويحق لها االطالع على ك

                                                           
1

.د.محمد باهى ابو يونس,الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة فى النظامين المصرى والكويتى, 

 .95,ص2002لجديدة للنشر,األسكندرية,دار الجامعة ا
2

   Jcques Desandre,les commissions parlamentaries D'enquete ou de controle  

en droit francais.These prise 11-1975,p2, 
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كموووا  1واسوووتدعاء المسوووؤولين للمثوووول امامهوووا و االستفسوووار عووون  المالبسوووات و الوقوووائع".
ويعوورف التحقيووق البرلمووانى بانووه" اجووراء يلجووا اليووه البرلمووان بقصوود االسووتنارة والتووى علووى 

 . 2ضوئها يمكن ان يحدد موقفه"
ق  يتبوووين لنوووا بوووان التحقيوووق مووون خوووالل تمحووويص تلوووك التعووواريف التوووى لوووم نجووود بينهوووا اتفوووا

البرلمانى وسيلة يمتلكها البرلمان العمال رقابته علوى الحكوموة وذلوك عون طريوق تشوكيل 
لجنووووة  منبثقووووة منووووه موووون اجوووول التحوووورى عوووون الحقووووائق بنفسووووها فووووى موضوووووع داخوووول فووووى 

 اختصاصها البرلمانى.
جنووة موون هكووذا, يقوووم البرلمووان موون خووالل هووذه الوسوويلة بتكوووين لجنووة خاصووة او تكليووف ل

لجانووووه بوووواجراء تحقيقووووات و فحوصووووات فووووى عموووول معووووين موووون اعمووووال الوووووزارة او سياسووووته  
لتشوووووووككه فوووووووى حسووووووون نيوووووووة الحكوموووووووة او فوووووووى صوووووووحة ماقووووووود تقدموووووووه مووووووون معلوموووووووات و 
بيانات.وللوقوف على حقيقة معينة يستقى المعلومات بنفسه مباشرة عن طريق االتصوال 

االوراق الحكوميووووة و اتبوووواع الوسووووائل  بوووواالفراد و الموووووظفين, واألطووووالع علووووى الملفووووات و
لكوون فووى جميووع  3المختلفووة التووى يرهووا تكفوول تحقيووق هدفووه فووى الحصووول علووى الحقووائق .

االحوال هذه اللجنة لها السلطة فى ان تحقق فى االمور الداخلة فى نطواق االختصواص 
الحكومى, اى يجب ان يكون التحقيوق خواص بمواضويع تتعلوق بانتهاكوات اجهوزة اداريوة, 
اى التقصووووير موووون قبوووول االجهووووزة االداريووووة وال يبحووووث التحقيووووق البرلمووووانى فووووى المخالفووووات  
القانونية الن ذلك من اختصاص السلطة القضائية  والبرلمان اليملوك صوالحية التعقيوب 

 4عليها او التدخل فيها.
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راجع دكتور:عبدالوهاب الكيالى,موسوعة السياسة,الجزء األول,المؤسسة العربية للدراسات  

 .699بال, ص-لبنان-والنشر, بيروت
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د.عبدهللا ابراهيم ناصف مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية فى الدولة الحديثة, دار النهضة  

,وعرف الفقيه "اندرية هوريو"  اجراء التحقيق بأنه"طريقة من 91, ص1981العربية, القاهرة,

كومة",ينظر فى طرق التحرى التى تنظمها السلطة التنفيذية من اجل الرقابة على اعمال الح

 .172ذلك:د.رمضان محمد بطيخ, مصدر سابق,ص
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 0405, ص2016الحلبى الحقوقية,
4

قانون النظم السياسية والقانون الدستورى,الجزء األول,النظرية العامة لل د.رمزى طه الشاعر, 

 .341ص1977الدستورى,جامعة عين شمس,
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هذه اللجان قد تكون مشكلة لغرض تحقيق الهدف المشكلة من اجله,اى هى لجنة مؤقتة 

احدى اللجان الدائمة التى انيط بها التحقيق فى قضية معينة, لذا فالتحقيق البرلموانى او 
سووواء كووان بواسووطة لجنووة دائمووة ام مؤقتووة الغنووى عنهووا حقووا مقووررا للمجووالس النيابيووة  بوول 
تعد وسيلة ألداء البرلمان لمهامه الدستورية والتحتاج الى نص يقررها بل تسوتمد وجودوها  

يعية و الرقابية للبرلمان,  لذلك هذه الطريقة عمليوة للغايوة, وفوى اغلوب من الوظيفة التشر 
االحوال  لن يتمكن البرلمان من دونهوا  كشوف االخطواء التوى يرتكبوهوا الووزارة سوواء مون 

 1 الناحية المالية او العسكرية او السياسية او األدارية.
 المطلب الثانى

 الوسائل الرقابية األشد تاثيرا
يعتبر األستجواب البرلمانى من اخطور وسوائل الرقابوة  Interpellationواباوال:األستج

البرلمانيووووة علووووى اعمووووال الحكومووووة وموووون انجووووع الوسووووائل الرقابيووووة, و التووووى تحموووول معنووووى 
المحاسبة اذ قد ينتهى بتوجيه االتهوام الوى مون قودم بحقوه, و األسوتجواب  باعتبواره اجوراء 

فقود عرفوه  الوبعض  ,متعوددة يفوات فقهيوة مختلفوة ومن اجوراءات الرقابوة البرلمانيوة لوه تعر 
بانووووه)حق اعضوووواء المجلووووس فووووى طلووووب بيانووووات متعلقووووة بالسياسووووة العامووووة,او باالعمووووال 
االدارية, ويقدم بشكل محدد و رسمى الى الوزير االول او احد الوزراء, لتمكين المجلوس 

ل شوفوى موع ويعرفوه الوبعض االخور بانوه" سوؤا  2من االطالع على تصريحات الحكوموة(
المناقشووووة ينتهووووى بالتصووووويت الووووذى موووون خاللووووه يتعوووورف المجلووووس علووووى حجووووم المشووووكلة 

 3المعروضة امامه"
يتضح من التعريفات السوابقة بوان االسوتجواب مون حيوث مضومونه هوو توضويح عمول او 
سياسة معينة للحكومة, وفى الحقيقة هذا اليعكس مضمون االستجواب و مايحمله معناه 

                                                           
1
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و محاسبة الحكومة او وزرائه بل هو فى الواقع  محاسبة الحكوموة او من اتهام وتجريح 
احووود الووووزراء علوووى تصووورف لوووه مووون شوووان مووون الشوووؤون العاموووة, فهوووو استيضووواح مشووووب 
باألتهووام او النقوود لتصوورف. او كمووا يعرفووه الووبعض بانهووا)حق العضووو البرلمووان فووى اتهووام 

عوون تجوواوزات او اخطوواء الحكومووة ومسوواءلتها فووى مجموعهووا او محاسووبة احوود اعضووائها 
معينوووووة توووووم ارتكابهوووووا او حووووودوثها  يثبتهوووووا مقووووودم االسوووووتجواب اموووووام البرلموووووان بالوقوووووائع و 
المسوووتندات  و جميوووع االدلوووة الثبوتيوووة لينتهوووى مووون ذلوووك  الوووى فوووتح بووواب المناقشوووة  اموووام 
المجلس النيابى بهدف تحريك المسؤولية  السياسية فى مواجهة الحكومة او احود الووزراء 

  1كله بعد سماع دفاع الحكومة عن هذه االتهامات(. و ذلك
وعلى هذا االساس ومن هذا المنطلق اعتمدت البرلمانات هذه االلية فى كثير مون الودول 

اذ بسبب طبيعته االتهامية 2وذلك لتفعيل الدور الرقابى للبرلمانات وازدياد قدرتها الرقابى.
ية الوزارة او طورح الثقوة باحود الووزراء و النتائج التى تترتب عليه من حيث تحريك مسؤول

تعتبر من اقصى و سائل  الرقابية بيد البرلمان و اشدها اضورارا بالحكوموة, و نظورا الن 
االستجواب يتمثل فى محاسبة الحكومة او احود الووزراء علوى تصورف معوين فوى الشوؤون 

الموضوع محل العامة فيمكن توجيه فى اى موضوع هام تقوم به السلطة التنفيذية اذ ان 
 االستجواب ليست محددة مادامت التخالف القواعد الدستورية.

ومموا يسووعف فوى فاعليووة االسووتجواب, ان البرلمانوت الديمقراطيووة فووى الودول المتقدمووة هووى 
التى تسمح بحرية الرأى والمناقشة وتوافر المعلومات فيأتى االستجواب بثماره اذا قدم مع 

ه.كما ان رسوخ مبدأ تداول السلطة يقلل من شأن عدم مراعاة عدم األسراف فى استخدام
 3تقديم االستجواب,بل يكاد ان يكون مؤشرا على الديمقراطية.

                                                           
1

د.جالل السيد بندارى, مفهوم االستجواب البرلمانى ومقاصده, المتاح على الموقع االلكترونى :شبكة  

محامين العرب, نقال عن:د.شورش حسن عمر و د.دانا عبدالكريم,االستجواب كوسيلة للرقابة 

جامعة -ة,دراسات قانونية و سياسية,كلية القانون و السياس2005السياسية فى الدستور العراقى لعام 

 .71,ص2013السليمانية,السنة االولى,العدد)االول( ايلول 
2
 Kaare Storm and others, Delegation and Accountbility in Parliamentary 

Democracies(Oxford University press,new york,2003)p,267 اشار اليه:د.دانا  

69عبدالكريم,مصدر سابق, ص  
3

ستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية فى مصر,دراسة د.جالل السيد بندارى,اال 

  246,نص199تحليلية,رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق,جامعة القاهرة,
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تعتبور المسوؤولية السياسوية للووزارة  Motion of no Confidence ثانيا:سحب الثقةة
ة من اشد الوسائل الرقابية تاثيرا واكثرهم خطورة علوى الحكومةوو و التوى تعنوى ان الحكومو

او احد وزاراتها و اعضوائها  اذا موا صودرت عنهوا افعوال موجوب للمسوؤولية فتجوب عليهوا 
و المسووؤلية السياسووية للوووزراء 1 االسووتقالة سووواء بسووحب الثقووة منهووا او موون احوود اعضووائها.

واسوووووووووعة اذ انهوووووووووا تشووووووووومل اعموووووووووالهم و تصووووووووورفاتهم االيجابيوووووووووة و السووووووووولبية المشوووووووووروعة 
العامووة للوووزراء ويبحووث فووى موودى سووالمة االجووراءات و العمديووة,فالبرلمان يراقووب السياسووة 

القوووورارات الوزاريووووة المختلفووووة لوووويس فقووووط مطابقتهووووا للقووووانون, بوووول يبحووووث ايضووووا فووووى موووودى 
 2مالئمتها للظروف الواقعية التى صدرت فيها و مدى توافقها مع المصلحة العامة.

يور معوين بالوذات والمسؤولية الوزارية قد تكوون فرديوة, وتنصوب علوى رئويس الووزراء او وز 
دون ان يمتوود الوووى بوواقى الووووزراء وذلووك بسوووبب السياسووة التوووى ينتهجهووا فوووى وزارتووه ولووويس 
بسوووبب السياسوووة العاموووة للووووزارة, ففوووى هوووذه الحالوووة  قووورار سوووحب الثقوووة ال  يموووس اال هوووذا 

 3الوزير دون ان يمتد الى بقية اعضاء وزارته.
لتصووورف محووول المسوووائلة يتعلوووق او قووود تكوووون تضوووامنية, وهوووى الحالوووة التوووى يكوووون فيهوووا ا

بالسياسة العامة للوزارة, او تعلن الحكومة صراحة تضامنها موع احود الووزراء, لوذلك يمتود 
قرار سحب الثقة الوى الحكوموة باسورها و يوؤدى الوى اسوتقالتها, اى يكوون مسوتقبل الووزارة 

ون جميعا باكملها مرتبط باألعمال التى يقوم بها وزير ما, اذ ان اعضاء الحكومة مسؤول
امووام البرلمووان عوون جميووع االعمووال التووى تتصوول بالسياسووة العامووة التووى تنتهجهووا الحكومووة 

وهوووذه الحالوووة اذا تكوووررت فوووى فتووورات متقاربوووة قووود يوووؤدى الوووى عووودم  4الدارة شوووؤون الدولوووة.

                                                           
1

ترتد اصول هذه المسؤولية الى انجلترا منذ القرن الرابع عشر وقد بدات المسؤولية فى اول االمر  

يترتب عليها  1741تحولت اول مرة الى سياسية عام جنائية تثار امام مجلس العموم االنجليزى,ثم 

استقالة الوزارة اذا فقدت ثقة البرلمان,راجع د.سيد رجب السيدن المسؤلية الوزارية فى النظم السياسية 

 1جامعة القاهرة, ط-المعاصرة مقارنة بالنظام السياسى االسالمى,اطروحة دكتوراه كلية الحقوق

 و مايليها.  49, ص1987,
2
 309, ص1999روت بدوى, النظم السياسيةالقاهرة,دار النهضة العربية,د.ث 
3

د.سليمان محمد الطماوى,النظم السياسية و القانون 190د.سعيد عبدالمنعم الحكيم,مصدر سابق,ص   

 .928و د.محمد كامل ليلة, مصدر سابق,ص 598الدستورى,ص 
4
 Brun,Trembly and Brouillet,Droit Constitutionel,5

th
 ed,p377. مشار اليه فى:   

Parliamentary procedure in Quebeec,ibid,p 
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االسووتقرار السياسووى فووى المجتمووع و ذلووك بتاثيرهووا علووى المسوويرة الديمقراطيووة موون ناحيووة و 
 ية فى مختلف صورها من ناحية اخرى.على مسيرة التنم

والجودير بالووذكر, بسوبب خطووورة هوذه الوسوويلة الرقابيوة قوود احاطتهوا الدسوواتير بضوومانات و 
شوووروط عديووودة,  ومنهوووا وجووووب تقوووديم طلوووب االقتوووراح بسوووحب الثقوووة يجوووب ان يكوووون بعووود 
اسووتجواب الحكومووة او احوود اعضووائها.ومن هووذا المنطلووق يووذهب الووبعض  الووى ان سووحب 

لكننوووا, نووورى ان 1نتيجوووة مووون نتوووائج الرقابوووة البرلمانيوووة و لووويس وسووويلة مووون وسوووائلها, الثقوووة
المسوووؤولية الوزاريوووة وسووويلة او اجوووراء رقوووابى قوووائم بوووذاتها, وان  ايجووواب االسوووتجواب قبووول 
سحب الثقة هى ليست سوى شرط اجابها الدساتير حتى اليتم االسراف فى استخدام هذه 

افة الوووووى ذلوووووك ان سوووووحب الثقوووووة ليسوووووت نتيجوووووة حتميوووووة الوسووووويلةالرقابية الخطيووووورة, باألضووووو
 لألستجواب  اذ قد ال يؤدى األستجواب الى سحب الثقة  دائما.

فووى صووفوة القووول, اليخفووى علووى احوود,لما امتلكووه هووذه الوسوويلة الرقابيووة موون مكانووة مووؤثرة 
التقليووودى, فقووود بطووول مفعولوووه عمليوووا فوووى االنظموووة البرلمانيوووة ديناميكيوووة العمووول البرلموووانى 

المؤسسة على انبثاق الحكوموة مون االغلبيوة البرلمانيوة وبالتوالى فوال يتوقوع  مون األغلبوة و 
 2ان يتصرف وفق اهواء األقلية.

 المبحث الثانى
 االختصاصات الرقابية لبرلمان كوردستان

فى هذا المبحث من الدراسة نحاول تبيان األختصاصات الرقابية لبرلمان كوردستان  
ليات الرقابية التى يمتلكه بموجب القوانين ذات الطابع من خالل التمعن فى األ

الدستورى والنظام الداخلى للبرلمان أبراز مدى ممارسة لها فى المجال العملى التطبيقى, 
عليه بيان مدى فعاليته, ولبيان اوجه النقص والقصور فى القوانين ذات العالقة بالنسبة 

صات الرقابية لكل من اقليم كيبيك, لبرلمان كوردستان سوف نقوم بدراسة األختصا

                                                           
1
 . 72ينظر فى هذه األراء::د .دانا عبدالكريم,مصدر سابق,ص, 
2

د.حسن تركى عمير, الرقابة البرلمانية ومستقبل النظام السياسى فى العراق, مجلة العلوم القانونية  

 .79, ص2016والسياسية,المجلد الخامس,العدد االول,
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ثالثة   وذلك فى 2005وكيفية ممارسة من قبل مجلس النواب العراقى بموجب دستور 
 مطالب كاألتى:

 المطلب االول
 االختصاص الرقابى لبرلمان كيبك

يعد االسئلة من اهم جوانب Parliamentary Questionsالسؤال-اوال
ة فى كيبك ويعد من اهم الوسائل الرقابية التى االختصاصات الرقابية للجمعية الوطني

 ويقسم السؤال الى نوعين: 1يستخدمه االعضا البرلمانيون فى مواجهة الحكومة
االسووئلة الشووفوية: وهووى حووق اقوورت لكوول اعضوواء البرلمووانيون, واالسووئلة الشووفوية قوود تكووون 

العضوو  , والتوى يبودأ بتبوديل المعلوموات عون موضووع موا بوينMain Questtionرئيسوية
البرلمانى والوزير,او االسئلة االضافية.االصل ان للسؤال صفة شخصية يقيم عالقة بين 
العضووووو البرلمووووان والوووووزير, لكوووون موووونح الحووووق للبرلمووووانيون با"األسووووئلة الشووووفهية االضووووافية  

Supplementary Questions"  قوود خففوووت موون هووذه الصووويغة الشخصووية,اذ يسووومح
مقودم السوؤال الرئيسوى وغيوره مون  -نيوة ألعضواء البرلموان الالئحة الداخلية للجمعية الوط

أخوووووذا بعوووووين االعتبوووووار اهميوووووة - االعضووووواء البرلموووووان, وبتصوووووريح  مووووون رئووووويس البرلموووووان
ان يسأل األسئلة األضافية لكن بشرط ان   -الموضوع, والوقائع, والسؤال محل المناقشة

ويجوب ان يكوون مختصورا يكون متعلقا بالسؤال الرئيسى وبالجواب الوذى قدموه الحكوموة, 
سووواء كانووت االسووئلة الشووفوية الرئيسووية او األسووئلة الشووفوية األضووافية يجووب ان  2ومحووددا.

توافووق  عوودد موون المتطلبووات موون حيوووث الشووكل والجوووهر حيووث يجووب ان يكووون السوووؤال ي
مووووجز و ان ينصوووب علوووى امووور ذى اهميوووة عاموووة وال يتعلوووق بمصووولحة خاصوووة لشوووخص 

                                                           
1

بموجب  1867الى1841وتم الغائه فى 1791تشكلت السلطة التشريعية فى كيبك بموجب دستور 

وكانت السلطة التشريعية فى االصل ذو غرفتين تشريعيتين يتكون من 1840دستور االتحاد لعام 

تم الغاء )المجلس التشريعى( بموجب  1968)المجلس التشريعى(و)الجمعية التشريعية( وفى عام 

( وبقى الجمعية التشريعية, و تم تسميته ب )الجمعية الوطنية( والتى اصبح من 90قانون رقم )

 unicameral legislature Magali Paquin, The)البرلمانات ذو غرفة تشريعية واحدة)

Québec National Assembly,Canadian Constitutional 

Review,volume(10)[2012],p11,12.  
2
 Standing Oreders and the rules of procedure 41 st legislature,(S.O.78) 
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رائووه الشخصووية, و توووخى الحووذر فووى انتفوواء االلفوواظ والعبووارات  معووين, وال يكووون تعبيوورا أل
  1بحيث ال يكون مهينا وال يقصد منها ايذاء احد .

هذا باألضافة الى قيوود معينوة بالنسوبة للموضووع, موثال بموجوب الالئحوة الداخليوة يجوب  
ان يتنووواول السوووؤال الشوووفهى موضووووع عاجووول ذات اهميوووة بالغوووة وعاموووة مرتبطوووة باعموووال 

والضابط بالنسبة ألهمية السؤال وعموميتوه 2ارة الذى يديره الوزير الموجه اليه السؤال.الوز 
مووون حيوووث الموضووووع هوووو ان يكوووون السوووؤال متعلقوووا بووواقليم كيبوووك وليسوووت بمحافظوووة مووون 

ا باعمال الوزارة الحالية الوذى يوديره الووزير وليسوت طمحافظاته فقط,ويجب ان يكون مرتب
 3رة او مرتبطا بالوزير السابق لتلك الوزارة.االعمال السابقة لتلك الوزا

كقاعوودة يجووب علووى الوووزير ان يجيووب علووى االسووئلة الموجووه اليووه, لكوون ماالحوول اذا امتنووع 
لقوود اجوواب الالئحووة الداخليووة للجمعيووة الوطنيووة,على انووه للوووزير ان يوورفض  الوووزير عنووه؟

المصوووولحة الجووووواب عوووون السووووؤال, خصوصووووا اذا رأى الجووووواب قوووود يووووؤدى الووووى االضوووورار ب
العامووة,او اذا كانووت فوائوود االمتنووواع عوون االجابووة يزيوود علوووى االجابووة, وايضووا للووووزير ان 
يووووووورفض االجابوووووووة عووووووون المواضووووووويع المعروضوووووووة علوووووووى القضووووووواء او التوووووووى ينظووووووور فيهوووووووا 

وللوزير ان يعبر عون الورفض بشوكل صوريح او ضومنى, وفوى كلتوا الحوالتين ال 4المحاكم.
  5, اى ال يمكوون للعضووو ان يصوور علووى االجابووة.يمكوون العضوواء البرلمووانيون االعتووراض

وال يخفى ما تنطوى عليه هذه الحاالت من الخطورة, وتاثيره السلبى علوى فعاليوة السوؤال 
 كاحد االدوات الرقابية بيد البرلمان على مهام و اختصاصات الحكومة.

يكوووون  اموووا بالنسوووبة لالسوووئلة المكتوبوووة, فكموووا اشووورنا اليوووه فوووى األسوووئلة الشوووفوية يجوووب ان
او السوؤال الوذى يحتواج الوى  بالنسبة لموضوع عاجل وبالغ االهمية,اما غيور هوذه االنوواع

يجووب ان يقوودم كتابووة الووى الوووزير االجابووة عنووه ان يجوورى لووه الموجووه اليووه السووؤال بحثووا, 

                                                           

Standing order and the rules of procedure ,october 2018,Article75,.76,77,p70 
2
 P70 (5 Standing order and the rules of procedure, October 2018, (S.O.7 

Standing order and the rules of procedure, October 2018, (S.O.75)p70
3
  

4
 Standing order and the Rules of procedureOctober 2018,Article(S.O82,p71) 

Standing order and the Rules of procedure October 

2018,Article(S.O81/1&2)p,71-72
 5

. 



 ق على السلطة التنفيذيةالعرا-رقابة برلمان إقليم كوردستان

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

470 

المعنووى, اى فووى االسووئلة الكتابيووة يكووون المواضوويع اقوول اهميووة موون االسووئلة الشووفوية, هووذا 
سووئلة التووى يحتوواج االجابووة عنهووا الووى البحووث وبالنسووبة للشووروط الشووكلية باالضوافة الووى اال

 1والموضوعية فهى نفس شروط االسئلة الشفوية باألضافة الى شرط الكتابة. 
الى جانب هذه االنواع من االسئلة, يوجد نوع جديد من االسئلة البرلمانية يسمى اقتوراح  

ومضومونه هوو السوؤال موع  Debate Upon Adjournmentالتاجيول لمناقشوة عاموة  
( موون الالئحووة الداخليووة للجمعيووة الوطنيووة للنائووب 100المناقشووة, حيووث بموجووب المووادة )

الوذى يكوون غيوور راض او غيور مقنوع باالجابووة التوى تقودم بهووا الووزير المخوتص ردا علووى 
سؤاله, ان يصعد الموقف ويذهب الى ابعد من ذلك, وان يطلب من رئيس الجمعية وفى 

وهوووى 2اقتراح تاجيووول".البرلمانيوووة اعطووواءه االذن لتقوووديم" الفتووورة المخصصوووة لألسوووئلةنهايوووة 
وفووى الواقووع العملووى, وكمووا 3اجووراء شووبيه باألسووتجواب غيوور انووه اليووؤدى الووى سووحب الثقووة.

اشرنا اليه سابقا, يعد السوؤال مون اكثور الوسوائل الرقابيوة المسوتخدمة مون قبول النوواب فوى 
ففوى ظول  ى العودد الكبيور لالسوئلة المطروحوة الوى الحكوموةنور و  الجمعيوة الوطنيوة لكيبوك,

( واألسوئلة 642للبرلموان عودد االسوئلة الرئيسوية كانوت )  (39th legislature (الودورة
 (.689األضافية)

 Act( مووون قوووانون الجمعيوووة الوطنيوووة10تووونص الموووادة ) :التحقيةةةق البرلمةةةانى-ثانيةةةا
Respcting National Assembly  مون  الوطنيوة تشوكيل لجوانعلوى ان )للجمعيوة

                                                           
1
 Standing order and the Rules of procedure October 2018 

.Article(3013&3014)p,185. 
2
 Standing order and the Rules of procedure October 

2018,Article(S.O100,101.102)p)p,70. 

مساء  يوم االربعاء او الخميس وال يمكن ان يطول المناقشة اكثر من  6ويجرى المناقشة فى الساعة  

اد, واليمكن تقديمها اثنى عشرة دقيقة,وال يمكن اجراء اكثر من ثالثة مناقشات لكل جلسة انعق 12

 راجع للمزيد عن االسئلة مع المناقشة: خالل الوقت المحدد لألسئلة االضافية الشفوية.

Maurice Champagne, Questions for Debate in the Quebeec National 

Assembly, Canadian Parliamentary Law Review,p17-19 
3

هو اجراء مناقشة واسعة,بشكل اليمكن للسؤال العادى اذ الهدف من االستجواب و اقتراح التأجيل  

االحاطة به,لكن, نقطة األختالف هنا هو انه يجب لتقديم اقتراح التاجيل ان يوجد مسالة ذات اهمية 

عامة ومستعجلة,لكن,فى االستجواب اليشترط ان يكون الموضوع مراد استجوابه مستعجال. ينظر:د. 

ة على اعمال السلطة التنفيذية فى النظام البرلمانى,رسالة ايهاب زكى سالمة,الرقابة السياسي

 .88-87, ص1983دكتوراه,كلية الحقوق, جامعة القاهرة,
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اعضوووواء الجمعيووووة, لدراسووووة اى موضوووووع ضوووومن الصووووالحيات الممنوحووووة لهووووم موووون قبوووول 
اسووتنادا الالئحووة الداخليووة للجمعيووة  1.الجمعيووة, ويتولووون المهووام التووى اعطوواهم الجمعيووة(

الوى  الوطنية يمكن تصنيف اللجان البرلمانية  الى تمارس الرقابوة علوى اعموال الحكوموة 
: والتى يتكوون مون  Sectoral Committesالقطاعية   للجان, اوال:اللجاننوعين من ا

( تسووعة لجووان اى مقابوول كوول وزارة يوجوود لجنووة برلمانيووة تخووتص بصووفة رئيسووية بتوودقيق 9)
 2ومراقبة اعمال الوزارات الرئيسية والهيئات العامة المرتبطة بها.

كون مون قبول البرلموان لمهموة والتى يت   select committes)ثانيا:اللجان المختارة: ) 
محووددة وبوونفس اجووراءات تشووكيل وعموول اللجووان الدائمووة, لكوون الفوورق بينهووا وبووين اللجوووان 
الدائمووة هووى ان هووذه اللجووان تنتهووى بمجوورد انتهوواء التحقيقووات وتسووليم التقريوور النهووائى لووه 

 3على طاولة الجمعية الوطنية.
                                                           

1
 ( قانون الجمعية الوطنية باللغة االنكليزية كاالتى :10ونص المادة ) 

.”The National Assembly may appoint committee composed of Members of 

the Assembly, to examine any matter carry out any mandate given to them by 

the Assembyl”  within the jurisdiction assigned to them by the Assembly, and  
2

( 118ورد النص على هذه اللجان فى المادة )Standing Committes)وهى من اللجان الدائمة),  

( لجان 9ويتكون من )  sectoral committesحت عنوان من الالئحة الداخلية لمجلس العموم ت

 كالتى:

  (1)Committee on Agriculture,  Fisheries,  Energy and Natural Resource(2) 

Committee on Planning and the Public Domain(3) Committee on Culture and 

Education(4)Committee on Laboure and Economy. (5)Committee on Public 

finance (6) Committee on Institutions.(7)Committee on Citizen Relations. 

(8)Committee on Health and Social Service.(9)Committee on Transportation 

and the Environment. (وبجانب هذه اللجان يوجد لجنتين دائميين اخرين يسمى بnon-

sectoral committee) وهما:  Committee on the National Assembly, Committee of 

Public Administration   
3
 Standing order and the rules of procedure provisional edition,41th 

legislatorearticle(178),p116    

داخلى,وذلك التى اجريت على النظام ال 1984وفى الواقع تم تشكيل هذه اللجان بعد تعديالت عام 

متاثرا بتشكيل اللجان المختارة فى البرلمان االنكليزى وتشكيل لجان الكونكريس االمريكى,اال ان 

البعض يرى بان التعديالت تشكلت تغيرا جذريا اال انه لم يتمكن الجمعية الوطنية حتى االن من تحقيق  

 acques-André  Grenier, “L’autonomie desعلى االهداف المرجوة منه. ينظر:

commissions permanentes de l’Assemblée nationale et la discipline   

de parti de 1984 à 1991,” Revue québécoise de science politique, vol. 26, no. 

1, 1994, pp35-73 اشار اليه:  magali Paquin,ibid 
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عشوورة أعضوواء يختووارون لموودة  (10يتكووون كوول لجنووة موون لجووان الجمعيووة الوطنيووة موون )  
سوونتين  وفووى حالووة اللجووان التحقيقيووة المختووارة لحووين االنتهوواء موون التحقيووق ويراعووى عنوود 

( موونهم 4( اعضوواء موون الكتوول المؤيوودة للحكومووة, و )7األختيووار ان يكووون فووى كوول لجنووة)
( موووون مجموعووووة المعارضووووة الثانيووووة واحوووودهما اليملووووك حووووق 2موووون المعارضووووة الرسوووومية )

( 6ويتووووورأس األعضووووواء مووووون الحوووووزب المؤيووووود للحكوموووووة رئاسوووووة )1اللجنوووووة, التصوووووويت فوووووى
 .2( منهم يترأسها األاعضاء من كتل المعارضة3لجان)

مووا نالحظووه فووى عضوووية اللجووان القطاعيووة انهووا تعكووس وضووع االحووزاب السياسووية وقوتهووا 
 داخل الجمعية الوطنية اذ اكثرية االعضاء يكونون من بين االعضواء المؤيودة للحكوموة,
ألعضوواء البووارزين فووى المعارضووة, خصوصووا فووى الحووزب المعارضووة األكبوور, التووى توورى 
عضوووية هووذه اللجووان موودخال لألطووالع علووى المعلومووات وتقويووة دور المعارضووة الرقووابى, 

 Committee on theويتم اختيار رئيس اللجان من قبل )لجنة عن الجمعية الوطنية( 
National Assembly 3ئيسى فى رئاسة اللجنة وتوجيه عملها., ويكون له الدور الر  

ومن اجل القيام بمهامها الرقوابى اعطوت الالئحوة الداخليوة صوالحيات للجوان, حيوث لهوا  
صووووالحية اسووووتدعاء االشووووخاص وتوجيووووه الوووودعوة للشووووهود للحضووووور واألدالء بشووووهاداتهم  

و طلوب ايوة مسواعدة مون 4بخصوص مايعرفونه عن موضووع الوذى يودور التحقيوق حولوه,
مستشارين والخبراء المختصين فى مجال معوين ولوه ايضوا طلوب االستشوارة عون طريوق ال

وبعوود انتهوواء اجووراءات التحقيووق, تقوووم  online consultation.5الحسوواب االلكترونووى 
حظات وتوصيات اللجنة اللجنة باعداد تقرير بالنتائج التى توصلت اليها, ومتضمنا المال

                                                           
1
 Standing order and the rules of procedure,,October2018(121,1&2)),p116 

2
 (126)Allocation of chairmanships ─ Six committees shall be chaired by 

Member from the parliamentary group forming the Government and three 

shall be chaired by Members sitting in opposition.   .  
3
 Standing order and the rules of procedure,October 2018 Article(127),p96, 

4
 Standing order and the rules of procedure,October 2018 Article167-

168),p111 
5
 “ A committee may pursuant to any order of initiative,decide to hold on-line 

consultation”, Standing order and the rules of procedure October 

2018,Article(173),p114. , 
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مون خوالل االتطوالع علوى احصوائيات الجمعيوة الوطنيوة وفى الواقع العملى, , اذا توافرت
لكيبووك يتبووين لنووا عوودم فعاليووة هووذه اللجووان كوواداة رقابووة بيوود البرلمووان فووى مواجهووة الحكومووة 

( لووم تشووكل اال )لجنووة 2012-2009ونووادرا مووايتم تشووكيلها اذ خووالل الوودورات السوونوية )
وفى اعتقادنا يعود 1.( ايضا فقط تشكلت لجنة )واحدة(2006-2005واحدة(  وفى عام)

 sectoral هوووذا االمووور الوووى  سوووببين, يتمثووول اولهموووا, فوووى وجوووود اللجوووان القطاعيوووة
committes   والووذين  يمارسووون وظيفووة الرقابووة علووى سياسووة الحكومووة, اذ بمقابوول كوول

وزارة توجد لجنة ,هذا باألضافة الى اللجان غير القطاعية. ثانيا, بالرغم, من اهمية دور 
فووى تقووديم التوصويات اال انهووا التتمتووع بسوولطة اصودار قوورارات ملزمووة للسوولطة هوذه اللجووان 

 اذ التتعدى سلطته سلطة ادبية .  التنفيذية
قبول تبنوى االسوتجواب كوسويلة رقابيوة بيود   Interpellationاألستجواب البرلمانى-ثالثا

الجمعيوووووة الوطنيوووووة,كانت يوجووووود لووووودى الجمعيوووووة الوطنيوووووة, وسووووويلة اخووووورى وهوووووى  السوووووؤال 
 )والتوى كانوت تجورى  مرة)واحودة  ”Questions with debate”المصوحوب بالمناقشوة

توووم اسوووتبدال هوووذا  1977فوووى االسوووبوع وبالتحديووود فوووى صوووباح يووووم جمعوووة, لكووون فوووى عوووام 
وهوووى اليووووم, مووون احووودى اهوووم الوسوووائل الرقابيوووة المقوووررة  2بنظوووام االسوووتجواب.  النظوووام 

بموجووب المووادة , موون اجوول مراقبووة الحكومووةفعالووة للجمعيووة الوطنيووة فووى كيبووك, وتعوود اداة 
لكووول عضوووو مووون اعضووواء  “مووون النظوووام لوووداخلى للجمعيوووة الوطنيوووة فوووى كيبوووك  3( 180)

البرلمووان موون جهووة المعارضووة اسووتجواب وزيوور بشووان موضوووع موورتبط بالمصوولحة العامووة 
ويودخل فووى اختصاصوه". ويجووب ان تكوون الطلووب كتابوة ويتضوومن اسوم الوووزير المطلوووب 

لموضوع المستجوب عنوه.اذا قودمت اكثور مون اسوتجواب فلورئيس البرلموان ان استجوابه وا
                                                           

1
 Select Committee on the Future Site of the Centre, Select Committee on the 

New Management,Selecte Committe   http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-

parlementaires/commissions/index.html ينظر الموقع الرسمى للجمعية الوطنية لكيبك:,   

on Dying with Dignity(2009-2012, Select Committee on the Election 

Act(2005-2006) 
2
 Parliamentary procedure in Quebeec,ibid,p534 

3
 Every member sitting in opposition may interpellate a minister on a matter 

of general interest of which he is  officially responsibler> Standing Order of 

the National Assembly, (S.O180/295/296/297/298) 

http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/commissions/index.html
http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/commissions/index.html
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يقرر قبول احدهما اخذا بنظر األاعتبار تسلسل الطلب و تقسيمها على الكتل البرلمانية, 
ويجوب ان يعلون الموضووع المختوار لألسوتجواب فوى الجلسوة   1ووجود النواب المسوتقلون.

يجب ان يجرى األستجواب بعد اسوبوع مون انعقواد االخيرة  فى اليوم األخير من االسبوع 
 2اللجان.

وبالنسوووبة ألجوووراءات االسوووتجواب,فقد يبووودا العضوووو الوووذى قووودم االسوووتجواب, ويليوووه الووووزير 
( عشووور دقوووائق, وبعووود ذلوووك يمكووون العضووواء 10الموجوووه اليوووه االسوووتجواب ولكووول منهموووا )

ان يتضمن االعضاء ( خمس دقائق, ويجب ان يكون تغير بينهم و 5اللجان التكلم لمدة )
المستجوبون مون الكتول البرلمانيوة المؤيودة للحكوموة وكتول المعارضوة, ويجوب ان تورخص 

وموون الجوودير بالووذكر, ان 3للوووزير لالجابووة علووى كوول كووالم االعضوواء موون كتوول المعارضووة.
مقدموا االستجواب اليمكنهم األصرار على استجواب وزيور معوين بول الحكوموة هوى التوى 

وفووى الواقووع العملووى نوورى 4.ائووه يجووب اسووتجوابه بالنسووبة لموضوووع معووينتحوودد ايووا موون وزر 
فعاليوووة االسوووتجواب كوووأداة رقابيوووة بيووود الجمعيوووة الوطنيوووة يمارسوووها علوووى الحكوموووة اذ فوووى 

 وهذا عدد كبير لهذه الفترة القصيرة. 5(8( تمت استجواب )2009-2008فترة)
                                                           

1
 Standing Order and the Rules of Procedure,October 2018, 

Article(296&297)p179 
2
 Standing Order and the Rules of Procedure,October 2018, Article(298)p179 

3
 Standing Order and the Rules of Procedure,October 2018, 

Article(300&301)p180 
4
 Parliamentary procedure in Quebec,ibid,p534 

5
التالية:وكانت فى الموضوعات     

Public security in Québec (Committee on Institutions, April 4 and May 26, 

2008) • The state of the French language in Québec (Committee on Culture, 

May 2, 2008) • The health system in Québec (Committee on Social Affairs, 

May 12, 2008) • Flaws in the CHUM modernization project (Committee on 

Public Finance, May 16, 2008) • Investment plans for the CHUM and the 

Hôtel-Dieu de Québec (Committee on Social Affairs, October 31, 2008) 39th 

Legislature • The decisions of the federal government and their impact on the 

financial situation in Québec (Committee on Institutions, March 20, 2009) • 

PPP financing in the context of the global financial crisis (Committee on 

Public Finance, March 27, 2009 ) :ينظر 

Activity report of Quebec National Assembly 2008-2009, 

 www.assnat.qc.cnموجود على الرابط التالى:
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سية للوزارة مبدا أساسى و يعد المسؤولية السيا المسؤولية السياسية للوزارة-ابعار 
جوهرى فى النظام البرلمانى لكيبك, ويستمد اساسه من االتفاقيات الدستورية 

Constitutional Convention  كون النظام البرلمانى فى كيبك مستمدة من
المسؤولية السايسية للوزارة, قد تنصب على احد الوزراء   1النظام)ويستمنستر البريطانى(.

 ون فرديا, او قد تنصب على الحكومة باكملها وعندها تكون تضامنية.وهذا عندما تك
وتنتهوى المسوؤولية الفرديوة عوادة اموا بأسوتقالة الووزير وهوذا يكوون الجوزاء األقصوى للفشول  

واألخطووواء فوووى ادارتوووه لوزارتوووه, او قووود تنتهوووى بتقوووديم األعتوووذار للجمعيوووة الوطنيوووة, وأتخووواذ 
ن يمكوووون ان يتحووووول المسووووؤولية الفرديووووة الووووى الخطوووووات المناسووووبة لتصووووحيح الخطووووأ, لكوووو

المسووؤولية التضووامنية, وذلووك عنوودما يعلوون الوووزير األول ان مووا قووام بووه الوووزير يعتبوور اموورا 
مون األموور المتعلقوة بالسياسوة العاموة للدولووة وبمثابوة محول الثقوة للووزارة بأكملهوا, وعنوودها 

الحكومووة مرتبطووا  قبليوورتبط مصووير الوووزير بمصووير الحكومووة او علووى العكووس يكووون مسووت
عموموا, ان تحريوك المسوؤولية السياسوية الوزاريوة اموام الجمعيوة الوطنيووة , بمسوتقبل الووزير

او  Vote of Confidenceيجوورى موون خووالل االجووراء المعووروف التصووويت بالثقووة 
 a–ويعورف ايضوا بطورح الثقوة  Vote of none Confidenceالتصوويت بعودم الثقوة 

question of confidence- فووى هووذه الحالووة تتحوورك مسووؤولية الحكومووة . وجوودير
جرائاتهوا سوواء  بالذكر لم يكن هناك اية قواعد قانونية تتعلق المسؤولية السياسية للووزارة وا 
ا كووووووان فووووووى الدسووووووتور او فووووووى الالئحووووووة الداخليووووووة بوووووول كانووووووت مبنيووووووة علووووووى االتفاقووووووات 

وبموجووب    21/2/2009الدسووتورية,ولكن بعوود االصووالحات التووى قووام بهووا البرلمووان فووى 

                                                           
1

فاقيات الدستورية" مجموعة من القواعد وضعت,خالل اتفاق بين الحكومة يقصد باالت 

والسياسيين.وال يمكن تطبيقها من قبل المحاكم,بل يطبق فى حاالت الضرورات السياسية" 

 Henri Brun,Guy Tremblay and Eguenie Brouillet, Droitينظر:

Constitutionel,5
th

 ed,p43. In Rules of procedure of the Quebeec National 

Assembly,ibid,p245 
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( من الالئحة الداخلية للجمعية الوطنيوة المعودل مسوؤولية الووزارة يمكون  1/ 303المادة) 
 :1اثارتها فى الحاالت اآلتية

طلوب مونح الثقوة: والتوى يكوون فوى هوذه الحواالت :طلوب  مونح الثقوة المقدموة مون  .1
ة يعوورض قبوول الوورئيس او الوووزير األول للسياسووة العامووة للحكومووة وفووى هووذه الحالوو

وطلووب الثقووة 2الطلووب للتصووويت بعوود األنتهوواء موون المناقشووة عوون خطوواب ألفتتوواح,
مووون قبووول وزيووور الماليوووة لتبنوووى سياسوووة موازنوووة الدولوووة بعووود االنتهووواء مووون خطووواب 

طلووب  3الموازنووة يطلووب الوووزير موون البرلمووان موونح الثقووة لسياسووة موازنووة الحكومووة,
مقوودم موون قبوول  Appropriation billالثقووة  عوون موورور مشووروع التخصيصووات 

موون النظووام الووداخلى للجمعيووة الوطنيووة او  288السووطة التنفيذيووة بموجووب المووادة 
اى طلوب اخوور موون  مقوودم قبوول الوووزير االول او ممثوول الوووزير االول يصوورح فيهووا 

وتتحرك المسوؤولية هنوا عنودما يورفض الجمعيوة الوطنيوة  4بمنح الثقة للحكومة , 
 ايا المشار اليها.تبنى وجهة نظر الحكومة فى القض

يجوب ان يحصول الحكوموة    بموجب الدسوتور الكنودى .اقتراح عدم الثقة او اقتراح اللوم2
على صوت ودعم البرلمان,ولكن يمكن ان اليتم الحصول علوى هوذا الودعم وذلوك عنودما 

                                                           
1
 Évelyne Gagné and Alexandre A. Regimba,National Assembly of ينظر للمزيد 

Québec: New Rules for a More Effective Parliamentat,Canadian 

Parliamentary review,volume(33)[2009],p1-2. 
2

مساء( .  12:00الى 10:00معة  فى الساعة ) صباحا وعادة يجرى األستجواب  فى صباح  يوم الج 

يجب فقط ان يقوم البرلمان بأستجواب واحد فى األسبوع وخالل الجلسات العادية للبرلمان اى اليمكن 

 اجرائها فى الساعات  الجلسات األضافية  او عندما يؤجل المجلس  اكثر من خمسة ايام

(S.O.45)Standing order of the National Assemble of Quebeec 

(S.O.271)
3

 Standing order of the National Assemble of Quebeec 
4

 Michelان تحديد حاالت  طرح الثقة تمت بناء على المقترح الذى قدمه الرئيس )مايكل بيسونيتس 

Bissonet’s بشان االصالح البرلمانى وتبناه البرلمان كجزء من اصالحيات  2004( فى عام

. وقبل ذلك كان 14/9/2009( حيز التنفيذ فى 303/1ودخل المادة )21/2/2009فى  البرلمان

 Richard البرلمان يمنح الثقة بموجب االتفاقيات الدستوررية .وطرحه رئيس الجمعية الوطنية 

Guay ينظر بشان المقترح: 1983فى عامRichard Guay,Reforme parlementaire,pp13- 

 1998( فى عام Jean-Pierre Charbonneauبيير و-ان ,و وبعده طرحها الرئيس )ج

Jean –Pierre Charbonneau,Reforme parlementaire presente par le president 

de l'Assemblee nationale,Theme 9p.3 in parliamentary procedure in 

Quebbec,ibid,p232.  
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ان اقتوراح بواللوم عوادة يقودم مون   1يتم تبنى اقتراح اللوم المقدم ضدها مون قبول البرلموان.
المعارضووووة البرلمانيووووة  كوسوووويلة يعاقووووب بهووووا الحكومووووة وذلووووك بالحوووواق الهزيمووووة بهووووا قبوووول 

واضووعاف مركزهووا امووام الوورأى العووام,لكن الحكومووة تسووتند الووى االغلبيووة البرلمانيووة او يهوودد 
البرلموووووان بحلهوووووا وفوووووى النهايوووووة تحوووووول دون التصوووووويت بسوووووحب الثقوووووة منهوووووا لوووووذلك يووووورى 

وعودها النظوام الوداخلى  2هوذه الوسويلة الرقابيوة. البرلمانيون أنفسهم عاجزين عون اسوتخدام
للجمعيووووووة الوطنيووووووة موووووون احوووووودى الحوووووواالت التووووووى يثووووووار فيهووووووا مسووووووؤولية الوزارة.بموجووووووب 

( موون النظووام الووداخلى للجمعيووة الوطنيووة لكيبيووك,يحق العضوواء المجلووس موون 304المووادة)
دة,ويجب ( طلووب بسووحب الثقووة  خووالل دورة برلمانيووة واحوو7تحريووك)3المعارضووة البرلمانيووة 

  4ان يصرح الطلب الى ان يسحب الجمعية الوطنية الثقة من الحكومة.
وعموما, فى كلتا الحالتين)حالة اقتراح منح الثقوة, واقتوراح اللووم( اذا موا هزموت الحكوموة 

 وفقدت ثقة الجمعية الوطنية يجب عليها ان تستقيل او تلتمس حل البرلمان.
 المطلب الثانى

 لبرلمان العراقىاالختصاصات الرقابية ل
الحق لمجلس النواب العراقى,من اجل اعمال رقابته  2005اعطت دستور العراق لعام

على اعمال السلطة التنفيذية, حيث يتضمن عدة وسائل تمكنه من مراقبة اعمال 
الحكومة وتحدد مسؤوليتها امامه,وقامت النظام الداخلى لمجلس النواب بتنظيمهما, وهذه 

                                                           
1
 Brun,Tremblay and Broillet, Droit Constitutione,5

th
 ed,p609,The Standing 

Orders and Other Rules of Procedure ,published under the authority of the 

Secretary General of the National Assembly and prepared by the General 

Directorate for Parliamentary Affairs.Quebeec,2018. 
2

39التاسعة والثالثين  وخصوصا فى فترة الدورة البرلمانية 
th

 Legislature   فقد تم تقديم الطلب

 Parliamentary:. ينظربطرح الثقة فى عدد من الحاالت لكن لم يتم قبوله فى عملية التصويت عليه

procedure in Quebbec,chpter7 Ministereal Responsibility  and the 

Confidence in the Government, ibid,p233 
3

شترط النظام الداخلى للجمعية الوطنية على ان يراعى عند توزيع هذا الحق على االعضاء لكن ا 

 ibidالبرلمانيون من كتل المعارضة  اعطاء هذا الحق االعضاء المستقلون ايضا. ينظر:

Standing Order and the Rules of Procedure, October 2018,Article(305) p182 
4
Standing Order and the Rules of 

Procedure,October,2018,Article(304/1)p181 
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البرلمانى, طرح موضوع عام للمناقشة,التحقيق  الوسائل هى:السؤال
 البرلمانى,االستجواب وسحب الثقة, نتاولهما متدرجين من األضعف الى األقوى كاآلتى:

(الفقرة)ا( من البند 61تقررت هذه الوسيلة الرقابية فى المادة ) السؤال البرلمانى-اوال
مجلس النواب على  والتى تنص على حق النائبون فى 2005)سابعا(من دستور عام 

ان يوجهوا اسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى اية موضوع ضمن االختصاص 
المحدد لهم,وللهؤالء)رئيس مجلس الوزراء والوزراء( اجابة االسئلة, والتعقيب على 

 السؤال من حق النائب السائل وحده.
لى نائب رئيس مجلس مانالحظه من هذه المادة انه لم يتطرق الى األسئلة الموجهة ا

الوزراء,ومع ذلك, النرى من الناحية القانونية عائق امام البرلمان فى توجيه السؤال 
اليه, اذ ان النص الدستورى  يتيح لعضو البرلمان ان يوجه السؤال الى رئيس مجلس 
الوزراء, لذلك وألن نائب رئيس المجلس هو وزير باألصل يعد حق النائب فى توجيه 

البد منه. باألضافة الى ذلك ان الالئحة الداخلية, لمجلس النواب قد اكد  السؤال امر
على حق النواب فى توجيه السؤال ليست فقط الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء بل 
الى نوابهم, بالرغم من ذلك كان األحسن ان ينص المشرع صراحة على ذلك, لذلك 

( من الدستور واضافة 61سابعا من المادة) يقترح ادخال تعديل على الفقرة )ا( من البند
 1عبارة ومن هم بدرجة وزير بعد كلمة الوزراء.

وبالنسبة الجراءات تقديم السؤال وشروطه فقد نظمته الالئحة الداخلية لمجلس النواب, 
وتكون 2فتبدا السؤال بتقديمه خطيا من قبل عضو البرلمان واعالم مجلس الرئاسة,

 فاهة.االجابة عنه مكتوبا اوش
ووفقا لنص الدستور والالئحة الداخلية ايضا االستيضاح والتعقيب عنه من حق النائب 
السائل وحده,اال اذا كانت السؤال متعلقا بموضوع له اهمية عامة, فلرئيس المجلس 

( من الالئحة الداخلية  ان ياذن بحسب تقديره لرئيس اللجنة 53حينئذ وبموجب المادة )

                                                           
1

د.حميد حنون خالد,مبادى القانون الدستورى وتطور النظام السياسى فى العراق,مكتبة السنهورى    

 355, ص2010,
2
 ( من النظام الداخلى لمجلس النواب العراقى. 50المادة) 
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ال او لعضو اخر بأبداء تعليق موجز او مالحظات مختصرة المختصة بموضوع السؤ 
على األجابة. وبهذا توسع الالئحة من القاعدة الذى يقضى بأقامة عالقة شخصية بين 
النائب السائل والوزير الموجه اليه السؤال وبهذا  خالف احكام الفقرة)ا( من )البند سابعا( 

ئل وحده حق التعقيب على األاجابة" ( من الدستور الذى نصت بان"للسا61من المادة )
لذلك يطرح االستاذ الدكتور حميد حنون خالد, ونحن نؤيد ماطرحه سيادته بهذا الشان 

 1تعديل النص الالئحى بما اليتعارض احكام الدستور.
(من النظام الداخلى انها تجيز للنواب توجيه اسئلة 50ومن الجدير بالذكر, ان  المادة)

( من 138ئاسة والذى حل محله رئيس الجمهورية وفقا للمادة)الى اعضاء مجلس الر 
الدستور وهذا يخالف احكام الدستور الذى يخلو من هكذا نص, باألضافة الى ان 
الدستور اليجيز توجيه اسئلة الى رئيس الجمهورية وانما يجوز مسائلته وفقا لاللية التى 

من الالئحة الداخلية لمجلس  (50رسمها الدستور, باألاضافة الى ذلك اجاز المادة )
النواب توجيه السؤال الى رؤساء الهيئات المستقلة او رؤساء الدوائر غير المرتبطة 
بالوزارة والتى لم ينص عليها الدستور مما يستوجب تعديل الفقرة)أ(من البند)سابعا( من 

 2.( من الدستور واضافة كلمة ومن هم بدرجة وزير بعد كلمة "والوزراء"61المادة)
عموما, ما نالحظه من نصوص الدستورية وكذلك الالئحية المتعلقة بحق السؤال انه لم 
يتم تنظيم هذه الوسيلة الرقابية بشكل دقيق بل فيه قصور تشريعية واضحة, ومن اهمها 
ان المشرع لم يتطرق الى موضوع تحديد الشروط الشكلية والموضوعية لتقديم السؤال 

مادة لتحديد هذه الشروط باألضافة الى ذلك لم يحدد  وكان على المشرع ان يخصص
المشرع مدة زمنية لألجابة على األسئلة المكتوبة بحيث يلزم فيها الوزير المختص 

فى الواقع العملى, ومن خالل , و األحسن تحديد هذه المهلة الزمنيةباألجابة, وكان 
تخابية اطالعنا على جدول اعمال ومحاضر مجلس النواب فى الدورة األن

( لم نجد ما يؤكد على فعاليتها بل شهد هذه الفترة قلة استخدام 2018-2014الثالثة)

                                                           
1
 .355ص د.حميد حنون خالد,مصدر سابق, 
2
 فسه, نفس الصفحة."  المصدر ن 
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( سؤاال  من قبل 25السؤال من قبل أعضاء المجلس اذ لم تتجاوز عدد األاسئلة )
 أعضاء المجلس.

(  61اجازت الفقرة)ب( من البند سابعا من المادة) طرح موضوع عام للمناقشة-ثانيا
لخمس وعشرين نائبا فى مجلس النواب على األقل طرح  2005عراق لعام من دستور ال

موضوع عام للمناقشة لتوضيح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات, ويقدم 
الطرح الى رئيس المجلس ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور أمام 

هذا النص ان الطلب بأقتراح  مجلس النواب لمناقشة الموضوع المطروح, نفهم من
موضوع عام للمناقشة يجب ان يقدم كتابة الى رئيس مجلس النواب مع تحديد الموضوع 

 المراد مناقشتها.
وبما ان طرح موضوع عام للمناقشة ليست رابطة شخصية بين نائب واحد والوزير بل 

التعقيب على لكل النواب الذين قدموا الطلب ان يشاركوا فى هذه العالقة, ولهم حق 
الموضوع الذى طرحوه, لذلك من اجل انجاح عملية االستيضاح يجب تحديد مدة معينة 
للوزير المعنى لكى يحضر امام مجلس النواب, لكن لم يحدد الدستوروال الالئحة 

موعدا للموجه اليهم السؤال لكى يحضروا امام مجلس النواب بل اعطاهم 1الداخلية 
السلطة التقديرية لمجلس الوزراء او الوزير المعنى لتحديد  السلطة التقديرية و أعطاء

هذه المدة قد يؤدى الى المماطلة والتسويف من قبل الجهات المعينة, لذك كان من 
االفضل تحديد سقف زمنى فى الدستور كان تجرى المناقشة بعد اسبوعين من ابالغ 

عليهم فى حالة عدم الجهة او المسؤل المعنى بموضوع المناقشة, وتوقيع الجزاء 
وفقا لما تقدم, نلحظ ان طرح موضوع عام للمناقشة , الحضور والتقييد بالمهلة المحددة

كوسيلة رقابية تمارس حوارا واسعا بين الحكومة والبرلمان وفى اكثر األحيان تؤدى الى 
ازالة سؤ الفهم بين السلطتين, ومارس البرلمان العراقى العديد من حاالت طرح موضوع 

                                                           
1
 المعدل. 2006( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب العراقى لعام 55ينظر: المادة) 
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( حاالت طرح 43( مارست )2018-2014ام للمناقشة وخصوصا فى الدورة  الثالثة)ع
 1موضوع عام للمناقشة.

( 61حددت فى المادة) 2005مع ان الدستور العراقى لعام  التحقيق البرلمانى-ثالثا
الوظائف الرقابية للبرلمان العراقى,اال انها اليتضمن الحق لمجلس النواب فى تشكيل 

البرلمانى واغفلها ,مع ان هذا الحق حق برلمانى فى معظم برلمانات  لجان التحقيق
بالرغم من ذلك فى رايينا, ان عدم وجود هكذا نص   2العالم بل يكون واجبا فى بعضها.

فى الدستور العراقى اليحرم البرلمان من حق التحقيق البرلمانى, اذ ان تشكيل لجان 
مانات حتى فى حالة عدم ورود نص عليه التحقيق اصبح من الحقوق الدستورية للبرل

فى الدستور, فضال عن ذلك سرعان ماتدارك هذا العوز الدستورى فى النظام الداخلى 
(الذى اكد فيه على تشكيل لجان التحقيق وبموافقة 82لمجلس النواب العراقى فى مادته)

وخمسين  أغلبية عدد أعضاء الحاضرين فى المجلس وبناء على أقتراح من هيئة الرئاسة
 عضوا من األعضاء وبين نظام نشاطات هذه اللجان.

يتبين لنا من هذا النص انه لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانى يجب تقديم طلب وقعت 
عليه خمسين نائبا فى البرلمان,وهذا العدد يعد كبيرا,  او بناء على اقتراح من هيئة 

ية وكانت عددهم اقل من خمسين الرئاسة, اذ اذا اراد كتلة سياسية تشكيل لجنة تحقيق
عضوا فيجب ان يحاول الحصول على تأييد ودعم األاعضاء فى الكتل 

                                                           
1

الدورة االنتخابية الثالثة:انجازات تشريعية ورقابية وسط التحديات, مقال متاح على الموقع  

وات, سن-3-حصاد-النواب-مجلس/ar.parliament.iq/2017/08/07االلكترونى لبرلمان العراق

وبالرغم من هذه الممارسة الفعالة لهذه الوسيلة الرقابية شهد البرلمان العراقى حادثة غير مالوفة على 

التقاليد البرلمانية اذ انه كقاعدة فى االنظمة البرلمانية ممكن ان يتحول طرح موضوع عام الى مناقشة 

ام للمناقشة, لكن هذا ما لالستجواب, لكن ليست ممكنا ان يتحول االستجواب الى طرح موضوع ع

المخصصة الستجواب وزير الدفاع, وهذا يعود الى ضعف  7/2/2007( فى 69حدث فى جلسة )

الثقافة البرلمانية لدى النواب والذى يتجلى فى عدم االلمام باألجراءات  الخاصة بالوسائل 

 .135الرقابية.ينظر:احمد يحيى الزهيرى, مصدر سابق,ص
2
سى االلمانى يكون تشكيل لجان التحقيق من واجب البوندستاغ اذا اقترح ذلك ربع فوفقا للقانون االسا 

والتى تنص  1949( من القانون االساسى لسنة 44( من المادة)1عدد اعضائه وذلك عمال بالفقرة)

على ان:"لمجلس النواب االتحادى الحق, كما ويصبح واجبا علية فى حالة تقديم الطلب من ربع 

ين لجنة تحقيق تقوم بدورها لتقديم األدلة الثبوتية فى مداوالت علنية, إال انه يمكن اعضائه, ان يعي

 حجب العلنية".
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.ويالحظ ايضا, ان النظام الداخلى لم يحدد عدد األعضاء الذى يجب ان 1األخرى.
تتكون منهم اللجان التحقيقية, وكذلك لم يبين كيفية أختيار اعضاء اللجنة باألضافة الى 

صوص المتعلقة بلجان التحقيق  مدة عمل هذه اللجان والذى من شانه ذلك لم يحدد الن
ان يتيح الفرصة أمامها بالقيام بواجبها الرقابى, وهذا القصور والثغرات من شانه ان 
يعرقل عمل هذه اللجان, لذلك من اجل تفعيل هذا الحق الرقابى وأستخدامه على 

وفى جميع االحوال,ينتهى 2وارد فيه.المشرع العراقى سد هذه الثغرات وتالفى النقص ال
دوراللجنة  التحقيقية البرلمانية ببيان  اوجه المخالفة والتوصية بما تراه مالئما بشان 
القضية التى عرضت عليه وليس له سلطة تقرير جزاء المخالفات الموجودة, ومن 

ث لجان ( لم تشكل اال ثال2018-2014الناحية العملية فى الدورة االنتخابية الثالثة)
 3للتحقق فى قضايا مختلفة.

على 2005/سابعا/ج( من دستور العراق لعام 61ينص المادة): االستجواب-رابعا
انه"لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس 
مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم فى الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم". لقد 

الدساتير فى الطلب المقدم من قبل نائب معين ان يكون مقترنا بموافقة  اشترط اغلب
عدد محدد من النواب, لذلك اشترط الدستور العراقى لتقديم االستجواب موافقة )خمسة 
وعشرين(عضوا, ومانالحظه من هذه المادة انه اجاز فقط توجيه األستجواب الى رئيس 

 مجلس الوزراء او الوزراء دون نوابهم.
بسسب خطورة هذه الوسيلة الرقابية قد أحاطتها النظام الداخلي لمجلس النواب بالعديد و  

وفى جميع االحوال يجوز للمستجوب سحب طلب 4من الشروط الشكلية والموضوعية
( من الالئحة يسقط األستجواب بزوال 59وبموجب المادة) 5االستجواب فى أى وقت,

                                                           
1
 .251دانا عبدالكريم, مصدر سابق,ص 
2
 المعدل. 2006(من النظام الداخلى لمجلس النواب العراقى لعام 85المادة) 
3
 سط التحديات,مصدر سابق.الدورة االنتخابية الثالثة:انجازات تشريعية ورقابية و ينظر: 
4
 المعدل. 2006( من النظام الداخلى لمجلس النواب العراقى لعام  58لمادة )ا 
5

( نائب ألستجواب وزير الدفاع بان سحبوا النواب تواقيعهم 25كما حصل فى طلب المقدم من قبل )  

لمعلومات اكثر وهذا شكل  بدوره سقوط احد الشروط الشكلية الواجب توافرها فى طلب األستجواب 

 .8/2/2007( فى 70راجع: محضر جلسة مجلس النواب العراقى رقم 
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بة ألثر االستجواب, فمن المعلوم ان وبالنس, اليه صفة من تقدم به او من وجه
األستجواب هو اتهام وهذا األتهام يوجه من النائب الى المسؤول ومن الممكن ان تثبت 
صحة األتهام ومن ثم تتم األدانة وفى الوقت نفسه ممكن ان يبطل األتهام بناء على 

ثناء والشكر تالى يتم الالمناقشات والمعلومات واألسانيد التى يقدمها المستجوب, وبال
( من النظام الداخلى لمجلس النواب 61وهذا ما اشارت اليه صراحة المادة)1للحكومة.

ر المستجوب العراقى والتى نصت على )اذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظ
اما فى حال اثبات اتهام الوزير واقتنع النواب باسانيد مقدم 2تعد المسالة منتهية(.

األقتناع بادلة واجوبة الوزير بادروا بعملية طرح الثقة بالوزير من ثم  االستجواب وعدم
ام الداخلى ( من النظ61وهذا ما اكدت عليه المادة )3سحب الثقة بالوزير المعنى,

ومن الناحية العملية تم استجواب عدد من الوزراء فى الدورة , لمجلس النواب العراقى
لبرلمان العراقى انعاش هذه الوسيلة الرقابية  (  وشهد ا2018-2014ألنتخابية الثالثة)

(استجوابات وادت بعضها الى 10مقارنة بالسنوات المقبلة اذ  بلغ عدد األستجوابات)
 4سحب الثقة من المستجوب منهم.
                                                           

1
رافت دسوقى,هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال البرلمان, دار المعارف  

 .126,ص2006,االسكندرية,
2

المثال على ذلك استجواب وزير الكهرباء من قبل النائبة )جنان العبيدى( حول الفساد االدارى فى 

ة الكهرباء وتدهور االداء الخدمى لهذه الوزارة,لكن االستجواب لم يحرك المسؤولية السياسية وزار

.4/10/2009( لمجلس النواب العراقى فى 7لوزير الكهرباء. لمعلومات اكثر راجع:محضر جلسة )
 

2
بتهمة الفساد االدارى وهدر المال  10/11/2009( فى 15وكذلك استجواب وزير النفط فى جلسة )

 لعام وانتهت االستجواب باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب وعدت المسالة منتهية.ا
3

داود الباز,الجوانب القانونية المتعلقة بطرح الثقة كأثر لألاستجواب, حلقة نقاشية فيما يخص  

 وما بعدها 25,ص 2001(,كلية الحقوق,الكويت,2األستجواب الوزارى,مجلة الحقوق,عدد)
4

ب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء من قبل النائب) رزاق محيبس السعداوي( استجواومنها  

لمعرفة دوافع تعاقد الشركة الكورية مع مديرية الفرات االوسط بشكل مخالف للتعليمات, وتم 

( السبت 9,  والجلسة رقم )31/1/2018( االربعاء 8االستجواب فى تاريخ الجلسة رقم )

. وتمت نتيجة االستجواب بتقديم رئيس المجلس 3/2/2018( السبت 10), و الجلسة رقم 3/2/2018

بالشكر للنائب رزاق محيبس ود قاسم الفهداوي لدورهما في عملية االستجواب كونها من ضمن 

اجراءات تفعيل الدور الرقابي للمجلس.واستجواب وزير االتصاالت )حسن راشد( بناء على طلب 

سار عن اسباب احالة عقد الشراكة الخاص باالنترنيت من الشركة النائب )هدى سجاد(  لغرض االستف

 27  ( االثنين والثالثاء34العامة لالنترنيت على شركتي سمفوني وايرثلنك.فى الجلسة )

.و استجواب وزير التجارة وكالة )سلمان الجميلى(  )لالستفسار عن المخالفات 28/11/2017و

شركات ووجود مخالفات بالعروض الحكومية لوزارة الخاصة بعقد الرز الهندي الخاص بثالث 
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اقر الدستور العراقى بحق مجلس النواب فى اثارة المسؤولية : خامسا:سحب الثقة
( منه" تضامنية 83لمادة )حددها الدستور فى ا السياسية للوزارة وتكون مسؤوليته كما

بالنسبة للمسؤولية التضامنية,فقد نص الدستور على ان "لمجلس النواب , وشخصية"
( اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء,واليجوز ان 5/1بناء على طلب خمس)

لوزراء يقدم الطلب الى رئيس مجلس الوزراء اال بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس ا
وبعد سبعة ايام على االقل من تقديم الطلب",عندها يقرر المجلس باالغلبية المطلقة 

ويترتب على سحب الثقة بان 1لعدد اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
الوزارة تعد مستقيلة, لكن لم يوضح الدستور وال النظام الداخلى لمجلس النواب الية سد 

دت الوزارة مستقيلة, ويرى االستاذ حميد حنون)ونحن بدورنا الفراغ الحكومى بعدما ع

                                                                                                                                                      

 15/8/2017( الثالثاء 13التخطيط وعدم مطابقة الرز للمواصفات المطلوبة في العقد بتاريخ )

(بالتصويت  على القناعة باجوبة 17/8/2017( الخميس 14وانتهت االستجواب  فى )الجلسة رقم )

 15/8/2017( الثالثاء 13استجوابه التي تمت ) وزير التخطيط ووزير التجارة وكالةً خالل عملية

( نائب. واستجواب رئيس المفوضية العليا لالنتخابات 202( نواب من اصل )104بعد موافقة )

نتيجة للمخالفات التى جرت 25/4/2017( الثالثاء 28)سربست مصطفى(  فى الجلسة )الجلسة رقم )

قبل المفوضية  وانتهت االستجواب التصويت فى المفوضية وعدم اتخاذ االجراءات القانونية من 

باالقتراع السري على عدم القناعة بإجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات حيث بلغ عدد 

( نائب فيما بلغ عدد 118( نائب بينما كان عدد المصوتين بالقناعة )119المصوتين بعدم القناعة )

ب.واستجواب وزير الصحة)عديلة حمود( فى الجلسة رقم ( نائ252( نائب من اصل )15المتحفظين )

( نائب 205( نائب من اصل )122وتمت االستجواب بالتصويت بالموافقة )  2017/4/11( في24)

واستجواب وزير المالية)هوشيار زيبارى( من قبل النائب)خالد العبيدى(  بالقناعة على اجوبة الوزير .

ى حصلت فى وزارته وتمت االستجواب ب عدم االقتناع باجوبة على اثر الفساد المالى واالدارى الت

( نائب فى)جلسة 14( نائب وتحفظ )77( نائبا مقابل رفض )158بموافقة )الوزير وسحب الثقة منه 

(. واستجواب وزير الدفاع)خاليد العبيدى( من قبل النائبة )حنان 21/9/2016( األربعاء 17رقم )

وتم التصويت 2016/ 1/8( االثنين 8لى واالدارى فى وزارته  بتاريخ )الفتالوى( على اثر الفساد الما

( نائبا 142بموافقة )25/8/2016( الخميس 14على سحب الثقة عن وزير الدفاع  فى ) جلسة رقم )

( نائب.  واستجواب رئيس هيئة 262( ورقة باطلة من اصل )18( فيما سجلت )102واعتراض )

( الخميس 16ن الربيع( من قبل النائبة )حنان فتالوى( بتاريخ )االعالم واالتصاالت )صفاء الدي

و انتهت االستجواب بااتصويت باالغلبية المطلقة البالغة  11/3/2017( السبت 17و ) 9/3/2017

( نائب على اعفاء السيد صفاء الدين ربيع رئيس هيأة االعالم 216( نائب من اصل )160)

( نائب لعدم حضوره جلسات 50نيابي مقدم من ) واالتصاالت من منصبه بناءاً على طلب

 (11/4/2017( في 24االستجواب.) جلسة رقم )
1

 .2005( من دستور  العراقعام 64الفقرتان)ثانيا,وثالثا( المادة)  
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نؤيد ما طرحه سيادته بهذا الشان( كان من االفضل ان يطبق نص الفقرة)د( من البند 
 1( من الدستور.61ثامنا من المادة)

وبجانب سحب الثقة من الوزارة كوسيلة الثارة المسؤولية السياسية يوجد وسيلة اخرى 
اذ تقدم رئيس مجلس  الوزراء المنهاج 2والذى نص عليه الدستور,وهى طلب الثقة, 

الوزارى للمجلس فاذا وافقت المجلس عليه باألغلبية المطلقة لعدد اعضائه فأنه يعد 
حائزا لثقة مجلس النواب, واذا رفضه المجلس ولم تمنحه الثقة, يعد ذلك حجبا للثقة, 

ر  لتشكيل الوزارة خالل خمسة حينئذ يكون على رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخ
 3عشرة يوما.

ويالحظ من المادة الدستورية  وكون سحب الثقة من أشد واخطر الوسائل الرقابية بيد 
البرلمان لمواجهة الحكومة فقد احاطها المشرع بشروط ومعايير محددة شديدة, فمن اجل 

واب ويجب تمكين المجلس من سحب الثقة يحتاج الى موافقة خمس اعضاء مجلس الن
ان يتم تقديم الطلب بعد اجراء استجواب رئيس مجلس الوزراء, كما يجب ان يمر سبعة 
ايام من تأريخ تقديم الطلب حتى يصدر القرار المتعلق بسحب الثقة, والذى يحتاج 
لصدوره ان يصوت عليه األغلبية المطلقة لعدد اعضائه وفى هذه الحالة تعد الوزارة 

 4مستقيلة.
سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله عن حالة سحب الثقة من رئيس  وتختلف حالة

مجلس الوزراء وان عدت الوزارة مستقيلة, اذ فى الحالة األولى ليست سهال ان يكلف 
احد اعضاء مجلس الوزراء الذين سحبت عنهم الثقة فى الوزارة الجديدة على عكس 

لدستور حالة سحب الثقة من .لذلك عالج ا5حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء
مجلس الوزراء بأكمله,اذ فى هذه الحالة يستمر رئيس مجلس الوزراء فى منصبه 
لتصريف األمور اليومية لمدة التزيد على ثالثين يوما الى حين تشكيل مجلس الوزراء 

                                                           
1
 359د.حميد حنون خالد, مصدر سابق, ص 
2
 2005( من دستور العراق لعام 76الفقرة )رابعا( من المادة ) 
3
 2005(من دستور العراق عام 76ن المادة)الفقرة )خامسا(م 
4
 .2005(من دستور العراق لعام 61(من الفقرة)ثامنا(من المادة)2البند)ب/ 
5
 .359حميد حنون خالد,مصدر سابق,ص 
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( من الدستور لكن لم يوضح الية سحب الثقة من 76الجديد وفقا ألحكام المادة)
وال األغلبية المطلوبة,ونظرا لخطورة هذا األمر كان من المستحسن ان  المجلس باكمله

 1ينص المشرع على آلية سحب الثقة.
اما بالنسبة للمسؤولية الفردية فقد نص الدستور على حق مجلس النواب فى سحب الثقة 
من احد الوزراء باألاغلبية المطلقة, وذلك بناء على رغبة او طلب موقع من خمسين 

(سبعة ايام 7ى اثر استجواب موجه اليه, ويصدر المجلس قراره بعد مرور )عضوا عل
 2 على االقل من تاريخ تقديم الطلب, ويعد الوزير مستقيال من تأريخ سحب الثقة .

يالحظ من هذا ان اقرار المسؤولية الفردية مثل المسؤولية التضامنية اليكون اال على 
األاقل من تاريخ تقديم طلب, وهذا السحب اما اثر أستجواب وبعد مرور سبعة ايام على 

ان يكون بناء على رغبة الوزير ويفضل الدكتور حميد حنون خالد )ونحن بدورنا نؤيد 
اذ الرغبة قد 3ماطرحه سيادته بهذا الشان(  استخدام عبارة "بناء على طلب موقع منه",

ية جهة تقدم وكيف يبديها الوزير شفويا او خطيا,وفى الحالة االولى ليست معلوما ا
توثق,فضال عن ذلك,ان سحب الثقة باألاغلبية المطلقة يثير اللبس واألابهام وكان 
األفضل حسم األامر بالنص على األغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب 
الحاضرين او باألغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب, وفضال عما تقدم اغفل 

 ذى اليمكن للوزير تجاوزه.الدستور تحديد الوقت ال
وفى الواقع العملى, وبما ان عملية تحريك المسؤولية السياسية يجب ان تكون مسبوقة 
باستجواب, وبما ان البرلمان العراقى,فى الدورة األانتخابية األولى والثانية لم يمارس حق 

رة, لكن كما فى استجواب السلطة التنفيذية بالتالى لم يمارس المسؤولية السياسية للوزا
اشرنا اليه فى حديثنا عن األستجواب انه تم انتعاشه من قبل مجلس النواب فى  الدورة 

(, وعليه تم انتعاش المسؤولية السياسيية للوزارة وتمت 2018 -2014االنتخابية الثالثة)
 4 ( ثالث وزراء .3سحب الثقة من )

                                                           
1
 نفس المصدر.نفس الصفحة. 
2
 .2005(من دستور العراق لعام 61الفقرة)ثامن(من البند)ا(من المادة) 
3
 .357بق, صحميد حنون خالد,المصدر السا 
4
 ( من هذا البحث.18-17ينظر:الصفحة) 
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 المطلب الثالث
 االختصاصات الرقابية لبرلمان كوردستان

والالئحة الداخلية  1992( لسنة 1موجب قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم )ب
 يمارس برلمان كوردستان األختصاصات الرقابية التالية: 2018لبرلمان كوردستان لعام 

يعتبووور السوووؤال البرلموووانى مووون األدوات الرقابيوووة التوووى يمارسوووها : السةةةؤال البرلمةةةانى -اوال
ظوام الوداخلى للبرلموان فوى سوبع موواد متتاليوة)من الموادة برلمان كورستان, حيوث نظموه الن

(مون  النظوام الوداخلى, فوان السوؤال 58(, وحسب ما جاء فى الموادة )68الى المادة  58
هوو مجوورد استيضوواح  رئويس الوووزراء  او اعضوواء مجلوس الوووزراء فووى موضووع داخوول فووي 

ا أو يريووود نطووواق اختصاصووواتهم أو موضووووع يجهلوووه العضوووو أو يريووود المتابعوووة خصوصوووه
 معرفة رأي الحكومة حول موضوع معين. 

والسؤال قد تكون تحريرية او شفهية, فبالنسبة لألولى  ومن اجل ادراج السؤال التحريرى 
( 59فى المادة)  2018فى جدول األعمال فقد اشترط النظام الداخلى للبرلمان لعام 
المتعلق بصياغة السؤال, منه وجود الشروط الشكلية والموضوعية للسؤال, ومنها الشرط 

فقد اجاب الظام الداخلى للبرلمان  ان يكون السؤال موجزا, منصبا على الوقائع 
المطلوب استيضاحها, خاليا من التعليق, او ذكر اسماء بقصد المساس بشؤون 

ويجب أال يكون السؤال مخالفًا  1الخاصة للشخصيات والهيئات ومؤسسات االقليم.
مصلحة العامة و أال يكون قد سبق وتمت اإلجابة عليها. باالضافة للدستور والقانون وال

/ا( من النظام 63الى ذلك واعماال لمبدا الفصل بين السلطات ال يجوز  بموجب المادة)
الداخلى للبرلمان ان يكون من شان السؤال البرلمانى التدخل فى شان مثار امام 

ضائية والتعارض مع استقالل القضاء,وذلك لمنع التعارض مع اختصاص السلطة الق
جب أن وي القضاء. و يجب أن يكون ضمن اختصاصات الوزارة الموجهة إليها السؤال,

تكون األسئلة الموجهة إلى رئيس الوزراء ونائبه ببرنامج العمل والسياسة العامة للحكومة 
لمختصة فال وتنفيذ القوانين النافذة. وبالنسبة للمواضيع المحالة الى اللجان البرلمانية ا

                                                           
1
 2018/اوال وثانيا( من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان لعام 58المادة ) 
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يجب تقديم السؤال بشانها اال بعد تقديم اللجنة تقريرها بشرط قيام اللجنة بإعداد التقرير 
وبعد التأكد من توافر الشروط الشكلية  1( خمسة عشرة يومًا.15خالل مدة ال تتجاوز )

والموضوعية يدرج هيئة الرئاسة السؤال فى جدول االعمال, مايعنى ان عدم توافر احد 
 ( يؤدى الى رفض  ادراج السؤال فى جدول االعمال.59ط المطلوبة فى المادة)الشرو 

وتبووودا إجوووراءات السوووؤال بتقديموووه مووون قبووول عضوووو برلموووان عووون طريوووق رئووويس البرلمووووان, 
ويوصووف السووؤال  بانووه مكتوووب او شووفهى حسووب طريقووة اإلجابووة عنووه. فبالنسووبة للسووؤال 

وهوو يحيلوه الوى الجهوة المختصوة الخطى ان السؤال الخطى يجب ان يوجوه الوى الورئيس 
يوجوه الورئيس السوؤال إلوى  بعد درج خالصة فى جودول اعموال الجلسوة التوى يلوى تقديموه.

رئيس الوزراء أو الوزير الموجه إليه السؤال عن طريق رئاسوة مجلوس الووزراء خوالل مودة 
ال ( سبعة أيام من تأريخ وصول السؤال, وعلوى الجهوة الموجهوة إليهوا السوؤ 7ال تتجاوز )

( سووبعة أيووام وفووي جميووع األحوووال ال يجوووز تأجيوول اإلجابووة 7اإلجابووة عليهووا خووالل موودة )
فى اعتقادنوا, لقود احسون المشورع 2( إحدى وعشرين يومًا.21على السؤال مدة تزيد على )

فى تحديد مهلة زمنية لالجابة عن السؤال الخطى والزام رئيس او عضوو مجلوس الووزراء 
 وذلك درءا للماطلة و التسويف.  باإلجابة خالل فترة محددة

ولكل عضو ان توجيه السؤال شفويا متى شاء, لكن ما يالحظ من المواد المخصصة 
مما يتشكل معضلة   3للسؤال الشفهى ان المشرع قد احاطها ببعض الشروط والقيود,

قانونية امام النواب قى ممارسة حقهم فى السؤال الشفوى, ويقلل من فاعلية السؤال 
ى كأداة رقابية فاعلة فى مواجهة الحكومة ومنها ان للعضو في أية جلسة الشفو 

                                                           
1
 2018من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان لعام  (59الفقرة )سادسا( من المادة ) 
2
 ( من النظام الداخلى.60الفقرة)ثانيا وثالثا( من المادة ) 
3

وبما ان ,2018( من النظام الداخلى للبرلمان لعام 64(و)63/اوال,وثانيا(والمواد)61المواد) ينظر 

السؤال يقيم عالقة شخصية بين النائب السائل والوزير الموجه اليه السؤال فال يمكن لغير النائب ان 

احدة, يتعقب على الجواب, وللموجه اليه السؤال الجواب على تعقيب العضو السائل فقط لمرة و

واليمكن تغيير السؤال الشفوى الى األستجواب فى الجلسة نفسها,األصل ان يتبنى السؤال مقدمىها, 

ويجوز له سحب سؤاله فى اى وقت,لكن اليسقط السؤال بأنتهاء دورة األنعقاد األعتيادية بل ينتهى 

( بانه:" ال 65صت المادة)لكن ن المددة المحددة لألجابة عنها, ويجوز تجديدها فى بداية دورة االنعقاد.

تطبق شروط السؤال على رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء أثناء مناقشة مشروع الموازنة 

 العامة ومشروعات القوانين".
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مخصصة للسؤال الشفهي توجيه السؤال مرة واحدة فقط, لكن, لم يبين المشرع الحكمة 
وراء تقييد حق النواب فى سؤال واحد فقطن ونحن نرى انها جاءت لتقييد حق النواب 

ال اما النواب وهيئة الرئاسة لقبول اكثر فى السؤال الشفهى وكان األاجدر افساح المج
 من سؤال واحد باألخص اذا تطلبت الظروف ذلك. 

باألضافة الى هذا القيد,على العضو الذي يوجه السؤال الشفهي إعطاء اسمه وموجزًا 
( ثماني وأربعين ساعة من الجلسة 48للسؤال للنائب الثاني لرئيس البرلمان قبل )

قد حدد المشرع الوقت المخصص لكل من السؤال الشفوى الخاصة بالسؤال الشفهي, و 
( ثالث دقائق لتعقيب 3(ثالث دقائق للجواب و )3واألجابة عنها بدقيقتان للسؤال و)

( ثالث دقائق للجواب على التعقيب وهذا الوقت قصير 3العضو الذي وجه السؤال, و)
ال التعقيب على الجواب بالشكل المطلوب و بحيث اليتمكن العضو من ايصال سؤاله و 

 1المراد.
وبما ان السؤال يقيم عالقة شخصية بين النائب السائل والوزير الموجه اليه السؤال فال 
يمكن لغير النائب ان يتعقب على الجواب, وللموجه اليه السؤال الجواب على تعقيب 

ت متماشيا مع متطلبات العضو السائل فقط لمرة واحدة, وهذا النص من المشرع جاء
السؤال البرلمانى المعمول به فى االنظمة المعاصرة اال ان المشرع لم يستطيع مواكبة 
التطور الحاصل فى الصيغة الشخصية للسؤال البرلمانى, حيث يجرى العمل حاليا فى 
كثير من برلمانات العالم ومنها  )الجمعية الوطنية فى كيبك( على السماح للعضو مقدم 

ؤال واألعضاء األخرى فى ان يسألوا سؤاال إضافيا بعد موافقة رئيس الجمعية الس
الوطنية له.عليه كان  األجدرعلى المشرع ان يواكب هذا التطورات على غرار المشرع 
العراقى ان يعطى لرئاسة البرلمان السلطة التقديرية فى هذا الشأن خاصة اذا وجد 

 2ضرورة لذلك.

                                                           
1

العراق –/اوال,ثانيا,وثالثا(من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان 64/رابعا( والمادة)63ينظر المادة) 

 2018لعام 
2

ريم و.دانا عبدالكريم سعيد,ساسيات النظام البرلمانى واشكالياته فى اقليم .زانا رؤوف حمة ك

العراق)دراسة تحليلية مقارنة(, دراسات علوم الشريعة والقانون,المجلد –كوردستان 

 .1327,ص2014(,2,العدد)41
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الحق العضاء البرلمان فى توجيه األسئلة لى لبرلمان كوردستان اخان منح النظام الد   
انما  يعكس رغبة المشرع فى ان يمارس البرلمان اداة مهمة من ادوات اللرقابة البرلمانية 
على اعمال الحكومة, ونرى ان المشرع الكوردستانى قد قام بتنظيم هذه الوسيلة بشكل 

ط الشكلية والموضوعية للسؤال, وتحديد دقيق كما اشرنا اليه من حيث تحديد الشرو 
مهلة زمنية للسلطة التنفيذية لألجابة عليه.  لكننا نرى, انه قد اخفق فى هذه المهمة 

وجدير بالذكر, فى  عند اكثاره للمعوقات القانونية امام هذه الوسيلة الرقابية المهمة .
ليس هناك اى الزام او حالة عدم االجابة عن السؤال  من قبل رئيس الوزراء او الوزير 

جزاء يوقع عليهم غير ان يكون العضاء البرلمان الحق فى اللجؤ الى وسيلة رقابية 
اكثر فعالية اال وهى االستجواب, وفى عتقادنا, كان االجدر لو كان هناك الزام او جزاء 
يوقع عليهم فى حالة عدم األجابة على السؤال وذلك من اجل ان يكون السؤال أداة 

لكن, هذه العقبات باالضافة الى األنتقادات األاخرى التى اوردناها , ة اكثر فعاليةابيرق
عبر الدراسة التقلل من اهمية السؤال البرلمانى كوسيلة رقابية ويمكن العمل على زيادة 
دور السؤال البرلمانى بالعمل على تجنب هذه العقبات او التقليل منها قدر االمكان, 

لوزير بالرد على السؤال وتطبيق بعض الجزاءات التى يمكن ان والزام الحكومة او ا
تسهم فى حث الوزراء على األاجابة وكذلك زيادة الوقت المخصص لألسئلة بما يضمن 
االجابة عليها او على اكبر عدد منها وهذا يقتضى التعاون الصادق بين األغلبية 

 والمعارضة وكذلك بين الحكومة والبرلمان.
ومن خالل االحصائيات ,1(2018-2013عملى للدورة االنتخابية الرابعة )وفى الواقع ال

نجد ان برلمان كوردستان قد مارست حقها الرقابى فى توجيها األسئلة الى الحكومة 
بشكل فعال فى شتى المجاالت بالرغم من عدم رد الحكومة على عدد من االسئلة 

                                                           
1

ها لمدة لكن تم تمديد 6/11/2017اذ كما اشرنا اليه سابقا ان الدورة االنتخابية الرابعة انتهى فى  

 )سنة( بقانون صادر من برلمن كوردستان. 
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لة الى الحكومة ورد الحكومة ( اسئ443الموجه, اذ توجه  اعضاء برلمان كوردستان)
 1( منها بدون اجوبة من الحكومة.132( منها وبقيت )311على )

اقور النظوام الوداخلى لبرلموان كوردسوتان بحوق النوواب : ثانيا:طرح موضوع عةام للمناقشةة
( عشرة 10/اوال( والتى تنص:" ل)66فى طرح موضوع عام للمناقشة, وذلك فى المادة )

الرئاسووة لطوورح موضوووع عووام للمناقشووة بووين البرمووان والحكومووة  أعضوواء تقووديم طلووب لهيئووة
لتحقيووق المصوولحة العامووة." وقوود نصووت القووانون علووى انووه يمكوون ان يكووون طوورح موضوووع 
عووام للمناقشووة بنوواء علووى طلووب رئوويس الوووزراء بحضوووره أو حضووور أحوود أعضوواء مجلووس 

ن بشوووووان ذلوووووك اذ بهوووووذا يمكووووون للسووووولطة التنفيذيوووووة ان يعووووورف اتجاهوووووات البرلموووووا2الووووووزراء,
الموضووووع, وكشوووف موووا اذا البرلموووان يووودعم االجوووراءات التوووى تتخوووذها الحكوموووة  لمواجهوووة 
المشكلة او الحالة بشكل يستبعد من خوالل طورح ذلوك الموضووع المسوائلة السياسوية اموام 

 البرلمان.
وبعوود تقووديم طلووب طوورح موضووع للمناقشووة يقوووم هيئووة الرئاسووة بتحديوود موعوود هووذه الجلسووة 

لكون للحكوموة طلوب تاجيول هوذه الجلسوة  3( أربعوة عشور يوموًا.14 تتجاوز )خالل مدة ال
( سبعة أيام, وتعين بالتنسيق مع هيئة الرئاسة موعدا آخر. وبما ان 7مدة ال تزيد على )

طوورح موضوووع عووام للمناقشووة لوويس حقووا فرديووا للعضووو الووذى طوورح الموضوووع بوول هووو حووق 
نظام الداخلى على انوه يحوق لكول عضوو مقرر لجميع االعضاءالبرلمانيون, فقد نصت ال

وبما ان الهودف منوه هوو البودء بحووار بوين الحكوموة والبرلموان  4المشاركة فى المناقشات.
يوتم  ال فال يؤدى الى تجوريح او اتهوام الحكوموة لوذلك نصوت النظوام الوداخلى علوى انوه :"

و ال ينوتج  5االستجواب وسحب الثقة في الجلسة الي تطرح فيها موضوع عام للمناقشة",
                                                           

1
تقرير مراقبة وتقييم اعمال برلمان كوردستان,الدورة الخريفية للسنة الخامسة فى الدورة الرابعة  

(,التقرير الحادى عشر,من اعداد معهد بةى 2018اذار6ولغاية  2017تشرين الثانى  6للبرلمان)

 .29للتربية والتنمية,ص
2
 2018العراق لعام -ثانيا( من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان/66المادة) 
3

لكن إذا م توافق هيئة الرئاسة على طرح موضوع عام للمناقشة وأصر األعضاء الموقعون عليه   

-/ثانيا( من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان67يعرض الموضوع على البرمان للبت فيه.المادة)

 2018العراق لعام 
4
 2018العراق لعام -/خامسا( من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان66)المادة 
5
 2018العراق لعام -/رابعا( من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان66المادة) 
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عن الجلسة التصويت او تقرير, وال اية طلب اخر, وال اقتوراح التاجيول لمناقشوة عاموة و 
عاجلة,وهذا كون  القصد من االستيضاح نقل المعلومات الى من يوجه اليه الطلوب مون 

وبأنتهووواء طووورح الموضووووع عوووام للمناقشوووة  يمكووون توجيوووه قبووول العضوووو البرلموووانى. لكووون , 
ة الرئاسووة إلووى اللجنووة المختصووة إلعووداد تقريوور خوواص بشووأنه ثووم الموضوووع موون قبوول هيئوو

يتخووذ البرلمووان اإلجووراءات الالزمووة أو يجوووز للبرمووان فووي هووذه الجلسووة إصوودار التوصوويات 
 1الالزمة.

حسب اعتقادنا تنظيم المشرع لهذه الوسيلة الرقابية فيه قصور كثيرة يتمثل فى النقاط 
 االتية:

ة التى يتقدم بها النواب فى تقوديم الطلوب وال الشوروط التوى .لم يتطرق المشرع الى أأللي1
يجووب توافرهووا فووى تقووديم الطلووب كووان يكووون تقووديم الطلووب كتابووة وان يووتم تحديوود الموضوووع 

 المراد مناقشة.
.لم يحدد المشرع مهلة زمنية لمجلس الوزراء او الوزراء لحضوور جلسوة البرلموان وذلوك 2

حات الالزمة بصدد الموضوع خالل المدة المحددة حتى يتمكن خاللها من اعداد التوضي
له اذ انه من الضرورى تحديود سوقف زمنوى يلوزم الووزراء بالحضوور فوى جلسوة المناقشوة, 

ال قدال يكون لهذه الوسيلة الرقابية جدوى .  وا 
باألضافة الى ذلك, ليس هناك اى الزام او جزاء يوقع على رئيس الوزراء او الوزراء فى 

جابة للطلب, هذه القصور فى النظوام الوداخلى للبرلموان مون حيوث تنظويم حال عدم االست
 طرح موضوع عام للمناقشة  كوسيلة رقابية بيد البرلمان تجعلها اداة رقابية غير فعالة.

( مون قوانون برلموان كوردسوتان علوى 56/7لقود نصوت الموادة ): التحقيق البرلمانى-ثالثا
أمووور يرتأيوووه( واكووود النظوووام الوووداخلى لبرلموووان  ان للبرلمان)تشوووكيل لجوووان التحقيوووق فوووى اى

يشكل البرلمان عند االقتضواء لجوان مؤقتوة لغورض  ( على ان43كوردستان  فى المادة )
إعوووداد تقريووور حوووول موضووووع معوووين بأصووووات أغلبيوووة الحاضووورين بنووواًء علوووى اقتوووراح هيئوووة 

موووانى مووون ( ربوووع عووودد األعضووواء,وفى اعتقادنوووا, وبموووا ان التحقيوووق البرل4/1الرئاسوووة أو )
                                                           

1
 2018العراق لعام -/ثالثا( من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان67المادة) 
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الحقوق الرقابية التى يمتلكها النواب كباقى الوسائل الرقابيوة كوان علوى المشورع ان يونص 
علووى حووق كوول عضووو موون اعضوواء البرلمووان طلووب تشووكيل لجووان تحقيقيووة .ونالحووظ  ان 
النظووام الووداخلى لووم يحوودد كيفيووة اختيووار اعضوواء اللجنووة التحقيقيووة ولووم يحوودد عوودد اعضوواء 

ان ما يراعى بشان اختيار اعضاء لجان التحقيق وعودد اعضوائها  اللجان التحقيقية,ويبدو
 ما هو متبع فى اختيار اللجان الدائمة وعددها.

وبخصوص ما يتمتع به لجنة التحقيق من الصالحيات فلهما القيام بأعمال المتابعة 
والتفتيش وتقصي الحقائق بخصوص تفاصيل المواضيع المكلفة بها فى جميع 

 وله في سبيل ذلك األستعانة بخبراء والمستشارين. المؤسسات المعنية
يحق للجنة دعوة اى شخص كتابة لسماع اقواله وفق ما هو وارد فى النظام الداخلى 
وقد احسن المشرع بنصه ان فى حالة امتناع المطلوب حضوره بعد دعوته خطيا في 

إبالغ السلطة الوقت المحدد دون عذر مشروع  فللجنة المؤقتة عن طريق هيئة الرئاسة 
التنفيذية بذلك لغرض إحضار الشخص المطلوب حضوره وفقًا لقانون أصول 

 1النافذ في األاقليم.1971( لسنة 21المحاكمات الجزائية العراقى رقم)
وللجنة صالحية األطالع على كل ما له عالقة بالقضية المعروضة عليها من الملفات 

لمعينةوالمالحظ هنا, ان هذا قيد يرد على والوثائق والمستندات بعد موافقة الجهات ا
فى حالة امتناع هذه الجهات  يقهم فى القيام بمهامهم الرقابيةصالحية اللجان ويعيق طر 

ال يوجد اى جزاء عليهم بالرغم من ان النظام الداخلى ينص على ان السلطة التنفيذية 
ق المطلوبة,لكن دون ملزمة بان تسهل مهمة التحقيق وان تقدم للجنة البيانات والوثائ

ذكر جزاء يوقع عليم فى حالة االمتناع. وللحفاظ على مبدا الفصل بين السلطات ومنع 
التعارض بين البرلمان والسلطات االخرى وباألخص السلطة القضائية نصت النظام 
الداخلى للبرلمان على انه ال يمكن أن يكون المواضيع الجنائية وأي موضوع آخر تنظر 

وبعد انتهاء  2م موضوعًا للتحقيق من قبل لجان البرلمان الخاصة.فيه المحاك
التحقيق,ترفع اللجنة ما توصلت اليه من النتائج والتوصيات فى صورة تقرير الى 

                                                           
1

 2018ردستان لعام ( من النظام الداخلى لبرلمان كو2/ثالثا/44المادة  )
2
 2018من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان لعام  /ثالثا(43المادة) 
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ذا وجه التقرير إلى و  الرئيس لعرضها على البرلمان بعد توزيع التقرير على اعضائه, ا 
سب أهمية الموضوع تأجيل عرض الرئيس بين فصلين تشريعيين تقرر هيئة الرئاسة ح

التقرير إلى الفصل التشريعي الجديد أو عقد اجتماع غير اعتيادي لعرض الموضوع 
وبشكل عام, البرلمان ليست ملزمة بالتوصيات الواردة فى التقرير 1واتخاذ القرار بشأنه.

اللجنة,كما وان اللجنة التستيطع اقرار جزاءات بل يقتصر دورها على بيان اوجه 
 مخالفة الموجودة والتوصية بما تراه مناسبا.ال

المتعلقة بتنظيم لجان  2018والمالحظ بشأن نصوص النظام الداخلى للبرلمان لعام 
التحقيق فى النظام الداخلى لبرلمان هو اغفالها إدراج بعض االمور ينبغى ان 

اللجان تدخلها,كعدم تحديد مدة عمل لجنة التحقيق بالرغم من انها نصت على ان عمل 
وكان اجدر ان تحدد هذه 2تنتهى بانتهاء المدة المحددة لها او بانتهاء المهمة المكلفة به

المدة اذ من شانه اتاحة الفرصة امامها بأداء واجبها الرقابى اذ عدم تحديد هذه المدة قد 
 يؤدى الى التباطؤ فى عملية التحقيق.

فيذ الحكومة للتوصيات التى فضال عن ذلك لم تصرح بوجوب متابعة اللجنة لمدى تن
اقرها البرلمان عند مناقشة تقريرها واإلجراءات التى يجب القيام بها فى حالة لم تنفذ 
الحكومة هذه التوصيات ورفض العمل بها, وهذا من شانه جعل وسيلة التحقيق قليلة 
الجدوى فى اعمال رقابة على السلطة التنفيذية.عليه, وفى الواقع,  من خالل 

العراق, -ائيات يتبين لنا ندرة تطبيق التحقيق البرلمانى من قبل برلمان كوردستاناالحص
 3( تشكلت فقط لجنتين تحقيقيتين.2018-2013اذ خالل الدورة البرلمانية الرابعة ) 

تنص قانون برلمان كوردستان على ان لكل عضو من اعضاء : رابعا:االستجواب
لسلطة التنفيذية  فى الموضوعات التى تدخل البرلمان ان يقدم طلب الستجواب اعضاء ا

  4ضمن مهامهم وصالحياتهم بموجب النظام الداخلى للبرلمان.

                                                           
1
 2018/ثانيا( من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان لعام 45المادة)  
2
 2018العراق لعام -( من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان46ينظر المادة) 
3

 1دورة انعقاد السنة الثالثة)-نى,الدورة البرلمانية الرابعةمراقبة وتقييم اعمال البرلمان الكوردستا 

 .9(,التقرير السادس,تقرير معد من قبل:معهد بةى للتربية والتنمية,ص2016اب31الى  2016اذار 
4
 .1992(لسنة 01(من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم54المادة) 
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بانه :"هو  2018( من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان لعام 68وقد عرفتها المادة)
مطالبة رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس الوزراء ببيان برنامج الحكومة وأسباب 

التصرفات الي تقع في مجال اختصاصاتهم", وفى رأيينا, يتضح من هذا القرارات و 
التعريف بان األستجواب من حيث مضمونه هو توضيح عمل او سياسة معينة للحكومة 
و هذا اليعكس مضمون االستجواب و مايحمله معناه من اتهام وتجريح و محاسبة 

مون االستجواب وما الحكومة او وزرائه, وكان اجدر ان يعرفها  بشكل يعكس مض
 يتضمنه من اتهام ومحاسبة السلطة التنفيذية.

نجد انها تنص على ان:"للعضو بتوقيع  2018وبالرجوع للنظام الداخلى للبرلمان لعام  
( خمس عدد األعضاء طلب استجواب رئيس الوزراء "  وألاستجواب اعضاء 5/1)

البرلمان, ما نفهمه من (سدس اعضاء 1/6مجلس الوزراء يحتاج العضو الى موافقة )
هذا, انه فرق بين عدد اعضاء البرلمانيون الذين يحق لهم طلب االستجواب بالنسبة 
لرئيس مجلس الوزراء والوزراء, كما ونفهم  ان االستجواب يمكن توجيه فقط الى رئيس 
الوزراء والوزراء دون ان يتضمن نوابهم.باألضافة الى ذلك نالحظ ان المشرع قد اشترط 

ديم طلب االستجواب عددا مغايرا بالنسبة ألستجواب رئيس الوزراء والوزراء, بحيث لتق
(خمس عدد 1/5يشترط لتقديم االستجواب بالنسبة لرئيس الوزراء)طلب مقدم من )

(سدس 1/6اعضاء البرلمان اما بالنسبة للوزراء فيجب ان يكون الطلب موقعا من)
( من قانون 54خالف ماجاء فى المادة)وهذا باألضافة الى انه ي-اعضاء البرلمان, 

انتخاب برلمان كوردستان واليمكن وفقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية لنص الئحى ان 
وفى اعتقادنا,هذه التفرقة ال مبرر له, ولم نجد له مثيال فى -تخالف نص القانون 

االنظمة محل المقارنة وكان على المشرع ولتسهيل طلب االستجواب ان ينص على 
حق كل عضو من اعضاء البرلمان فى طلب االستجواب كما نصت عليه 

(من قانون انتخاب برلمان كوردستان,و على غرار المشرع المصرى والجمعية 54المادة)
 الوطنية لكيبك,واال يزيد فى تكثير المعوقات القانونية امام هذا الحق الرقابى للنواب. 

( 69قديم طلب االستجواب فقد تنص المادة )اما بالنسبة لشروط الشكلية والموضوعية لت
على ان الشروط تقديم االستجواب  هى نفس شروط الواجب توافرها فى السؤال, لكن 
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مع االلتزام ببعض الشروط والمعايير منها ان يقدم االستجواب كتابة الى رئيس البرلمان 
دم العضو واذا تقه مرفقا معه االدلة والمعلومات والوثائق. والقول بخالف ذلك

باألستجواب شفاهة فاليمكن قبولها والحكمة من شرط الكتابة, هى دليل اثبات لما 
انطوى عليه من وقائع واسانيد وان يكون بمقدور الموجه اليه االستجواب الدفاع عن 
نفسه, وذلك باتاحة المهلة الكافية وتجهيز ردوده, ونظرا لخطورة االستجواب وما قد 

ثقة فقد استجاب القانون ان يكون مرفقا بادلة واألسانيد ينطوى عليه من سحب ال
 والمعلومات.

وبعد توافر الشروط المطلوبة وقبول طلب االستجواب من قبل رئيس البرلمان يبلغ  
الرئيس السلطة التنفيذية بالطلب وذلك بعد درجه فى جدول اعمال اول جلسة تلى 

( سبعة أيام من تأريخ وصول 7بعد )تجرى المناقشة فيه اال  ال تبليغها اياه, لكن, 
ولعل الحكمة من وراء تحديد هذه المدة 1طلب االستجواب إلى رئاسة مجلس الوزراء. 

هو اعطاء السلطة التنفيذية المهلة الكافية لكى يستعد بشكل تام للمناقشة بشكل يمكنه 
الوثائق التى من دفع االتهام التى يتضمنه االستجواب,اذ قد يتطلب الرد اعداد األوراق و 

 تساعده فى التوضيح وتحميه من امكانية تطور االستجواب الى مرحلة سحب الثقة.
( اربعة عشر يوما لتقديم الجواب اعتبارًا من تأريخ 14وللمستجوب مدة ال تتجاوز )

وصول االستجواب  اليه, وفى اعتقادنا هذه المدة كافية, لكن اذا إذا اقتضى االستجواب 
ع معلومات يتعذر معه على الشخص المستجوب تقديم الجواب خالل إجراء تحقيق وجم

( 7المدة المحددة, يطلب المستجوب من الرئيس تأجيل االستجواب مدة ال تزيد على )
سبعة أيام, وتأجيل االستجواب مدة تزيد على ذلك يكون بموافقة البرمان,يفهم من هذا 

تدرج هيئة الرئاسة  (ايام,7لى )انه للبرلمان صالحية تاجيل االستجواب مدة تزيد ع
ذا لم يصل الجواب استجواب إلى  االستجواب وجوابها في جدول أعمال أقرب جلسة, وا 
البرلمان في الوقت المحدد, فإن االستجواب فقط يصبح موضوعًا للمناقشة في الجلسة 

                                                           
1
 2018العراق لعام -ن/ثالثا(من النظام  الداخلى لبرلمان كوردستا69المادة) 
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وتبدا المناقشة فى الجلسة المحددة بان يشرح المستجوب استجوابه  1المخصصة لذلك.
(خمسة وعشرون دقيقة, 15م يعقب عليه من وجه اليه االستجواب ولكل منهما مدة )ث

(اثنين دقيقة 2وبعد ذلك تبدا المناقشة فى موضوعه ولالعضاء المسجلين اسمائهم مدة)
لألشتراك فى المناقشة. وحتى فى غياب المستجوب  دون عذر تستمر اجراءات 

مشروع للتغييب, فيأجل االستجواب من االستجواب, لكن اذا كان لدى المستجوب عذر 
  2قبل هيئة الرئاسة لمدة التزيد على )ثالثين(يوما.

نظم  2018يتبين لنا من هذه النصوص ان النظام الداخلى لبرلمان كوردستان لعام 
االستجواب بشكل مفصل,بالرغم من ذلك فيه قصور,وفى اعتقادنا يتمثل القصور فى 

تصويت على االستجواب اما ان ينتهى برفض عدم تحدد الية التصويت اذ  ال
االستجواب,وذلك فى حالة التحقق من قيام الحكومة او الوزير المختص 
بواجبها,باألحرى يقتنع االعضاء بإجابات الحكومة او الوزير بالبيانات المقدمة حينها 

وجود  تعتبر المسألة منتهية, وفى حالة تأييد البرلمان لألستجواب,وذلك بعدد التحقق من
قصور فى الجانب الحكومى يوجب االدانة, ففى هذه الحالة يعتبر هذا التأييد اعفاء 

 للمستجوب من منصبه.
وفى كل االحوال ينتهى االستجواب بانسحاب طلب االستجواب فى اية مرحلة كانت, 
وكذلك فى حالة  إذا كان جواب االستجواب مقنعًا أو لم يحصل على األصوات الكافية 

ستقالة الوزير الذي خضع الستجواب وكذلك استقالة العضو الذي قام وباثقة,لسحب ال
 3باالستجواب.

بالرغم من اهمية االستجواب كونها من انجع وسائل الرقابة البرلمانية والوسيلة االشد 
تاثيرا بيد البرلمان لمراقبة الحكومة, والقيام خاللها بحماية الحقوق االساسية لالفراد اال 

العراق قد عطل عن استخدامها اذ من خالل االحصائيات التى -ن كوردستانان برلما

                                                           
1

العراق لعام –الفقرة/اوال وثانيا/ وثالثا/ ورابعا(من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان  70المادة) 

2018 
2
 2018العراق لعام -( من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان72و71المواد) 
3
 2018العراق لعام -من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان( 73المادة) 
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نجد بأن برلمان كوردستان لم يقم  1(,2018-2013أقامت فى الدورة االنتخابية الرابعة)
بممارسة حقه فى استجواب السلطة التنفيذية وبالرغم من كل مامرت به اقليم كوردستان 

مؤشر يدل على هيمنة السلطة التنفيذية على خالل هذه الفترة. وفى اعتقادنا هذا 
العراق الى حد لم نجد له مثيال االنظمة المقارنة, وهذا -السلطة التشريعية فى كوردستان

 دليل خطر على اعاقة البرلمان بشان مراقبة السلطة التنفيذية. 
وبالنسبة الثارة المسؤولية الوزارية عن طريق سحب الثقة  من : خامسا:سحب الثقة

لسلطة التنفيذية واجرائاته وما يترتب عليه, فقد اقره  قانون برلمان كوردستان  رقم ا
 .2018العراق لعام -والنظام الداخلى لبرلمان كوردستان1992(لعام 1)

وبالرجوع لقانون انتخاب برلمان كوردستان نجد انه كرس حق البرلمان فى ممارسة 
(بان يمارس 56/4يتها, اذ نصت المادة )الرقابة المباشرة على الحكومة واثارة مسؤول

 برلمان كوردستان  "منح الثقة للسلطة التنفيذية او سحبها منه" 
بالنسبة الثارة المسؤولية الوزارية عن طريق سحب الثقة  من السلطة التنفيذية واجرائاته 

ع ( منه على ان لرب54/2وما يترتب عليه,فقد اقر  قانون برلمان كوردستان فى المادة )
عدد اعضاء البرلمان تقديم طلب مسبب بسحب الثقة من السلطة التنفيذية او من احد 
اعضائها, ويبدأ البرلمان بمناقشة الطلب بعد مرور يومين من انتهاء المناقشة, ويفهم 

 من هذا انه قد اخذ بالمسؤولية  الوزارية)الفردية والتضامنية(.
(من قانون االنتخاب المذكور لربع 54/2)بالنسبة للمسؤولية الفردية, وبموجب المادة

عدد اعضاء البرلمان تقديم طلب مسبب بذلك, ويجب ان يكون تقديم الطلب على اثر 
التجرى المناقشة بشأن الطلب اال بعد مرور سبعة ايام على  2استجواب موجه اليه,

غفل ذكر تقديمه,وذلك حتى يتمكن الوزير  من الدفاع ورد االتهامات الموجه اليه, لكن ا 
                                                           

1
ع ذلك  وفى الدورة االنتخابية)الرابعة( تم استدعاء وزير الموارد الطبيعية لالستجواب بموجب وم 

, من قبل العدد القانونى العضاء 1992(لسنة 1(من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان رقم)68المادة)

( ,ولكنه لمتنع عن 21/9/2015(و)14/9/2015(و)8/9/2015البرلمان)ثالث(مرات بتاريخ)

حضور,ينظر بشأن ذلك: تقرير مراقبة وتقييم اعمال برلمان كوردستان,الدورة الخريفية للسنة ال

 .12الخامسة فى الدورة الرابعة للبرلمان,مصدر سابق,ص
2

وبموجب النظام الداخلى لبرلمان كوردستان يستوى ان يكون األستجواب بحضور المستجوب او  

 .2018العراق لعام –لبرلمان كوردستان  /اوال(من النظام الداخلى74المادة) بغيابه
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الوقت الذى اليجب تجاوزه, واليصوت عليه البرلمان إال بعد مرور)يومين(من المناقشة 
واخيرا اجاز النظام الداخلى فى  سحب الثقة من الوزير باألغلبية المطلقة لعدد اعضاء 

 2ويترتب على ذلك فقد الوزير لمنصبه واستقالته فورا. 1البرلمان,
ة التضامنية, فأنها تقع بسحب الثقة من مجلس الوزراء اما بالنسبة للمسؤولية الوزاري

 بأكمله, ويتم اثارته من خالل وسيلتين وهما طلب الثقة وسحب القة.
( من قانون برلمان كوردستان على ان 56/4فقد نصت المادة ) بالنسبة لطلب الثقة,

بية المطلقة من صالحيات البرلمان منح الثقة للسطة التنفيذية  بموافقة البرلمان باألغل
لعدد اعضائه الحاضرين على المنهاج الوزرارى فانه يعد حائزا لثقة البرلمان, لكن لم 
يبين القانون وال الالئحة الداخلية,العالج القانونى فى حالة رفض البرلمان منح الثقة 

 للحكومة ورفض الموافقة على المنهاج الوزارى.
توافر نفس الشروط المطلوبة بالنسبة  اما بالنسبة لسحب الثقة, فأنه يجب لتقديمه 

للمسؤولية الفردية, اال انه بالنسبة للتصويت على سحب الثقة فقد فرق النظام الداخلى 
للبرلمان بين  االغلبية المطلوبة للمسؤولية الفردية والمسؤولية التضامنية حيث اشترط 

المطلقة لعدد اعضاء بالنسة الولهما وكما اشرنا اليه التصويت عليه من قبل االغلبية 
( ثلثى 2/3البرلمان اما بالنسبة لسحب الثقة من مجلس الوزراء يجب ان يصوت عليه )

عدد اعضاء البرلمان, وذلك نظرا لخطورة المسؤولية التضامنية فقد احاطتها النظام 
الداخلى بشروط اشد من المسؤولية الفردية. واخيرا, يعتبر الوزارة مستقيال من تاريخ 

ت,ووضع النظام الداخلى للبرلمان الية سد الفراغ الحكومى بعدما عدت الوزارة التصوي
مستقيلة وذلك بتعداد الحكومة المنسحبة بمثابة حكومة تصريف األعمال إلى حين 

 3تشكيل الكابينة الجديدة بموجب القوانين النافذة.
ان كوردستان, وفى الواقع العملى, ومن خالل االتطالع على جدول اعمال وقرارات برلم

لحد األن لم يمارس باى شكل  1992نالحظ ان برلمان كوردستان ومنذ تشكيله عام 

                                                           
1
 2018العراق لعام -/خامسا(من النظام الداخلى لبرلمان كوردستان74المادة) 
2
 .1992(لسنة 1(من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم)54/3المادة) 
3
 ( من النظام الداخلى للبرلمان75المادة) 
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اية المسؤولية السياسية للوزارة سواء بعدم منح الثقة للحكومة او بسحب الثقة منها 
منفردا او متضامنا, وفى اعتقادنا يعود  السبب الرئيسى فى ذلك باألضافة العيب 

وجود الثغرات والنقص المتواجد فى القوانين التى تحكم العمل القانونىالمتمثل فى 
, والنظام الداخلى 1992(لسنة 1العراق رقم)-البرلمانى)قانون انتخاب برلمان كوردستان

(,الى العيب الواقعى المتمثل فى هيمنة السلطة 2018العراق لعام  -لبرلمان كوردستان
 لطة التشريعية.العراق على الس-التنفيذية فى اقليم كوردستان

 الخاتمة
من خالل ما تقدم ذكره فقد توصلنا الى جملة من االستنتاجات  والتوصيات,ويمكن 

 تلخيصها فيما يلى:
 االستنتاجات

.يعتبر رقابة البرلمان على الحكومة من اهم االختصاصات التى منحت للبرلمان ليقوم 1
ف خلق نوع من التوازن بين من خاللها بممارسة عمله الرقابى على اعمال الحكومة بهد

الحكومة والبرلمان,اال ان هذه الرقابة المقررة للبرلمان اصبحت فى المجال التطبيقى 
 العملى عدم فعالة واليحقق الهدف المنشود له.

.لقد اخفق برلمان كوردستان فى ممارسة رقابة فعالة على اعمال الحكومة, بحيث لم 2
بكثرة المعوقات القانونية فى النظام الداخلى,  نجد لهذا االخفاق القانونى المتمثل

والواقعى المتمثل فى تعطيل استخدام النواب عن استخدام بعض االليات كسحب الثقة 
من الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء وقلة ممارسة البعض االخر, كاألستجواب البرلمانى 

بحث لم يمارسها ولحد أعداد هذا ال 1992والذى منذ تأسيس برلمان كوردستان عام 
سوى مرة)واحدة(  مثيال فى برلمان كيبك والبرلمان العراقى, كونهما من االنظمة محل 

 المقارنة.
.فى ظل فراغ دستورى يحدد اآلليات الرقابية التى يمتلكها البرلمان لمراقبة الحكومة 3

قانون  العراق تتواجد فى-فأن االطار القانونى للرقابة البرلمانية فى اقليم كوردستان
والالئحة الداخلية لبرلمان كوردستان لعام  1992(لسنة 1انتخاب برلمان كوردستان رقم)
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اال ان هذه النصوص التعد نصوص متوازنة اليوجد التكامل واالنسجام بين  2018
 األطر التشريعية للرقابة البرلمانية. 

 التوصيات
السلطة التنفيذية بالشكل ضرورة تفعيل الدور الرقابى لبرلمان كوردستان على اعمال 

ويحسن ادائها بالشكل الذى يحقق مصلحة الشعب,  عليه من اجل  الذى يقوم سياستها
 تحقيق هذا على المشرع:

.ضرورة  تعديل الالئحة الداخلية لبرلمان كوردستان,وذلك الزالة التعارض الموجود 1 
لموجود بين نص بينها وبين قانون انتخاب برلمان كوردستان,منها رفع التعارض ا

( من 70والمادة ) 1992(لسنة 1(من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم)54المادة)
الالئحة الداخلية بالنسبة لعدد االعضاء الذين يحق لهم تقديم طلب االستجواب,ويجب 
ان ينسجم النص الالئحى مع النص القانونى وذلك بأن ينص على حق كل عضو من 

 م طلب األستجواب رئيس الوزراء والوزراءاعضاء البرلمان فى تقدي
. من المفيد جدا اضافة السؤال العاجل  التى تفترض ظهور مسائل مستجدة وضرورة 2

وعاجلة, يعد عنصر الوقت فيها ضروريا ويتطلب ايجابات سريعة من الحكومة على 
 غرار الجمعية الوطنية لكيبيك,وذلك من اجل تفعيل دور البرلمان فى الرقابة على
اعمال الحكومة عن طريق األسئلة البرلمانية والتى يعد من اهم الوسائل الرقابية بيد 

 البرلمان.
.يستوجب على المشرع الكوردستانى تدارك  كثرة الثغرات الموجودة فى الالئحة 3

 الداخلية للبرلمان بالنسبة لحق النواب فى طرح موضوع عام للمناقشة.
 المصادر

 اوال:الكتب

,الطبعة األولى,دار 2003يى الزهيرى,الدور الرقابى للبرلمان العراقى بعد .د.احمد يح1

 2016السنهورى,بيروت,

د.مدحت احمد يوسف الغنايم,وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة فى النظام 

   .2011, 1البرلمانى,المركز القومى لالصدارات القانونية,ط
 

 .1969ة, الدولة و الحكومة,دار النهضة العربية,بيروت,.د.محمد كامل ليلة,النظم السياسي2

 ,1982. د. سامى عبد الصادق,اصول الممارسة البرلمانية, الهيئة المصرية العامة للكتابة,القاهرة,3

.د.سعاد الشرقاوى و د.عبدهللا ناصف,اسس القانون الدستورى وشرح النظام السياسى 4

 1984المصرى,
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م,الرقابة على اعمال االدارة فى الشريعة االسالمية والنظم .د .سعيد عبدالمنعم الحكي5

 .1976,دار الفكر العربى,1المعاصرة,ط

.د.محمد باهى ابو يونس, الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة فى النظامين المصرى 6

 .2002والكويتى,دار الجامعة الجديدة للنشر,األسكندرية,

  .1990من وسائل الرقابة البرلمانية,دار النهضة العربية,القاهرة,.د.زين بدر الفراج,السؤال كوسيلة 7

. د.عبدهللا ابراهيم ناصف, مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية فى الدولة الحديثة, ار 8

 .1981النهضة العربية, القاهرة,

االسكندرية, .د.رافت دسوقى, هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال البرلمان, منشاة المعارف, 9  

2006. 

.دكتور:عبدالوهاب الكيالى,موسوعة السياسة,الجزء االول,المؤسسة العربية للدراسات 10

 .بال-لبنان-والنشر,بيروت

.د.يوسف راشد فليفل, وسائل الرقابة وضوابط التعاون بين السلطتين التشريعية و 11

  .2016التنفيذية,منشورات الحلبى الحقوقية,

 .1999نظم السياسية,,دار النهضة العربية,القاهرة, .د.ثروت بدوى, ال12

 الرسائل واألطاريح

د. ايهاب زكى سالمة,الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية فى النظام البرلمانى,رسالة 

 1983دكتوراه,كلية الحقوق, جامعة القاهرة,

مقارنة بالنظام السياسى  د.سيد رجب السيد, المسؤلية الوزارية فى النظم السياسية المعاصرة

 1987جامعة القاهرة,الطبعة االولى,-االسالمى,اطروحة دكتوراه كلية الحقوق

د.جالل السيد بندارى,االستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية فى مصر,دراسة تحليلية,رسالة 

  1996دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق,جامعة القاهرة,

 زيةالمصادر باللغة األنكلي

Carrall Alex, Constitutional and Administrrative law, (longman,London, 2eds 

,2002) 

Chester,D.N  et nan Bowring, Questions in parliament(Oxford university 

press,1962)     

Lord Hemingford,What parliament is and does, (2eds,London,1948) 

Magali Paquin, The Québec National Assembly,Canadian Constitutional 

Review,volume(10)[2012],p11,12 

Évelyne Gagné and Alexandre A. Regimba,National Assembly of Québec: 

New Rules for a More Effective Parliamentat,Canadian Parliamentary 

review,volume(33)[2009],p1-2 

Maurice Champagne, Questions for Debate in the Quebeec National 

Assembly, Canadian Parliamentary Law Review 

 الدوريات

اذار  1دورة انعقاد السنة الثالثة)-مراقبة وتقييم اعمال البرلمان الكوردستانى,الدورة البرلمانية الرابعة

 :معهد بةى للتربية والتنمية.(,التقرير السادس,تقرير معد من قبل2016اب31الى  2016

 المجالت

داود الباز,الجوانب القانونية المتعلقة بطرح الثقة كاثر لالستجواب,حلقة نقاشية فيما يخص االستجواب 

 ,2001(,كلية الحقوق,الكويت,2الوزارى,مجلة الحقوق,عدد)

العلوم القانونية  د.حسن تركى عمير, الرقابة البرلمانية ومستقبل النظام السياسى فى العراق,مجلة

 2016والسياسية,المجلد الخامس,العدد االول,
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د.زانا رؤوف حمة كريم ود.دانا عبدالكريم سعيد,اساسيات النظام البرلمانى واشكالياته فى اقليم 

العراق)دراسة تحليلية مقارنة(,دراسات علوم الشريعة والقانون,المجلد –كوردستان 

 1327,ص2014(,2,العدد)41

عمر و د.دانا عبدالكريم,االستجواب كوسيلة للرقابة السياسية فى الدستور العراقى  د.شورش حسن

جامعة السليمانية, السنة -,دراسات قانونية و سياسية,كلية القانون و السياسة2005لعام 

 .2013االولى,العدد)االول( ايلول 

 المواقع اللكترونية

parlementaires/commissions/index.html-http://www.assnat.qc.ca/en/travaux 

 الموقع الرسمى للجمعية الوطنية لكيبك

Activity report of Quebec National Assembly 2008-2009,  موجود على الرابط

 www.assnat.qc.cnالتالى:

نتخابية الثالثة:انجازات تشريعية ورقابية وسط التحديات, مقال متاح على الموقع االلكترونى الدورة اال

 سنوات-3-حصاد-النواب-مجلس/ar.parliament.iq/2017/08/07لبرلمان العراق

 الدساتير والقوانين

 2005دستور جمهورية العراق لعام 

 2014دستور جمهورية المصر لعام 

 (Constutution Act 1876 )دستور كندا 

 القوانين / 

 1992( لسنة 1قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم)

 العراق-النظام الداخلى لبرلمان كوردستان

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب العراقى 

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب المصرى 

Standing Order of the National Assembly 

  Act Respecting the National Assembly  
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