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انذٌجبجــــخ

بسم هللا الرحمن الرحٌم

»آدمولقد كرمنا بنً "

لِ   َمْوِطن ، الرافدٌنِ   واِدي  أبناء  َنْحن       س  نَّاع وَ  ، الحضارةِ   َمهد وَ  ، األْطَهار  األئَِمةِ   َوَمْثوىَ  ، َواألنبٌاءِ   الر   ، الكتابةِ   ص 

اع و ، الزراعة  رواد وَ  ضَّ نَّ   أْرِضَنا  َعلَى . الَترقٌمِ   و  طَّ   َوَطنِنا  وفً  ، اإلْنَسان  َوَضَعه    قان ون    أول    س    َعْهد    أْعَرق    خ 

رَ   ، األولٌاء و  الَصَحابة    َصلَّى  ت رابنا  َوَفوقَ   ، األْوطان  لِسٌاسةِ   َعاِدل   لََماء   وَ   الَفالِسَفة    وَنظَّ   و األ َدباء    أبَدعَ  وَ  ، الع 

.الش عراء  

ا  ِعرفانا   واِطنٌنا وَ   َوَطنِنا  لنداءِ   تلبٌة   و  ، علٌنا  هللاِ   بحقِ   منَّ   وَ  الَوَطنٌِةِ   قِواَنا و  الِدٌنٌةِ   قٌِاداتَِنا  لدعوةِ   اْستَِجاَبة   وَ   ، م 

عمائنا و العظام  َمراِجعنا  إْصَرارِ  إاَزرة    َوسطَ  وَ  ، ِسٌاِسٌٌَنا وَ   ز     َمرة    ألولِ   َزَحْفنا ، م حبٌَنا وَ   أَْصِدقاِئنا  منْ   َعالمٌة    م 

 منْ   الَثانًِ  َكان ون  َشهرِ   منْ   الَثالثٌن  فً  شبانا   وَ   شٌبا   وَ  نساء   وَ   رجاال    ، بالمالٌٌن  االقتراعِ   لَِصناِدٌقِ   تارٌِخَنا  فً

ٌَة  خَمس وَ   أَْلَفٌن  َسَنةِ  ْغمةِ   قَِبلِ   من  الطائفً  الَقْمعِ   َمواِجعَ    م ستذكرٌنَ   ، ِمٌالِد ْستلهمٌن و  ، المستبدةِ   الط   َفَجائعَ   م 

َكِوَناتِ   من وَ  ، ت رك مانا   و  كوردا   وَ   عربا   ، سنة   و  شٌعة    العراقِ   ش هداءِ  المةَ   م ستوِحٌنَ  وَ  ، َجِمٌِعها  الَشعبِ   م     ظ 

نِ   اْستَِباَحةِ  د  َقَدسةِ   الم  َكتوٌنَ  وَ   ، الَشْعبانٌةِ   االنِتَفاَضةِ   فً  الجن وبِ  وَ   الم    وَ  األَْهوارِ  وَ   الَجَماعٌةِ   الَمقاَبرِ   َشَجنِ   بِلظى  م 

ْسَتْنِطقٌنَ  ، غٌرها وَ   الِدجٌلِ    وَ  ، الَفٌلٌٌِنَ   الك وردِ  وَ  األْنَفال وَ   بارزانَ   وَ   َحلَْبجةَ   َمَجازرِ   فً  الَقومً  الَقْمعِ   َعذاباتِ   َوم 

ْسَترِجعٌنَ  َمانِ   َمآِسً  م    ،َبِشٌر  فً  الت رك 



َعاَناةِ  و م وزها  قٌِاداتها  َتْصفٌةِ   منْ   الِعراقِ   َمَناِطقِ   كبقٌةِ   الَغربٌةِ   المْنَطَقةِ   أَهالً م    وَ  كفاءاتها  َوَتشرٌدِ   َوش ٌوِخها  َور 

ةِ   َمنابِعها  َتجفٌفِ  ٌَ َدا    َفَسعٌَنا ، َوالَثقافٌةِ   الفِْكِر د    ٌَ ٌَ ْسَتقبِل،  ِعراقَ  ، الَجدٌدَ   ِعراَقَنا  لَِنْصَنعَ   ، بَِكتف    َكِتفا   و ، ب  دونِ   منْ   الم 

رٌة    َنـْزَعة   َوال  ، َطائِِفٌة    نعرة   ْنص  ْقَدة    َوال ، ع  ْثِننِا  لمْ  . إْقَصاء  َوال َتْمٌٌز،  َوال ، َمَناِطقٌِة    ع   أن  من  اإلرهاب   و  التكفٌر    ٌ 

 ًَ ما    َنْمِض ة    ت وقِْفَنا  َولَم  ، القانونِ   َدْولةِ   لبناءِ   ق د  ٌَ رٌة    الَطاِئفِ ْنص   ، الَوَطنٌةِ   الوْحَدةِ   لَِتْعِزٌزِ   َمَعا    َنسٌرَ   أنْ  منْ   َوالع 

ب لِ   َواْنِتَهاجِ  ْلَطةِ   الِسْلمً  الَتداولِ   س  .للَجْمٌع  الف َرِص   َتَكاف إ  َمْنحِ  و  ، لِلَِثرْوةِ   الَعاِدلِ   الَتوزٌعِ   أْسل وب  َوَتْبنً ، لِلس 

ا    الناهِض   العراقِ   َشْعب  َنحن    مهوِري    نِظاَم    ِخاللِ   من  مستقبلهِ   إلى  بثقة    المَتطلعِّ  و كْبَوتِه،  من  َتوَّ  إتحادي    ج 

ي ،  دٌمْقراطً     وَ  الَعْدلِ   تحقٌقِ  وَ  الَقان ون،  َقَواعدِ   اْحتِرامِ   على شبابنا، و ش ٌوخنا و ِنسائنا، و  برجالنا  العزمَ   َعَقَدنا َتْعددُّ

دوان،  ِسٌاَسةِ   نْبذِ  وَ  المساواة، ق وقَِها، و بِالَمْرأةِ   االْهتَِمام و الع  خِ  و ح  ٌْ م ومِه، و الَش ونه، و الِطْفلِ  و ه   َثَقافةِ   إَشاَعةِ  و ش إ 

َكونِاتهِ   بكلِ   َنْفسهِ   على  آلى  الذي  العراقِ   َشْعب  نحن   .اإلرهاب  َفتٌِلِ   َنْزعِ  و ، الَتَنوعِ   بحرٌتهِ   ٌ َقررَ   أنْ   وأْطٌاَفهِ   م 

ِعظَ   وأن بنفسِه،  االتحادَ   واختٌارهِ  تَّ نَّ   وأن  بؤمسِه،  لَِغِدهِ   ٌَ س  وَمةِ   من  ٌَ ث لِ   القٌمِ   ِمْنظ   وِمنْ   الَسماءِ   لِرَساالتِ   العلٌا  والم 

ْستورَ  هذا  اإلْنَسانِ   وَحَضارةِ   ِعْلمِ   مْسَتجداتِ  ْستورِ   بهذا  االلتزامَ   إنَّ   .الدائمَ   الد  رَ   اتحاَده    للعراقِ   ٌَحَفظ    الد   َشْعَبا    الح 

.وَسٌادة    وأْرَضا  
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انجـبة األول

انًجبدئ األطبطٍخ

(: 1)المادة 

ً   جمهوري   فٌها الحكم نظام كاملة، سٌادة ذات مستقلة   واحدة   اتحادٌة   دولة   العراق جمهورٌة      (برلمانً) نٌاب
،  ً .العراق لوحدة ضامن   الدستور وهذا دٌمقراط

(:2)المادة 

:للتشرٌع أساس مصدر   وهو الرسمً، الدولة دٌن اإلسالم -:أوال  

  .اإلسالم أحكام ثوابت مع ٌتعارض قانون   سن ٌجوز ال - أ

.الدٌمقراطٌة مبادئ مع ٌتعارض قانون   سن ٌجوز ال- ب

.الدستور  هذا فً الواردة األساسٌة والحرٌات الحقوق مع ٌتعارض قانون   سن ٌجوز ال- ج

 الحقوق كامل وٌضمن كما العراقً، الشعب لغالبٌة اإلسالمٌة الهوٌة على الحفاظ الدستور هذا ٌضمن -:ثانٌا  

.المندائٌٌن والصابئة واإلٌزدٌٌن، كالمسٌحٌٌن، الدٌنٌة، والممارسة العقٌدة حرٌة فً األفراد لجمٌع الدٌنٌة



(: 3)انًبدح 

    ٌّ ٌٞ ٓإعٌظ ٝكؼحٍ ك٢ ؾحٓؼس جُذٍٝ جُؼشذ٤س ِٝٓطض جُؼشجم ذٌِذ ٓطؼذد جُو٤ٓٞحش ٝجألد٣حٕ ٝجُٔزجٛد، ٝٛٞ ػؼ

.ذ٤ٔػحهٜح، ٝؾضٌء ٖٓ جُؼحُْ جإلعال٢ٓ

(: 4)انًبدح 

جُِـس جُؼشذ٤س ٝجُِـس جٌُشد٣س ٛٔح جُِـطحٕ جُشع٤ٔطحٕ ُِؼشجم، ٣ٝؼٖٔ قن جُؼشجه٤٤ٖ ذطؼ٤ِْ أذ٘حتْٜ ذحُِـس  -:أولا 

جألّ ًحُطشًٔح٤ٗس، ٝجُغش٣ح٤ٗس، ٝجألس٤٘ٓس، ك٢ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُك٤ٌٓٞس، ٝكوحً ُِؼٞجذؾ جُطشذ٣ٞس، أٝ ذأ٣س ُـس 

. أخشٟ ك٢ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُخحطس

ٍٕ ٣شَٔ -:ثبنٍبا  :٣كذد ٗطحم جُٔظطِف ُـس سع٤ٔس، ٤ًٝل٤س ضطر٤ن أقٌحّ ٛزٙ جُٔحدز ذوحٗٞ

.جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس ذحُِـط٤ٖئطذجس -أ 

ٝجُٔخحؽرس ٝجُطؼر٤ش ك٢ جُٔؿحالش جُشع٤ٔس ًٔؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝٓؿِظ  جُٞصسجء، ٝجُٔكحًْ، جُطٌِْ  - ة

.ٝجُٔإضٔشجش جُشع٤ٔس، ذأ١ٍ ٖٓ جُِـط٤ٖ

.ذحُٞغحتن جُشع٤ٔس ٝجُٔشجعالش ذحُِـط٤ٖ ٝئطذجس جُٞغحتن جُشع٤ٔس ذٜٔحجالػطشجف  - ج

.ٓذجسط ذحُِـط٤ٖ ٝكوحً ُِؼٞجذؾ جُطشذ٣ٞسكطف  - د

.أ٣س ٓؿحالش أخشٟ ٣كطّٜٔح ٓرذأ جُٔغحٝجز، ٓػَ جألٝسجم جُ٘وذ٣س، ٝؾٞجصجش جُغلش،ٝجُطٞجذغ   -هـ
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.ضغطؼَٔ جُٔإعغحش جالضكحد٣س ٝ جُٔإعغحش جُشع٤ٔس ك٢ جه٤ِْ ًشدعطحٕ جُِـط٤ٖ -:ثبنثبا 

جُِـس جُطشًٔح٤ٗس ٝجُِـس جُغش٣ح٤ٗس ُـطحٕ سع٤ٔطحٕ أخش٣حٕ ك٢ جُٞقذجش جإلدجس٣س جُط٢ ٣شٌِٕٞ ك٤ٜح ًػحكسً  -:راثؼبا 

.عٌح٤ٗس

ٌَُ ئه٤ِْ أٝ ٓكحكظٍس جضخحر أ٣س ُـس ٓك٤ِس أخشٟ، ُـسً سع٤ٔس ئػحك٤س، ئرج أهشش ؿحُر٤س عٌحٜٗح رُي  -:خبيظبا 

.ذحعطلطحٍء ػحّ

(:  5)انًبدح  

جُغ٤حدز ُِوحٕٗٞ، ٝجُشؼد ٓظذس جُغِطحش ٝششػ٤طٜح، ٣ٔحسعٜح ذحالهطشجع جُغش١ جُؼحّ جُٔرحشش ٝػرش ٓإعغحضٚ 

.  جُذعطٞس٣س

(:  6)انًبدح  

.ضذجٍٝ جُغِطس ع٤ِٔحً، ػرش جُٞعحتَ جُذ٣ٔوشجؽ٤س جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٛزج جُذعطٞس٣طْ 

(:  7)انًبدح  

ٍٕ أٝ ٍٜٗؽ ٣طر٠٘ جُؼ٘ظش٣س أٝ جإلسٛحخ أٝ جُطٌل٤ش أٝ جُطط٤ٜش جُطحتل٢، أٝ ٣كشع أٝ ٣ٜٔذ أٝ  -:أولا  ٣كظش ًَ ٤ًح

٣ٔؿذ أٝ ٣شٝؼ أٝ ٣رشس ُٚ، ٝذخحطس جُرؼع جُظذج٢ٓ ك٢ جُؼشجم ٝسٓٞصٙ، ٝضكص أ١ ٓغ٠ًٔ ًحٕ، ٝال ٣ؿٞص إٔ 

.٣ٌٕٞ رُي ػٖٔ جُطؼذد٣س جُغ٤حع٤س ك٢ جُؼشجم، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

ضِطضّ جُذُٝس ذٔكحسذس جإلسٛحخ ذؿ٤ٔغ أشٌحُٚ، ٝضؼَٔ ػ٠ِ قٔح٣س أسجػ٤ٜح ٖٓ إٔ ضٌٕٞ ٓوشجً أٝ ٓٔشجً أٝ  -:ثبنٍبا  

.  عحقسً ُ٘شحؽٚ
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(: 8)انًبدح  

٣شػ٠ جُؼشجم ٓرذأ قغٖ جُؿٞجس، ٣ِٝطضّ ذؼذّ جُطذخَ ك٢ جُشإٕٝ جُذجخ٤ِس ُِذٍٝ جألخشٟ، ٣ٝغؼ٠ ُكَ جُ٘ـضجػحش 

.  ذحُٞعحتَ جُغ٤ِٔس، ٣ٝو٤ْ ػالهحضٚ ػ٠ِ أعحط جُٔظحُف جُٔشطشًس ٝجُطؼحَٓ ذحُٔػَ، ٣ٝكطشّ جُطضجٓحضٚ جُذ٤ُٝس

(:  9)انًبدح  

  -:أولا 

جُوٞجش جُٔغِكس جُؼشجه٤س ٝجألؾٜضز جأل٤٘ٓس ٖٓ ٌٓٞٗحش جُشؼد جُؼشجه٢، ذٔح ٣شجػ٢ ضٞجصٜٗح ٝضٔحغِٜح دٕٝ ضطٌٕٞ  -أ 

ض٤٤ٍٔض أٝ ئهظحء، ٝضخؼغ ُو٤حدز جُغِطس جُٔذ٤ٗس،  ٝضذجكغ ػٖ جُؼشجم، ٝال ضٌٕٞ أدجزً ُؤغ جُشؼد جُؼشجه٢، ٝال 

.ضطذخَ ك٢ جُشإٕٝ جُغ٤حع٤س، ٝال دٝس ُٜح ك٢ ضذجٍٝ جُغِطس

.ض٣ٌٖٞ ٤ِ٤ٓش٤حش ػغٌش٣س خحسؼ جؽحس جُوٞجش جُٔغِكس٣كظش  - ة

٣ؿٞص  ُِوٞجش جُٔغِكس جُؼشجه٤س ٝأكشجدٛح، ٝذؼْٜٔ٘ جُؼغٌش٣ٕٞ جُؼحِٕٓٞ ك٢ ٝصجسز جُذكحع أٝ أ٣س دٝجتش أٝ ال  - ج

ٓ٘ظٔحش ضحذؼس ُٜح، جُطشش٤ف ك٢ جٗطخحذحٍش إلشـحٍ ٓشجًض ع٤حع٤س، ٝال ٣ؿٞص ُْٜ جُو٤حّ ذكٔالش جٗطخحذ٤س ُظحُف 

ٓششك٤ٖ ك٤ٜح، ٝال جُٔشحسًس ك٢ ؿ٤ش رُي ٖٓ جألػٔحٍ جُط٢ ضٔ٘ؼٜح أٗظٔس ٝصجسز جُذكحع، ٣ٝشَٔ ػذّ جُؿٞجص ٛزج 

أٗشطس أُٝثي جألكشجد جُٔزًٞس٣ٖ آٗلحً جُط٢ ٣وٕٞٓٞ ذٜح ذظلطْٜ جُشخظ٤س أٝ جُٞظ٤ل٤س، دٕٝ إٔ ٣شَٔ رُي قوْٜ 

.ذحُطظ٣ٞص ك٢ جالٗطخحذحش
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٣وّٞ ؾٜحص جُٔخحذشجش جُٞؽ٢٘ جُؼشجه٢ ذؿٔغ جُٔؼِٞٓحش، ٝضو٣ْٞ جُطٜذ٣ذجش جُٔٞؾٜس ُألٖٓ جُٞؽ٢٘، ٝضوذ٣ْ  -د 

جُٔشٞسز ُِكٌٞٓس جُؼشجه٤س، ٣ٌٕٝٞ ضكص جُغ٤طشز جُٔذ٤ٗس، ٣ٝخؼغ ُشهحذس جُغِطس جُطشش٣ؼ٤س، ٣ٝؼَٔ ٝكوحً ُِوحٕٗٞ ، 

.ٝذٔٞؾد ٓرحدب قوٞم جإلٗغحٕ جُٔؼطشف ذٜح

ضكطشّ جُكٌٞٓس جُؼشجه٤س، ٝض٘لز، جُطضجٓحش جُؼشجم جُذ٤ُٝس جُخحطس ذٔ٘غ جٗطشحس ٝضط٣ٞش ٝئٗطحؼ ٝجعطخذجّ  - هـ

جألعِكس ج٣ُٝٞ٘س ٝج٤ٔ٤ٌُحت٤س ٝجُر٤ُٞٞؾ٤س، ٣ُٝٔ٘غ ٓح ٣طظَ ذطط٣ٞشٛح ٝضظ٤٘ؼٜح ٝئٗطحؾٜح ٝجعطخذجٜٓح ٖٓ ٓؼذجٍش 

.ٝٓٞجد ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝأٗظٍٔس ُالضظحٍ

.ض٘ظْ خذٓس جُؼِْ ذوحٕٗٞ -:ثبنٍبا 
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(: 10)انًبدح 

جُؼطرحش جُٔوذعس، ٝجُٔوحٓحش جُذ٤٘٣س ك٢ جُؼشجم، ٤ًحٗحٌش د٤٘٣سٌ ٝقؼحس٣س، ٝضِطضّ جُذُٝس ذطأ٤ًذ ٝط٤حٗس قشٓطٜح، 

.ٝػٔحٕ ٓٔحسعس جُشؼحتش ذكش٣س ك٤ٜح

(:    11)انًبدح  

.ذـذجد ػحطٔس ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم

(: 12)انًبدح 

، ػِْ جُؼشجم ٝشؼحسٙ ٝٗش٤ذٙ جُٞؽ٢٘ ذٔح ٣شٓض ئ٠ُ ٌٓٞٗحش جُشؼد جُؼشجه٢ -:أولا  ٍٕ .٣٘ظْ ذوحٗٞ

، جألٝعٔس ٝجُؼطالش جُشع٤ٔس ٝجُٔ٘حعرحش جُذ٤٘٣س ٝجُٞؽ٤٘س ٝجُطو٣ْٞ  -:ثبنٍبا  ٍٕ .ٝج٤ُٔالد١جُٜؿش١ ض٘ظْ ذوحٗٞ

(:  13)انًبدح  

.  ٣ُؼُذ ٛزج جُذعطٞس جُوحٕٗٞ جألع٠ٔ ٝجألػ٠ِ ك٢ جُؼشجم، ٣ٌٕٝٞ ِٓضٓحً ك٢ أٗكحتٚ ًحكس، ٝذذٕٝ جعطػ٘حء -:أولا 

ٍٕ ٣طؼحسع ٓغ ٛزج جُذعطٞس، ٣ُٝؼذ ذحؽالً ًَ ٍٗض ٣شد ك٢ دعحض٤ش جألهح٤ُْ، أٝ أ١ ٍٗض  -:ثبنٍبا  ال ٣ؿٞص عٖ هحٗٞ

. هح٢ٍٗٞٗ آخش ٣طؼحسع ٓؼٚ
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انثبنًانجبة 

انحمىق وانحزٌبد

انفصم األول

[انحمىق]

انحمىق انًذنٍخ وانظٍبطٍخ -:انفزع األول

(:14)المادة 

متساوون أمام القانون دون تمٌٌز  بسبب الجنس أو العرق أو القومٌة أو األصل أو اللون أو الدٌن أو العراقٌون 

االقتصاديالمذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع 

.أواالجتماعً

(:  15)المادة 

تقٌٌدها إال وفقاً للقانون، وبناًء فرد  الحق فً الحٌاة واألمن والحرٌة، وال ٌجوز الحرمان من هذه الحقوق أو لكل 

. على قرار  صادر  من جهة  قضائٌة  مختصة

(:16)المادة 

 .الفرص حق  مكفول  لجمٌع العراقٌٌن، وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقٌق ذلكتكافؤ 



(: 17)انًبدح 

.ٌَُ كشٍد جُكن ك٢ جُخظٞط٤س جُشخظ٤س، ذٔح ال ٣ط٘حك٠ ٓغ قوٞم ج٥خش٣ٖ، ٝج٥دجخ جُؼحٓس  -:أولا 

.قشٓس جُٔغحًٖ ٓظٞٗسٌ، ٝال ٣ؿٞص دخُٜٞح أٝ ضلط٤شٜح أٝ جُطؼشع ُٜح ئال ذوشجٍس هؼحت٢، ٝٝكوحً ُِوحٕٗٞ -:ثبنٍبا 

(:  18)انًبدح  

.جُؿ٘غ٤س جُؼشجه٤س قٌن ٌَُ ػشجه٢، ٢ٛٝ أعحط ٓٞجؽ٘طٚ -:أولا 

ٍّ ػشجه٤س، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ -:ثبنٍبا  .٣ؼُذ ػشجه٤حً ًَ ٖٓ ُٝذ ألٍخ ػشجه٢ أٝ ألُ

 -:ثبنثبا 

ئعوحؽ جُؿ٘غ٤س جُؼشجه٤س ػٖ جُؼشجه٢ ذحُٞالدز أل١ عرٍد ٖٓ جألعرحخ، ٣ٝكن ُٖٔ أُعوطص ػ٘ٚ ؽِد ٣كظش  -أ 

.جعطؼحدضٜح، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

.جُؿ٘غ٤س جُؼشجه٤س ٖٓ جُٔطؿ٘ظ ذٜح ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣٘ض ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞضغكد  - ة

٣ؿٞص ضؼذد جُؿ٘غ٤س ُِؼشجه٢، ٝػ٠ِ ٖٓ ٣ط٠ُٞ ٓ٘ظرحً ع٤حد٣حً أٝ أ٤٘ٓحً سك٤ؼحً، جُطخ٢ِ ػٖ أ٣س ؾ٘غ٤ٍس أخشٟ  -:راثؼبا 

.ٌٓطغرس، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

.ال ضٔ٘ف جُؿ٘غ٤س جُؼشجه٤س ألؿشجع ع٤حعس جُطٞؽ٤ٖ جُغٌح٢ٗ جُٔخَ ذحُطش٤ًرس جُغٌح٤ٗس ك٢ جُؼشجم -:خبيظبا 

، ٣ٝ٘ظش ك٢ جُذػحٟٝ جُ٘حشثس ػٜ٘ح ٖٓ هرَ جُٔكحًْ جُٔخطظس -:طبدطبا  ٍٕ .ض٘ظْ أقٌحّ جُؿ٘غ٤س ذوحٗٞ
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(: 19)انًبدح 

.    جُوؼحء ٓغطوَ ال عِطحٕ ػ٤ِٚ ُـ٤ش جُوحٕٗٞ -:أولا 

ال ؾش٣ٔس ٝال ػوٞذس ئال ذ٘ض، ٝال ػوٞذس ئال ػ٠ِ جُلؼَ جُز١ ٣ؼذٙ جُوحٕٗٞ ٝهص جهطشجكٚ ؾش٣ٔس، ٝال ٣ؿٞص  -:ثبنٍبا 

. ضطر٤ن ػوٞذس أشذ ٖٓ جُؼوٞذس جُ٘حكزز ٝهص جسضٌحخ جُؿش٣ٔس

ٌٍ ُِؿ٤ٔغ -:ثبنثبا  ٌٕ ٌٝٓلٞ .جُطوحػ٢ قٌن ٓظٞ

ٌٍ ك٢ ؾ٤ٔغ ٓشجقَ جُطكو٤ن ٝجُٔكحًٔس: راثؼبا  .قن جُذكحع ٓوذٌط ٌٝٓلٞ

جُٔطْٜ ذش١ء قط٠ ضػرص ئدجٗطٚ ك٢ ٓكحًٍٔس هح٤ٍٗٞٗس ػحدٍُس، ٝال ٣كحًْ جُٔطْٜ ػٖ جُطٜٔس رجضٜح ٓشزً أخشٟ ذؼذ  -:خبيظبا 

.جإلكشجؼ ػ٘ٚ، ئال ئرج ظٜشش أدُسٌ ؾذ٣ذز

.ٌَُ كشٍد جُكن ك٢ إٔ ٣ؼحَٓ ٓؼحِٓسً ػحدُسً ك٢ جإلؾشجءجش جُوؼحت٤س ٝجإلدجس٣س -:طبدطبا 

.ؾِغحش جُٔكحًْ ػ٤ِ٘سٌ ئال ئرج هشسش جُٔكٌٔس ؾؼِٜح عش٣سً  -:طبثؼبا 

.جُؼوٞذس شخظ٤سٌ  -:ثبينبا 

.٤ُظ ُِوٞج٤ٖٗ أغٌش سؾؼ٢ ٓح ُْ ٣ُ٘ض ػ٠ِ خالف رُي، ٝال ٣شَٔ ٛزج جالعطػ٘حء هٞج٤ٖٗ جُؼشجتد ٝجُشعّٞ -:تبطؼبا 

.ال ٣غش١ جُوحٕٗٞ جُؿضجت٢ ذأغٍش سؾؼ٢ ئال ئرج ًحٕ أطَِف ُِٔطْٜ -:ػبشزاا 

ٍّ ٣ذجكغ ػ٘ٚ، ٝػ٠ِ ٗلوس  -:حبدي ػشز ض٘طذخ جُٔكٌٔس ٓكح٤ٓحً ُِذكحع ػٖ جُٔطْٜ ذؿ٘ح٣ٍس أٝ ؾ٘كٍس ُٖٔ ٤ُظ ُٚ ٓكح

.جُذُٝس
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-:ثبنً ػشز

.٣كظش جُكؿض -أ 

ال ٣ؿٞص جُكرظ أٝ جُطٞه٤ق ك٢ ؿ٤ش جألٓحًٖ جُٔخظظس ُزُي ٝكوحً  ُوٞج٤ٖٗ جُغؿٕٞ جُٔشُٔٞس ذحُشػح٣س  - ة

.جُظك٤س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُخحػؼس ُغِطحش جُذُٝس

ضؼشع أٝسجم جُطكو٤ن جالذطذجت٢ ػ٠ِ جُوحػ٢ جُٔخطض خالٍ ٓذز ال ضطؿحٝص أسذؼحً ٝػشش٣ٖ عحػس  -:ثبنث ػشز

.ٖٓ ق٤ٖ جُورغ ػ٠ِ جُٔطْٜ، ٝال ٣ؿٞص ضٔذ٣ذٛح ئال ٓشز ٝجقذز ُِٝٔذز رجضٜح

(:20)انًبدح  

ُِٔٞجؽ٤ٖ٘ سؾحالً ٝٗغحًء، قن جُٔشحسًس ك٢ جُشإٕٝ جُؼحٓس، ٝجُطٔطغ ذحُكوٞم جُغ٤حع٤س، ذٔح ك٤ٜح قن جُطظ٣ٞص     

.ٝجالٗطخحخ ٝجُطشش٤ف

(:  21)انًبدح  

.٣كظش ضغ٤ِْ جُؼشجه٢ ئ٠ُ جُؿٜحش ٝجُغِطحش جالؾ٘ر٤س -:أولا 

، ٝال ٣ؿٞص ضغ٤ِْ جُالؾة جُغ٤حع٢ ئ٠ُ ؾٍٜس أؾ٘ر٤س، أٝ ئػحدضٚ  -:ثبنٍبا  ٍٕ ٣٘ظْ قن جُِؿٞء جُغ٤حع٢ ئ٠ُ جُؼشجم ذوحٗٞ

.هغشجً ئ٠ُ جُرِذ جُز١ كّش ٓ٘ٚ

.ال ٣ٔ٘ف قن جُِؿٞء جُغ٤حع٢ ئ٠ُ جُٔطْٜ ذحسضٌحخ ؾشجتْ د٤ُٝس أٝ ئسٛحذ٤س، أٝ ًَ ٖٓ جُكَن ػشسجً ذحُؼشجم -:ثبنثبا 
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انحمىق اللتصبدٌخ والجتًبػٍخ وانثمبفٍخ -:انفزع انثبنً

(:  22)المادة 

.العمل حق  لكل العراقٌٌن بما ٌضمن لهم حٌاًة كرٌمةً  -:أوال  

ٌنظم القانون، العالقة بٌن العمال وأصحاب العمل على أسس  اقتصادٌة، مع مراعاة قواعد العدالة  -:ثانٌا  

.االجتماعٌة

.تكفل الدولة حق تأسٌس النقابات واالتحادات المهنٌة، أو االنضمام إلٌها، وٌنظم ذلك بقانون -:ثالثا  

(: 23) المادة 

.الملكٌة الخاصة مصونة ، وٌحق للمالك االنتفاع بها واستغاللها والتصرف بها، فً حدود القانون -:أوال  

.وٌنظم ذلك بقانونال ٌجوز نزع الملكٌة إال ألغراض المنفعة العامة مقابل تعوٌض  عادل،  -:ثانٌا  



 -:ثبنثبا 

ٍٕ ك٢ جُؼشجم، ٝال ٣ؿٞص ُـ٤شٙ ضِٔي ؿ٤ش جُٔ٘وٍٞ، ئال ٓح جعطػ٢٘ ذوحُِٕٗٞؼشجه٢  -أ  .جُكن ك٢ جُطِٔي ك٢ أ١ ٌٓح

.جُطِٔي ألؿشجع جُطـ٤٤ش جُغٌح٣٢ٗكظش  - ة

(:24)انًبدح 

ضٌلَ جُذُٝس قش٣س جالٗطوحٍ ُأل٣ذ١ جُؼحِٓس ٝجُرؼحتغ ٝسؤٝط جألٓٞجٍ جُؼشجه٤س ذ٤ٖ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش، ٣ٝ٘ظْ     

.رُي ذوحٕٗٞ

(:25)انًبدح 

ضٌلَ جُذُٝس ئطالـ جالهطظحد جُؼشجه٢ ٝكن أعظ جهطظحد٣ٍس قذ٣ػس ٝذٔح ٣ؼٖٔ جعطػٔحس ًحَٓ ٓٞجسدٙ، ٝض٣ٞ٘غ     

.ٓظحدسٙ، ٝضشؿ٤غ جُوطحع جُخحص ٝض٤ٔ٘طٚ

(:26)انًبدح 

.ضٌلَ جُذُٝس ضشؿ٤غ جالعطػٔحسجش ك٢ جُوطحػحش جُٔخطِلس، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ     

(:27)انًبدح 

.ُألٓٞجٍ جُؼحٓس ُقشٓس، ٝقٔح٣طٜح ٝجِؾد ػ٠ِ ًَ ٓٞجؽٖ -:أولا 

، جألقٌحّ جُخحطس ذكلع أٓالى جُذُٝس ٝئدجسضٜح ٝششٝؽ جُطظشف ك٤ٜح، ٝجُكذٝد جُط٢ ال ٣ؿٞص  -:ثبنٍبا  ٍٕ ض٘ظْ ذوحٗٞ

.ك٤ٜح جُ٘ـضٍٝ ػٖ ش٢ٍء ٖٓ ٛزٙ جألٓٞجٍ
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(: 28)انًبدح 

.ال ضلشع جُؼشجتد ٝجُشعّٞ، ٝال ضؼذٍ، ٝال ضؿر٠، ٝال ٣ؼل٠ ٜٓ٘ح، ئال ذوحٕٗٞ -:أٝالً 

٣ؼل٠ أطكحخ جُذخٍٞ جُٔ٘خلؼس ٖٓ جُؼشجتد، ذٔح ٣ٌلَ ػذّ جُٔغحط ذحُكذ جألد٠ٗ جُالصّ ُِٔؼ٤شس، ٣ٝ٘ظْ  -:غح٤ٗحً 

.رُي ذوحٕٗٞ

(: 29)انًبدح 

  -:أولا 

.أعحط جُٔؿطٔغ، ٝضكحكع جُذُٝس ػ٠ِ ٤ًحٜٗح ٝه٤ٜٔح جُذ٤٘٣س ٝجألخاله٤س ٝجُٞؽ٤٘سجألعشز  -أ 

جُذُٝس قٔح٣س جألٓٞٓس ٝجُطلُٞس ٝجُش٤خٞخس، ٝضشػ٠ جُ٘شة ٝجُشرحخ، ٝضٞكش ُْٜ جُظشٝف جُٔ٘حعرس ُط٤ٔ٘س ضٌلَ  - ة

.ٌِٓحضْٜ ٝهذسجضْٜ

ُألٝالد قٌن ػ٠ِ ٝجُذ٣ْٜ ك٢ جُطشذ٤س ٝجُشػح٣س ٝجُطؼ٤ِْ، ُِٝٞجُذ٣ٖ قٌن ػ٠ِ أٝالدْٛ ك٢ جالقطشجّ ٝجُشػح٣س،  -:ثبنٍبا 

.ٝالع٤ٔح ك٢ قحالش جُؼٞص ٝجُؼؿض ٝجُش٤خٞخس

.ذكٔح٣طْٜ جٌُل٤ِس٣كظش جالعطـالٍ جالهطظحد١ ُألؽلحٍ ذظٞسٙ ًحكس، ٝضطخز جُذُٝس جإلؾشجءجش  -:ثبنثبا 

.ضٔ٘غ ًَ أشٌحٍ جُؼ٘ق ٝجُطؼغق ك٢ جألعشز ٝجُٔذسعس ٝجُٔؿطٔغ -:راثؼبا 

22



(: 30)انًبدح 

ضٌلَ جُذُٝس ُِلشد ُٝألعشز ـ ٝذخحطس جُطلَ ٝجُٔشأز ـ جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ٝجُظك٢، ٝجُٔوٞٓحش جألعحع٤س  -:أولا 

.  ُِؼ٤ش ك٢ ق٤حٍز قشٍز ًش٣ٔس، ضإٖٓ ُْٜ جُذخَ جُٔ٘حعد، ٝجُغٌٖ جُٔالتْ

ضٌلَ جُذُٝس جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ٝجُظك٢ ُِؼشجه٤٤ٖ ك٢ قحٍ جُش٤خٞخس أٝ جُٔشع أٝ جُؼؿض ػٖ جُؼَٔ أٝ  -:ثبنٍبا 

جُطششد أٝ ج٤ُطْ أٝ جُرطحُس، ٝضؼَٔ ػ٠ِ ٝهح٣طْٜ ٖٓ جُؿَٜ ٝجُخٞف ٝجُلحهس، ٝضٞكش ُْٜ جُغٌٖ ٝجُٔ٘حٛؽ جُخحطس 

.ُطأ٤ِْٜٛ ٝجُؼ٘ح٣س ذْٜ، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

(: 31)انًبدح 

ٌَُ ػشجه٢ جُكن ك٢ جُشػح٣س جُظك٤س، ٝضؼ٠٘ جُذُٝس ذحُظكس جُؼحٓس، ٝضٌلَ ٝعحتَ جُٞهح٣س ٝجُؼالؼ ذاٗشحء  -:أولا 

.ٓخطِق أٗٞجع جُٔغطشل٤حش ٝجُٔإعغحش جُظك٤س

ُألكشجد ٝج٤ُٜثحش ئٗشحء ٓغطشل٤حٍش أٝ ٓغطٞطلحٍش أٝ دٝس ػالٍؼ خحطس، ٝذاششجٍف ٖٓ جُذُٝس، ٣ٝ٘ظْ رُي  -:ثبنٍبا  

.ذوحٕٗٞ

(: 32)انًبدح 

.ضشػ٠ جُذُٝس جُٔؼحه٤ٖ ٝر١ٝ جالقط٤حؾحش جُخحطس، ٝضٌلَ ضأ٤ِْٜٛ ذـ٤س دٓؿْٜ ك٢ جُٔؿطٔغ، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ      

(: 33)انًبدح 

.ٌَُ كشد قن جُؼ٤ش ك٢ ظشٍٝف ذ٤ث٤ٍس ع٤ِٔس -:أولا 

.ضٌلَ جُذُٝس قٔح٣س جُر٤ثس ٝجُط٘ٞع جألق٤حت٢ ٝجُكلحظ ػ٤ِٜٔح -:ثبنٍبا 
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(:34)انًبدح 

ٌَ أعحط ُطوذّ جُٔؿطٔغ ٝقٌن ضٌلِٚ جُذُٝس، ٝٛٞ ئُضج٢ٌٓ ك٢ جُٔشقِس جالذطذجت٤س، ٝضٌلَ جُذُٝس  -:أولا  جُطؼ٤ِْ ػحٓ

.ٌٓحككس جأل٤ٓس

.جُطؼ٤ِْ جُٔؿح٢ٗ قٌن ٌَُ جُؼشجه٤٤ٖ ك٢ ٓخطِق ٓشجقِٚ -:ثبنٍبا 

ضشؿغ جُذُٝس جُركع جُؼ٢ِٔ ُألؿشجع جُغ٤ِٔس ذٔح ٣خذّ جإلٗغح٤ٗس، ٝضشػ٠ جُطلٞم ٝجإلذذجع ٝجالذطٌحس  -:ثبنثبا 

.ٝٓخطِق ٓظحٛش جُ٘رٞؽ

، ٣ٝ٘ظْ ذوحٕٗٞ -:راثؼبا  ٌٍ .جُطؼ٤ِْ جُخحص ٝجأل٢ِٛ ٌٓلٞ

(: 35)انًبدح 

ضشػ٠ جُذُٝس جُ٘شحؽحش ٝجُٔإعغحش جُػوحك٤س ذٔح ٣ط٘حعد ٓغ ضحس٣خ جُؼشجم جُكؼحس١ ٝجُػوحك٢، ٝضكشص ػ٠ِ     

.جػطٔحد ضٞؾٜحٍش غوحك٤ٍس ػشجه٤ٍس أط٤ِس

(:36)انًبدح 

.ٓٔحسعس جُش٣حػس قٌن ٌَُ كشد، ٝػ٠ِ جُذُٝس ضشؿ٤غ أٗشططٜح ٝسػح٣طٜح، ٝضٞك٤ش ٓغطِضٓحضٜح    
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انفصم انثبنً

[انحزٌبد]

(:  37)المادة 

  -:أوال  

.اإلنسان وكرامته مصونة  حرٌة  -أ 

.  ٌجوز توقٌف أحد أو التحقٌق معه إال بموجب قرار  قضائًال  - ب

جمٌع أنواع التعذٌب النفسً والجسدي والمعاملة غٌر اإلنسانٌة، وال عبرة بأي اعتراف انتزع باإلكراه ٌحرم  - ج

.أو التهدٌد أو التعذٌب، وللمتضرر المطالبة بالتعوٌض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون

.تكفل الدولة حماٌة الفرد من اإلكراه الفكري والسٌاسً والدٌنً -:ثانٌا  

بالنساء واألطفال، االتجار  ، وٌحرم (الرقٌق)، والعبودٌة وتجارة العبٌد (السخرة)ٌحرم العمل القسري  -:ثالثا  

  .واالتجار بالجنس

(:  38)المادة 

:تكفل الدولة، بما ال ٌخل بالنظام العام واآلداب

.حرٌة التعبٌر عن الرأي بكل الوسائل -:أوال  

.حرٌة الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر -:ثانٌا  

.حرٌة االجتماع والتظاهر السلمً، وتنظم بقانون -:ثالثا  



(:39)انًبدح 

.قش٣س ضأع٤ظ جُؿٔؼ٤حش ٝجألقضجخ جُغ٤حع٤س، أٝ جالٗؼٔحّ ئ٤ُٜح، ٌٓلُٞسٌ، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ -:أولا 

ال ٣ؿٞص ئؾرحس أقٍذ ػ٠ِ جالٗؼٔحّ ئ٠ُ أ١ قضٍخ أٝ ؾٔؼ٤ٍس أٝ ؾٍٜس ع٤حع٤س، أٝ ئؾرحسٙ ػ٠ِ جالعطٔشجس ك٢  -:ثبنٍبا 

.جُؼؼ٣ٞس ك٤ٜح

(: 40)انًبدح 

قش٣س جالضظحالش ٝجُٔشجعالش جُرش٣ذ٣س ٝجُرشه٤س ٝجُٜحضل٤س ٝجالٌُطش٤ٗٝس ٝؿ٤شٛح ٌٓلُٞسٌ، ٝال ٣ؿٞص ٓشجهرطٜح أٝ     

.جُط٘ظص ػ٤ِٜح، أٝ جٌُشق ػٜ٘ح، ئال ُؼشٝسٍز هح٤ٍٗٞٗس ٝأ٤٘ٓس، ٝذوشجٍس هؼحت٢

(:41)انًبدح 

جُؼشجه٤ٕٞ أقشجٌس ك٢ جالُطضجّ ذأقٞجُْٜ جُشخظ٤س، قغد د٣حٗحضْٜ أٝ ٓزجٛرْٜ أٝ ٓؼطوذجضْٜ أٝ جخط٤حسجضْٜ، ٣ٝ٘ظْ رُي     

.ذوحٕٗٞ

(:42)انًبدح 

.ٌَُ كشد قش٣س جُلٌش ٝجُؼ٤ٔش ٝجُؼو٤ذز   

(:43)انًبدح 

ٍٖ أٝ ٓزٍٛد أقشجٌس ك٢ -:أولا  :أضرحع ًَ د٣

.ٓٔحسعس جُشؼحتش جُذ٤٘٣س، ذٔح ك٤ٜح جُشؼحتش جُكغ٤٘٤س

.ئدجسز جألٝهحف ٝشإٜٝٗح ٝٓإعغحضٜح جُذ٤٘٣س، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

.ضٌلَ جُذُٝس قش٣س جُؼرحدز ٝقٔح٣س أٓحًٜ٘ح -:ثبنٍبا 
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(: 44)انًبدح 

.ُِؼشجه٢ قش٣س جُط٘وَ ٝجُغلش ٝجُغٌٖ دجخَ  جُؼشجم ٝخحسؾٚ -:أولا 

.ال ٣ؿٞص ٗل٢ جُؼشجه٢، أٝ ئذؼحدٙ، أٝ قشٓحٗٚ ٖٓ جُؼٞدز ئ٠ُ جُٞؽٖ -:ثبنٍبا 

(: 45)انًبدح 

ضكشص جُذُٝس ػ٠ِ ضؼض٣ض دٝس ٓإعغحش جُٔؿطٔغ جُٔذ٢ٗ، ٝدػٜٔح ٝضط٣ٞشٛح ٝجعطوال٤ُطٜح، ذٔح ٣٘غؿْ ٓغ  -:أولا 

.جُٞعحتَ جُغ٤ِٔس ُطكو٤ن جألٛذجف جُٔششٝػس ُٜح، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

ضكشص جُذُٝس ػ٠ِ جُٜ٘ٞع ذحُورحتَ ٝجُؼشحتش جُؼشجه٤س، ٝضٜطْ ذشإٜٝٗح ذٔح ٣٘غؿْ ٓغ جُذ٣ٖ ٝجُوحٕٗٞ،  -:ثبنٍبا 

ٝضؼضص ه٤ٜٔح جإلٗغح٤ٗس جُ٘ر٤ِس، ذٔح ٣غحْٛ ك٢ ضط٣ٞش جُٔؿطٔغ، ٝضٔ٘غ جألػشجف جُؼشحتش٣س جُط٢ ضط٘حك٠ ٓغ قوٞم 

.  جإلٗغحٕ

(: 46)انًبدح 

ال ٣ٌٕٞ ضو٤٤ذ ٓٔحسعس أ١ٍ ٖٓ جُكوٞم ٝجُكش٣حش جُٞجسدز ك٢ ٛزج جُذعطٞس أٝ ضكذ٣ذٛح ئال ذوحٕٗٞ أٝ ذ٘حًء ػ٤ِٚ،       

.ػ٠ِ إٔ ال ٣ٔظ رُي جُطكذ٣ذ ٝجُطو٤٤ذ ؾٞٛش جُكن أٝ جُكش٣س

انؼىدح انى انفهزص  
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 انثبنثانجبة 

انظهطبد التحبدٌخ

(:  47)المادة 

تتكون السلطات االتحادٌة، من السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة، تمارس اختصاصاتها ومهماتها     

.على أساس مبدأ الفصل بٌن السلطات

الفصل االول

[السلطة التشرٌعٌة]

(:  48)المادة 

.السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة من مجلس النواب ومجلس االتحادتتكون 

النوابمجلس  -:الفرع األول

(:  49)المادة 

ٌتكون مجلس النواب من عدد من األعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق  -:أوال  

ٌمثلون الشعب العراقً بأكمله، ٌتم انتخابهم بطرٌق االقتراع العام السري المباشر، وٌراعى تمثٌل سائر 

.مكونات الشعب فٌه

.ٌشترط فً المرشح لعضوٌة مجلس النواب أن ٌكون عراقٌاً كامل األهلٌة -:ثانٌا  



، ششٝؽ جُٔششف ٝجُ٘حخد ًَٝ ٓح ٣طؼِن ذحالٗطخحخ -:ثبنثبا  ٍٕ .ض٘ظْ ذوحٗٞ

.٣غطٜذف هحٕٗٞ جالٗطخحذحش ضكو٤ن ٗغرس ضٔػ٤َ ُِ٘غحء ال ضوَ ػٖ جُشذغ ٖٓ ػذد أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ -:راثؼبا 

ٍٕ ٣ؼحُؽ قحالش جعطرذجٍ أػؼحتٚ ػ٘ذ جالعطوحُس أٝ جإلهحُس أٝ جُٞكحز -:خبيظبا  ِٖ هحٗٞ .٣وّٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذغ

، أٝ ٓ٘ظٍد سع٢ٔ آخش -:طبدطبا  ٍَ .ال ٣ؿٞص جُؿٔغ ذ٤ٖ ػؼ٣ٞس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝأ١ ػٔ

(:  50)انًبدح  

:  ٣إد١ ػؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ج٤ٔ٤ُٖ جُذعطٞس٣س أٓحّ جُٔؿِظ، هرَ إٔ ٣رحشش ػِٔٚ، ذحُظ٤ـس ج٥ض٤س   

ٌٍ وئخالص، وأٌ أحبفظ ػهى اطتمالل ) اُلظى ثبهلل انؼهً انؼظٍى، أٌ أؤدي يهًبتً ويظإونٍبتً انمبنىنٍخ، ثتفب

انؼزاق وطٍبدته، وأرػى يصبنح شؼجه، وأطهز ػهى طاليخ أرضه وطًبئه ويٍبهه وثزواته ونظبيه انذًٌمزاطً 

التحبدي، وأٌ أػًم ػهى صٍبنخ انحزٌبد انؼبيخ وانخبصخ، واطتمالل انمضبء، وانتشو ثتطجٍك انتشزٌؼبد ثأيبنٍخ 

.(وحٍبد، وهللا ػهى يب ألىل شهٍذ
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(: 51)انًبدح 

.  ٣ؼغ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٗظحٓحً دجخ٤ِحً ُٚ ُط٘ظ٤ْ ع٤ش جُؼَٔ ك٤ٚ     

(: 52)انًبدح 

٣رص ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ك٢ طكس ػؼ٣ٞس أػؼحتٚ، خالٍ غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ ضغؿ٤َ جالػطشجع، ذأؿِر٤س غِػ٢  -:أولا 

.أػؼحتٚ

.٣ؿٞص جُطؼٖ ك٢ هشجس جُٔؿِظ أٓحّ جُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح، خالٍ غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ طذٝسٙ -:ثبنٍبا 

(: 53)انًبدح 

.ضٌٕٞ ؾِغحش ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ػ٤ِ٘سً ئال ئرج جسضأٟ ُؼشٝسٍز خالف رُي -:أولا 

.ض٘شش ٓكحػش جُؿِغحش ذحُٞعحتَ جُط٢ ٣شجٛح جُٔؿِظ ٓ٘حعرسً  -:ثبنٍبا 

(: 54)انًبدح 

ٍّ ؾٜٔٞس١، خالٍ خٔغس ػشَش ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ جُٔظحدهس      ٣ذػٞ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ُالٗؼوحد ذٔشعٞ

ػ٠ِ ٗطحتؽ جالٗطخحذحش جُؼحٓس، ٝضؼوذ جُؿِغس ذشتحعس أًرش جألػؼحء ع٘حً الٗطخحخ ست٤ظ جُٔؿِظ ٝٗحتر٤ٚ، ٝال ٣ؿٞص 

.جُطٔذ٣ذ ألًػش ٖٓ جُٔذز جُٔزًٞسز آٗلحً 
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(: 55)انًبدح 

٣٘طخد ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ك٢ أٍٝ ؾِغٍس ُٚ ست٤غحً، غْ ٗحترحً أٍٝ ٝٗحترحً غح٤ٗحً، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد أػؼحء جُٔؿِظ،     

.ذحالٗطخحخ جُغش١ جُٔرحشش

(: 56)انًبدح 

ضٌٕٞ ٓذز جُذٝسز جالٗطخحذ٤س ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ أسذغ ع٘ٞجٍش ضو٤ٔ٣ٞس، ضرذأ ذأٍٝ ؾِغٍس ُٚ، ٝض٘ط٢ٜ ذٜ٘ح٣س جُغ٘س  -:أولا 

.جُشجذؼس

.٣ؿش١ جٗطخحخ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ جُؿذ٣ذ هرَ خٔغٍس ٝأسذؼ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ جٗطٜحء جُذٝسز جالٗطخحذ٤س جُغحذوس -:ثبنٍبا 

(: 57)انًبدح 

ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ دٝسز جٗؼوحد ع٣ٞ٘س ذلظ٤ِٖ ضشش٣ؼ٤٤ٖ أٓذٛٔح غٔح٤ٗس أشٜش، ٣كذد جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ٤ًل٤س جٗؼوحدٛٔح،      

.ٝال ٣٘ط٢ٜ كظَ جالٗؼوحد جُز١ ضؼشع ك٤ٚ جُٔٞجصٗس جُؼحٓس ئال ذؼذ جُٔٞجكوس ػ٤ِٜح

(: 58)انًبدح 

ُشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، أٝ ُشت٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، أٝ ُشت٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، أٝ ُخٔغ٤ٖ ػؼٞجً ٖٓ أػؼحء  -:أولا  

جُٔؿِظ، دػٞز ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ئ٠ُ ؾِغٍس جعطػ٘حت٤س، ٣ٌٕٝٞ جالؾطٔحع ٓوطظشجً ػ٠ِ جُٔٞػٞػحش جُط٢ أٝؾرص جُذػٞز 

.ئ٤ُٚ

٣طْ ضٔذ٣ذ جُلظَ جُطشش٣ؼ٢ ُذٝسز جٗؼوحد ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذٔح ال ٣ض٣ذ ػ٠ِ غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً، الٗؿحص جُٜٔٔحش جُط٢  -:ثبنٍبا 

ضغطذػ٢ رُي، ذ٘حًء ػ٠ِ ؽٍِد ٖٓ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، أٝ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، أٝ ست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، أٝ خٔغ٤ٖ 

.ػؼٞجً ٖٓ أػؼحء جُٔؿِظ
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(: 59)انًبدح 

.  ٣طكون ٗظحخ جٗؼوحد ؾِغحش ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذكؼٞس جألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد أػؼحتٚ -:أولا 

ضطخز جُوشجسجش ك٢ ؾِغحش ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذحألؿِر٤س جُرغ٤طس، ذؼذ ضكون جُ٘ظحخ، ٓح ُْ ٣ُ٘ض ػ٠ِ خالف  -:ثبنٍبا 

.رُي

(:60)انًبدح 

.ٓششٝػحش جُوٞج٤ٖٗ ضوذّ ٖٓ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ٝٓؿِظ جُٞصسجء -:أولا 

.ٓوطشقحش جُوٞج٤ٖٗ ضوذّ ٖٓ ػششٍز ٖٓ أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، أٝ ٖٓ ئقذٟ ُؿحٗٚ جُٔخطظس -:ثبنٍبا 

(: 61)انًبدح 

:٣خطض ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذٔح ٣أض٢    

.ضشش٣غ جُوٞج٤ٖٗ جالضكحد٣س -:أولا 

.جُشهحذس ػ٠ِ أدجء جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س -:ثبنٍبا 

.جٗطخحخ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س -:ثبنثبا 

ٍٕ ٣ُغٖ ذأؿِر٤س غِػ٢ أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ -:راثؼبا  .ض٘ظ٤ْ ػ٤ِٔس جُٔظحدهس ػ٠ِ جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس، ذوحٗٞ

ٍَ ٖٓ -:خبيظبا  :جُٔٞجكوس ػ٠ِ ضؼ٤٤ٖ ً
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ست٤ظ ٝأػؼحء ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جالضكحد٣س، ٝست٤ظ جالدػحء جُؼحّ، ٝست٤ظ ٤ٛثس جإلششجف جُوؼحت٢، ذحألؿِر٤س  -أ 

ـٍ ٖٓ ٓؿِظ جُوؼحء جألػ٠ِ .  جُٔطِوس، ذ٘حًء ػ٠ِ جهطشج

.جُغلشجء ٝأطكحخ جُذسؾحش جُخحطس، ذحهطشجـ ٖٓ ٓؿِظ جُٞصسجء - ة

ست٤ظ أسًحٕ جُؿ٤ش، ٝٓؼح٤ٗٝٚ، ٖٝٓ ْٛ ذٔ٘ظد هحتذ كشهس كٔح كٞم، ٝست٤ظ ؾٜحص جُٔخحذشجش، ذ٘حءجً ػ٠ِ  - ج

ـٍ ٖٓ ٓؿِظ جُٞصسجء .جهطشج

  -:طبدطبا 

.ٓغحءُس ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذ٘حًء ػ٠ِ ؽٍِد ٓغرد، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ -أ 

ئػلحء ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ذؼذ ئدجٗطٚ ٖٓ جُٔكٌٔس جالضكحد٣س  - ة

:جُؼ٤ِح، ك٢ ئقذٟ جُكحالش ج٥ض٤س

.ـ جُك٘ع ك٢ ج٤ٔ٤ُٖ جُذعطٞس٣س 1             

.ـ جٗطٜحى جُذعطٞس 2             

.ـ جُخ٤حٗس جُؼظ٠ٔ 3             

  -:طبثؼبا 

ُؼؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ إٔ ٣ٞؾٚ ئ٠ُ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٝجُٞصسجء، أعثِسً ك٢ أ١ ٓٞػٞع ٣ذخَ ك٢  -أ 

ٍَ ْٜٓ٘ جإلؾحذس ػٖ أعثِس جألػؼحء، ُِٝغحتَ ٝقذٙ قن جُطؼو٤د ػ٠ِ جإلؾحذس .جخطظحطْٜ، ٌُٝ
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٣ؿٞص ُخٔغٍس ٝػشش٣ٖ ػؼٞجً ك٢ جألهَ ٖٓ أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ؽشـ ٓٞػٞع ػحّ ُِٔ٘حهشس،  - ة

العط٤ؼحـ ع٤حعس ٝأدجء ٓؿِظ جُٞصسجء، أٝ ئقذٟ جُٞصجسجش، ٣ٝوذّ ئ٠ُ ست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٣ٝكذد ست٤ظ ٓؿِظ 

.جُٞصسجء أٝ جُٞصسجء ٓٞػذجً ُِكؼٞس أٓحّ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ُٔ٘حهشطٚ

ُؼؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝذٔٞجكوس خٔغٍس ٝػشش٣ٖ ػؼٞجً، ضٞؾ٤ٚ جعطؿٞجٍخ ئ٠ُ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء أٝ  -ج 

جُٞصسجء، ُٔكحعرطْٜ ك٢ جُشإٕٝ جُط٢ ضذخَ ك٢  جخطظحطْٜ، ٝال ضؿش١ جُٔ٘حهشس ك٢ جالعطؿٞجخ ئال ذؼذ عرؼس أ٣حّ 

.ك٢ جألهَ ٖٓ  ضوذ٣ٔٚ

-:ثبينبا 

ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ عكد جُػوس ٖٓ أقذ جُٞصسجء ذحألؿِر٤س جُٔطِوس، ٣ُٝؼذ ٓغطو٤الً ٖٓ ضحس٣خ هشجس عكد جُػوس، ٝال  - أ

٣ؿٞص ؽشـ ٓٞػٞع جُػوس ذحُٞص٣ش ئال ذ٘حًء ػ٠ِ سؿرطٚ، أٝ ؽٍِد ٓٞهغ ٖٓ خٔغ٤ٖ ػؼٞجً، ئغش ٓ٘حهشس جعطؿٞجٍخ 

ٍٚ ئ٤ُٚ، ٝال ٣ظذس جُٔؿِظ هشجسٙ ك٢ جُطِد ئال ذؼذ عرؼس أ٣حّ ك٢ جألهَ ٖٓ ضأس٣خ ضوذ٣ٔٚ .ٓٞؾ

.ـ ُشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ضوذ٣ْ ؽٍِد ئ٠ُ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذغكد جُػوس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء 1 -ة     

أػؼحتٚ عكد جُػوس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، ٝال ٣ؿٞص ( 1/5)ـ ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ، ذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد ُخٔظ   2         

ٍٚ ئ٠ُ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، ٝذؼذ عرؼس أ٣حّ ك٢ جألهَ ٖٓ ضوذ٣ْ جُطِد .إٔ ٣وذّ ٛزج جُطِد ئال ذؼذ جعطؿٞجٍخ ٓٞؾ

.أػؼحتٚ ـ ٣وشس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ عكد جُػوس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ذحألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد3         
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.ضُؼُذ جُٞصجسز ٓغطو٤ِسً ك٢ قحُس عكد جُػوس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء -ج   

ك٢ قحُس جُطظ٣ٞص ذغكد جُػوس ٖٓ ٓؿِظ جُٞصسجء ذأًِٔٚ، ٣غطٔش ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٝجُٞصسجء ك٢  -د     

ٓ٘حطرْٜ ُطظش٣ق جألٓٞس ج٤ٓٞ٤ُس، ُٔذز ال ضض٣ذ ػ٠ِ غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً، ئ٠ُ ق٤ٖ ضأ٤ُق ٓؿِظ جُٞصسجء جُؿذ٣ذ ٝكوحً 

.ٖٓ ٛزج   جُذعطٞس( 76)ألقٌحّ جُٔحدز 

ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ، قن جعطؿٞجخ ٓغإ٢ُٝ ج٤ُٜثحش جُٔغطوِس ٝكوحً ُإلؾشجءجش جُٔطؼِوس ذحُٞصسجء، ُٝٚ ئػلحؤْٛ    - هـ   

.ذحألؿِر٤س جُٔطِوس

-:تبطؼبا 

جُٔٞجكوس ػ٠ِ ئػالٕ جُكشخ ٝقحُس جُطٞجسب ذأؿِر٤س جُػِػ٤ٖ، ذ٘حءجً ػ٠ِ ؽٍِد ٓشطشى ٖٓ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س،  -أ    

.ٝست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء

.ضُؼِٖ قحُس جُطٞجسب ُٔذز غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً هحذِس ُِطٔذ٣ذ، ٝذٔٞجكوٍس ػ٤ِٜح ك٢ ًَ ٓشز - ة   

٣خٍٞ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء جُظالق٤حش جُالصٓس جُط٢ ضٌٔ٘ٚ ٖٓ ئدجسز شإٕٝ  جُرالد ك٢ أغ٘حء ٓذز ئػالٕ  -ج    

، ذٔح ال ٣طؼحسع ٓغ جُذعطٞس ٍٕ .جُكشخ ٝقحُس جُطٞجسب، ٝض٘ظْ ٛزٙ جُظالق٤حش ذوحٗٞ

٣ؼشع ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ػ٠ِ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، جالؾشجءجش جُٔطخزز ٝجُ٘طحتؽ، ك٢ أغ٘حء ٓذز ئػالٕ جُكشخ  -د    

.ٝقحُس جُطٞجسب، خالٍ خٔغس ػشش ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ  جٗطٜحتٜح
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(: 62)انًبدح 

.٣ُوذّ ٓؿِظ جُٞصسجء ٓششٝع هحٕٗٞ جُٔٞجصٗس جُؼحٓس ٝجُكغحخ جُخطح٢ٓ ئ٠ُ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ إلهشجسٙ -:أولا 

ٓرحُـٜح، ُٝٚ ػ٘ذ  ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ، ئؾشجء جُٔ٘حهِس ذ٤ٖ أذٞجخ ٝكظٍٞ جُٔٞجصٗس جُؼحٓس، ٝضخل٤غ ٓؿَٔ -:ثبنٍبا 

.جُؼشٝسز إٔ ٣وطشـ ػ٠ِ ٓؿِظ جُٞصسجء ص٣حدز ئؾٔح٢ُ ٓرحُؾ جُ٘لوحش

(: 63)انًبدح 

.ضكذد قوٞم ٝجٓط٤حصجش ست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٝٗحتر٤ٚ ٝأػؼحء جُٔؿِظ، ذوحٕٗٞ -:أولا 

 -:ثبنٍبا 

٣طٔطغ ػؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذحُكظحٗس ػٔح ٣ذ٢ُ ذٚ ٖٓ آسجء ك٢ أغ٘حء دٝسز  جالٗؼوحد، ٝال ٣طؼشع ُِٔوحػحز  - أ

. أٓحّ جُٔكحًْ ذشإٔ رُي

ال ٣ؿٞص ئُوحء جُورغ ػ٠ِ جُؼؼٞ خالٍ ٓذز جُلظَ جُطشش٣ؼ٢ ئال ئرج ًحٕ ٓطٜٔحً ذؿ٘ح٣س، ٝذٔٞجكوس جألػؼحء  - ة

.ذحألؿِر٤س جُٔطِوس ػ٠ِ سكغ جُكظحٗس ػ٘ٚ، أٝ ئرج ػرؾ ٓطِرغحً ذحُؿشّ جُٔشٜٞد ك٢ ؾ٘ح٣س

ال ٣ؿٞص ئُوحء جُورغ ػ٠ِ جُؼؼٞ خحسؼ ٓذز جُلظَ جُطشش٣ؼ٢ ئال ئرج ًحٕ ٓطٜٔحً ذؿ٘ح٣س، ٝذٔٞجكوس ست٤ظ  - ج

.ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ػ٠ِ سكغ جُكظحٗس ػ٘ٚ، أٝ ئرج ػرؾ ٓطِرغحً ذحُؿشّ جُٔشٜٞد ك٢ ؾ٘ح٣س
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(: 64)انًبدح 

٣ُكَ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد أػؼحتٚ، ذ٘حًء ػ٠ِ ؽٍِد ٖٓ غِع أػؼحتٚ، أٝ ؽٍِد ٖٓ ست٤ظ  -:أولا 

.ٓؿِظ جُٞصسجء ٝذٔٞجكوس ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝال ٣ؿٞص قَ جُٔؿِظ ك٢ أغ٘حء ٓذز جعطؿٞجخ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء

٣ذػٞ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ػ٘ذ قَ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ئ٠ُ جٗطخحذحٍش ػحٓس ك٢ جُرالد خالٍ ٓذٍز أهظحٛح عطٕٞ ٣ٞٓحً  -:ثبنٍبا 

ُٓغطو٤الً، ٣ٝٞجطَ ضظش٣ق جألٓٞس ج٤ٓٞ٤ُس .ٖٓ ضحس٣خ جُكَ، ٣ٝؼذ ٓؿِظ جُٞصسجء ك٢ ٛزٙ جُكحُس 
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يجهض التحبد -:انفزع انثبنً

(:  65)المادة 

ٌُدعى بـ        ٌضم ممثلٌن عن األقالٌم والمحافظات غٌر المنتظمة ( مجلس االتحاد)ٌتم إنشـــاء مجلــس  تشـــرٌعـــً 

ٌُسن بأغلبٌة ثلثً أعضاء  فً إقلٌم، وٌنظم تكوٌنه، وشروط العضوٌة فٌه، واختصاصاته، وكل ما ٌتعلق به، بقانون  

.مجلس النواب



انفصم انثبنً

[انظهطخ انتنفٍذٌخ]

(:  66)المادة 

تتكون السلطة التنفٌذٌة االتحادٌة، من رئٌس الجمهورٌة، ومجلس الوزراء، تمارس صالحٌاتها وفقاً      

.للدستور والقانون

رئٌس الجمهورٌة -:الفرع األول

(:  67)المادة 

رئٌس الجمهورٌة هو رئٌس الدولة ورمز وحدة الوطن، ٌمثل سٌادة البالد، وٌسهر على ضمان االلتزام      

.بالدستور، والمحافظة على استقالل العراق، وسٌادته، ووحدته، وسالمة أراضٌه، وفقاً ألحكام الدستور

(:  68)المادة 

:ٌشترط فً المرشح لرئاسة الجمهورٌة أن ٌكون

.عراقٌاً بالوالدة ومن أبوٌن عراقٌٌن -:أوال  

.كامل األهلٌة وأتم األربعٌن سنًة من عمره -:ثانٌا  

.ذا سمعة  حسنة  وخبرة  سٌاسٌة  ومشهوداً له بالنـزاهة واالستقامة والعدالة واإلخالص للوطن -:ثالثا  

.غٌر محكوم  بجرٌمة  مخلة  بالشرف -:رابعا  



(:69)انًبدح 

، أقٌحّ جُطشش٤ف ُٔ٘ظد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س -:أولا  ٍٕ .ض٘ظْ ذوحٗٞ

، أقٌحّ جخط٤حس ٗحتٍد أٝ أًػش ُشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س -:ثبنٍبا  ٍٕ .ض٘ظْ ذوحٗٞ

(: 70)انًبدح 

.  ٣٘طخد ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٖٓ ذ٤ٖ جُٔششك٤ٖ ست٤غحً ُِؿٜٔٞس٣س، ذأؿِر٤س غِػ٢ ػذد أػؼحتٚ -:أولا 

ئرج ُْ ٣كظَ أ١ٌ ٖٓ جُٔششك٤ٖ ػ٠ِ جألؿِر٤س جُٔطِٞذس، ٣طْ جُط٘حكظ ذ٤ٖ جُٔششك٤ٖ جُكحط٤ِٖ ػ٠ِ أػ٠ِ  -:ثبنٍبا 

.جألطٞجش، ٣ٝؼِٖ ست٤غحً ٖٓ ٣كظَ ػ٠ِ أًػش٣س جألطٞجش ك٢ جالهطشجع جُػح٢ٗ

(: 71)انًبدح 

ٖٓ ( 50)٣إد١ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ج٤ٔ٤ُٖ جُذعطٞس٣س أٓحّ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ذحُظ٤ـس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز     

.جُذعطٞس

(:72)انًبدح 

.ضكذد ٝال٣س ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذأسذغ ع٘ٞجش، ٣ٝؿٞص ئػحدز جٗطخحذٚ ُٞال٣ٍس غح٤ٍٗس ككغد -:أولا 

-:ثبنٍبا 

.ض٘ط٢ٜ ٝال٣س ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذحٗطٜحء دٝسز ٓؿِظ جُ٘ٞجخ -أ     

٣غطٔش ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذٔٔحسعس ٜٓٔحضٚ ئ٠ُ ٓح ذؼذ جٗطٜحء جٗطخحذحش ٓؿِظ جُ٘ٞجخ جُؿذ٣ذ ٝجؾطٔحػٚ، ػ٠ِ  -ة    

.إٔ ٣طْ جٗطخحخ ست٤ٍظ ؾذ٣ٍذ ُِؿٜٔٞس٣س خالٍ غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ أٍٝ جٗؼوحٍد ُِٔؿِظ
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ك٢ قحُس خِٞ ٓ٘ظد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س أل١ عرٍد ٖٓ جألعرحخ، ٣طْ جٗطخحخ ست٤ٍظ ؾذ٣ذ إلًٔحٍ جُٔذز  - ج   

.  جُٔطرو٤س ُٞال٣س ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س

(: 73)انًبدح 

:٣ط٠ُٞ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س جُظالق٤حش ج٥ض٤س

ئطذجس جُؼلٞ جُخحص ذطٞط٤ٍس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، ذحعطػ٘حء ٓح ٣طؼِن ذحُكن جُخحص، ٝجُٔك٤ٌٖٓٞ  -:أولا 

.  ذحسضٌحخ جُؿشجتْ جُذ٤ُٝس ٝجإلسٛحخ ٝجُلغحد جُٔح٢ُ ٝجإلدجس١

جُٔظحدهس ػ٠ِ جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس، ذؼذ ٓٞجكوس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝضُؼذ ٓظحدهحً ػ٤ِٜح ذؼذ ٓؼ٢  -:ثبنٍبا 

.خٔغس ػشش ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ ضغِٜٔح

٣ظحدم ٣ٝظذس جُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ٣غٜ٘ح ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝضؼذ ٓظحدهحً ػ٤ِٜح ذؼذ ٓؼ٢ خٔغس ػشش ٣ٞٓحً ٖٓ  -:ثبنثبا 

.ضحس٣خ ضغِٜٔح

دػٞز ٓؿِظ جُ٘ٞجخ جُٔ٘طخد ُالٗؼوحد خالٍ ٓذٍز ال ضطؿحٝص خٔغس ػشش ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ جُٔظحدهس ػ٠ِ ٗطحتؽ  -:راثؼبا 

.جالٗطخحذحش، ٝك٢ جُكحالش جألخشٟ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُذعطٞس

.ٓ٘ف جألٝعٔس ٝج٤ُ٘حش٤ٖ ذطٞط٤ٍس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، ٝكوحً ُِوحٕٗٞ -:خبيظبا 

.هرٍٞ جُغلشجء -:طبدطبا 

.ئطذجس جُٔشجع٤ْ جُؿٜٔٞس٣س -:طبثؼبا 

.جُٔظحدهس ػ٠ِ أقٌحّ جإلػذجّ جُط٢ ضظذسٛح جُٔكحًْ جُٔخطظس -:ثبينبا 

.٣وّٞ ذٜٔٔس جُو٤حدز جُؼ٤ِح ُِوٞجش جُٔغِكس ُألؿشجع جُطشش٣ل٤س ٝجالقطلح٤ُس -:تبطؼبا 

.ٓٔحسعس أ٣س طالق٤حش ستحع٤س أخشٟ ٝجسدز ك٢ ٛزج جُذعطٞس -:ػبشزاا 
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(:74)انًبدح 

، سجضد ٝٓخظظحش ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س    ٍٕ .٣كذد ذوحٗٞ

(: 75)انًبدح 

ُشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ضوذ٣ْ جعطوحُطٚ ضكش٣ش٣حً ئ٠ُ ست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝضُؼذ ٗحكززً ذؼذ ٓؼ٢ عرؼس أ٣حّ ٖٓ  -:أولا 

.ضحس٣خ ئ٣ذجػٜح ُذٟ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ

.٣كَ ٗحتد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ٓكَ جُشت٤ظ ػ٘ذ ؿ٤حذٚ -:ثبنٍبا 

٣كَ ٗحتد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ٓكَ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ػ٘ذ خِٞ ٓ٘ظرٚ أل١ عرٍد ًحٕ، ٝػ٠ِ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ  -:ثبنثبا 

.جٗطخحخ ست٤ظ ؾذ٣ذ، خالٍ ٓذٍز ال ضطؿحٝص غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضأس٣خ جُخِٞ

ك٢ قحُس خِٞ ٓ٘ظد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٣َكَ ست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٓكَ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ك٢ قحُس ػذّ  -:راثؼبا 

ٝؾٞد ٗحتٍد ُٚ، ػ٠ِ إٔ ٣طْ جٗطخحخ ست٤ٍظ ؾذ٣ذ خالٍ ٓذٍز ال ضطؿحٝص غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ جُخِٞ، ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج 

.جُذعطٞس
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يجهض انىسراء -:انفزع انثبنً

(:  76)المادة 

ٌكلف رئٌس الجمهورٌة، مرشح الكتلة النٌابٌة األكثر عدداً، بتشكٌل مجلس الوزراء، خالل خمسة عشَر  -:أوال  

.ٌوماً من تارٌخ انتخاب رئٌس الجمهورٌة

ٌتولى رئٌس مجلس الوزراء المكلف، تسمٌة أعضاء وزارته، خالل مدة  أقصاها ثالثون ٌوماً من تارٌخ  -:ثانٌا  

.التكلٌف

ٌُكلف رئٌس الجمهورٌة، مرشحاً جدٌداً لرئاسة مجلس الوزراء، خالل خمسة عشر ٌوماً، عند إخفاق  -:ثالثا  

من هذه " ثانٌاً " رئٌس مجلس الوزراء المكلف فً تشكٌل الوزارة، خالل المدة المنصوص علٌها فً البند 

.المادة

ٌعرض رئٌس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب،  -:رابعا  

.وٌعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردٌن، والمنهاج الوزاري، باألغلبٌة المطلقة

ٌتولى رئٌس الجمهورٌة تكلٌف مرشح  آخر بتشكٌل الوزارة، خالل خمسة عشر ٌوماً، فً حالة عدم  -:خامسا  
.نٌل الوزارة الثقة



(:77)انًبدح 

٣شطشؽ ك٢ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٓح ٣شطشؽ ك٢ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝإٔ ٣ٌٕٞ قحتضجً جُشٜحدز جُؿحٓؼ٤س أٝ ٓح  -:أولا 

.٣ؼذُٜح، ٝأضْ جُخحٓغس ٝجُػالغ٤ٖ ع٘سً ٖٓ ػٔشٙ

.٣شطشؽ ك٢ جُٞص٣ش ٓح ٣شطشؽ ك٢ ػؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ قحتضجً جُشٜحدز جُؿحٓؼ٤س أٝ ٓح ٣ؼذُٜح -:ثبنٍبا 

(: 78)انًبدح 

ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٛٞ جُٔغإٍٝ جُط٘ل٤ز١ جُٔرحشش ػٖ جُغ٤حعس جُؼحٓس ُِذُٝس، ٝجُوحتذ جُؼحّ ُِوٞجش جُٔغِكس،      

.٣وّٞ ذادجسز ٓؿِظ جُٞصسجء، ٣ٝطشأط جؾطٔحػحضٚ، ُٝٚ جُكن ذاهحُس جُٞصسجء، ذٔٞجكوس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ

(:79)انًبدح 

٣إد١ ست٤ظ ٝأػؼحء ٓؿِظ جُٞصسجء، ج٤ٔ٤ُٖ جُذعطٞس٣س أٓحّ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ذحُظ٤ـس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢      

.ٖٓ جُذعطٞس( 50)جُٔحدز 

(: 80)انًبدح 

:٣ٔحسط ٓؿِظ جُٞصسجء جُظالق٤حش ج٥ض٤س   

ضخط٤ؾ ٝض٘ل٤ز جُغ٤حعس جُؼحٓس ُِذُٝس، ٝجُخطؾ جُؼحٓس، ٝجإلششجف ػ٠ِ  ػَٔ جُٞصجسجش، ٝجُؿٜحش ؿ٤ش  -:أولا 

.جُٔشضرطس ذٞصجسز

.جهطشجـ ٓششٝػحش جُوٞج٤ٖٗ -:ثبنٍبا 

.ئطذجس جألٗظٔس ٝجُطؼ٤ِٔحش ٝجُوشجسجش، ذٜذف ض٘ل٤ز جُوٞج٤ٖٗ -:ثبنثبا 
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.ئػذجد ٓششٝع جُٔٞجصٗس جُؼحٓس ٝجُكغحخ جُخطح٢ٓ ٝخطؾ جُط٤ٔ٘س -:راثؼبا 

جُطٞط٤س ئ٠ُ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ذحُٔٞجكوس ػ٠ِ ضؼ٤٤ٖ ًٝالء جُٞصجسجش ٝجُغلشجء ٝأطكحخ جُذسؾحش  -:خبيظبا 

جُخحطس، ٝست٤ظ أسًحٕ جُؿ٤ش ٝٓؼح٤ٗٝٚ، ٖٝٓ ْٛ ذٔ٘ظد هحتذ كشهس كٔح كٞم، ٝست٤ظ ؾٜحص جُٔخحذشجش جُٞؽ٢٘، 

.ٝسؤعحء جألؾٜضز جأل٤٘ٓس

.جُطلحٝع ذشإٔ جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس، ٝجُطٞه٤غ ػ٤ِٜح، أٝ ٖٓ ٣خُٞٚ -:طبدطبا 

(: 81)انًبدح 

.٣وّٞ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٓوحّ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، ػ٘ذ خِٞ جُٔ٘ظد أل١ عرٍد ًحٕ -:أولا 

ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز، ٣وّٞ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذط٤ٌِق ٓششٍف " أٝالً " ػ٘ذ ضكون جُكحُس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ذ    -:ثبنٍبا 

.ٖٓ ٛزج جُذعطٞس( 76)آخش ذطش٤ٌَ جُٞصجسز، خالٍ ٓذٍز ال ضض٣ذ ػ٠ِ خٔغس ػشش ٣ٞٓحً، ٝٝكوحً ألقٌحّ جُٔحدز

(:82)انًبدح 

، سٝجضد ٝٓخظظحش ست٤ظ ٝأػؼحء ٓؿِظ جُٞصسجء، ٖٝٓ ْٛ ذذسؾطْٜ      ٍٕ .٣٘ظْ ذوحٗٞ

(: 83)انًبدح 

.ضٌٕٞ ٓغإ٤ُٝس ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٝجُٞصسجء أٓحّ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ضؼح٤٘ٓسً ٝشخظ٤س     

(: 84)انًبدح 

، ػَٔ جألؾٜضز جأل٤٘ٓس، ٝؾٜحص جُٔخحذشجش جُٞؽ٢٘، ٝضكذد ٝجؾرحضٜح ٝطالق٤حضٜح، ٝضؼَٔ ٝكوحً  -:أولا   ٍٕ ٣٘ظْ ذوحٗٞ

.ُٔرحدب قوٞم جإلٗغحٕ، ٝضخؼغ ُشهحذس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ

.٣شضرؾ ؾٜحص جُٔخحذشجش جُٞؽ٢٘ ذٔؿِظ جُٞصسجء -:ثبنٍبا 
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(:85)انًبدح 

.٣ؼغ ٓؿِظ جُٞصسجء ٗظحٓحً دجخ٤ِحً، ُط٘ظ٤ْ ع٤ش جُؼَٔ ك٤ٚ     

(:86)انًبدح 

، ضش٤ٌَ جُٞصجسجش ٝٝظحتلٜح، ٝجخطظحطحضٜح، ٝطالق٤حش جُٞص٣ش      ٍٕ .٣٘ظْ ذوحٗٞ
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انفصم انثبنث

[انظهطخ انمضبئٍخ]

(:87)المادة 

.السلطة القضائٌة مستقلة، وتتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون     

(:88)المادة 

القضاة مستقلون، ال سلطان علٌهم فً قضائهم لغٌر القانون، وال ٌجوز ألٌة سلطة التدخل فً القضاء أو      
.فً شؤون العدالة

(:  89)المادة 

تتكون السلطة القضائٌة االتحادٌة، من مجلس القضاء األعلى، والمحكمة االتحادٌة العلٌا، ومحكمة التمٌٌز      

االتحادٌة، وجهاز االدعاء العام، وهٌئة اإلشراف القضائً، 

.والمحاكم االتحادٌة األخرى التً تنظم وفقاً للقانون



يجهض انمضبء األػهى -:انفزع األول

(:  90)المادة 

ٌتولى مجلس القضاء األعلى إدارة شؤون الهٌئات القضائٌة، وٌنظم القانون، طرٌقة تكوٌنه، واختصاصاته،      

.وقواعد سٌر العمل فٌه

(:  91)المادة 

:ٌمارس مجلس القضاء األعلى الصالحٌات اآلتٌة    

.  إدارة شؤون القضاء واإلشراف على القضاء االتحادي -:أوال  

ترشٌح رئٌس وأعضاء محكمة التمٌٌز االتحادٌة، ورئٌس االدعاء العام، ورئٌس هٌئة اإلشراف القضائً،  -:ثانٌا  

.وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعٌٌنهم

اقتراح مشروع الموازنة السنوٌة للسلطة القضائٌة االتحادٌة، وعرضها على مجلس النواب للموافقة  -:ثالثا  

.علٌها



انًحكًخ التحبدٌخ انؼهٍب -انفزع انثبنً

(:  92)المادة 

.المحكمة االتحادٌة العلٌا هٌئة  قضائٌة  مستقلة مالٌاً وإدارٌاً  -:أوال  

ٌُحدد  -:ثانٌا   تتكون المحكمة االتحادٌة العلٌا، من عدد  من القضاة، وخبراء  فً الفقه اإلسالمً، وفقهاء القانون، 
ٌُسن بأغلبٌة ثلثً أعضاء مجلس النواب .عددهم، وتنظم طرٌقة اختٌارهم، وعمل المحكمة، بقانون  

(:  93)المادة 

:تختص المحكمة االتحادٌة العلٌا بما ٌأتً

.الرقابة على دستورٌة القوانٌن واألنظمة النافذة -:أوال  

.تفسٌر نصوص الدستور -:ثانٌا  

الفصل فً القضاٌا التً تنشأ عن تطبٌق القوانٌن االتحادٌة، والقرارات واألنظمة والتعلٌمات،  -:ثالثا  

واإلجراءات الصادرة عن السلطة االتحادٌة، وٌكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من 

. األفراد وغٌرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة

الفصل فً المنازعات التً تحصل بٌن الحكومة االتحادٌة، وحكومات األقالٌم والمحافظات والبلدٌات  -:رابعا  

.واإلدارات المحلٌة



.جُلظَ ك٢ جُٔ٘حصػحش جُط٢ ضكظَ ك٤ٔح ذ٤ٖ قٌٞٓحش جألهح٤ُْ أٝ جُٔكحكظحش -:خبيظبا 

جُلظَ ك٢ جالضٜحٓحش جُٔٞؾٜس ئ٠ُ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٝجُٞصسجء، ٣ٝ٘ظْ رُي  -:طبدطبا 

.ذوحٕٗٞ

.جُٔظحدهس ػ٠ِ جُ٘طحتؽ جُٜ٘حت٤س ُالٗطخحذحش جُؼحٓس ُؼؼ٣ٞس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ -:طبثؼبا 

 -:ثبينبا 

جُلظَ ك٢ ض٘حصع جالخطظحص ذ٤ٖ جُوؼحء جالضكحد١، ٝج٤ُٜثحش جُوؼحت٤س ُألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس  -أ 

.ك٢ ئه٤ِْ

.جُلظَ ك٢ ض٘حصع جالخطظحص ك٤ٔح ذ٤ٖ ج٤ُٜثحش جُوؼحت٤س ُألهح٤ُْ، أٝ جُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ - ة

(:94)انًبدح 

.هشجسجش جُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح ذحضّس ِٝٓضٓس ُِغِطحش ًحكس     
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أحكـبو ػبيـخ - انفزع انثبنث

(:  95)المادة 

.ٌحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائٌة     

(:  96)المادة 

ٌنظم القانون، تكوٌن المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكٌفٌة تعٌٌن القضاة وخدمتهم،      

.وأعضاء االدعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد

(:  97)المادة 

القضاة غٌر قابلٌن للعزل إال فً الحاالت التً ٌحددها القانون، كما ٌحدد القانون، األحكام الخاصة بهم،      

.وٌنظم مساءلتهم تأدٌبٌاً 

(:98)المادة 

: ٌحظر على القاضً وعضو االدعاء العام ما ٌأتً 

.الجمع بٌن الوظٌفة القضائٌة، والوظٌفتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة، أو أي عمل  آخر -:أوال  

.االنتماء إلى أي حزب  أو منظمة  سٌاسٌة، أو العمل فً أي نشاط سٌاسً -:ثانٌا  



(:   99)انًبدح 

٣٘ظْ ذوحٕٗٞ، جُوؼحء جُؼغٌش١، ٣ٝكذد جخطظحص جُٔكحًْ جُؼغٌش٣س جُط٢ ضوطظش ػ٠ِ جُؿشجتْ رجش جُطحذغ       

.جُؼغٌش١ جُط٢ ضوغ ٖٓ أكشجد جُوٞجش جُٔغِكس، ٝهٞجش جألٖٓ، ٝك٢ جُكذٝد جُط٢ ٣وشسٛح جُوحٕٗٞ

(:100)انًبدح 

.٣كظش جُ٘ض ك٢ جُوٞج٤ٖٗ ػ٠ِ ضكظ٤ٖ أ١ ػَٔ أٝ هشجس ئدجس١ ٖٓ جُطؼٖ      

(:101)انًبدح 

، ئٗشحء ٓؿِظ دُٝس، ٣خطض ذٞظحتق جُوؼحء جإلدجس١، ٝجإلكطحء، ٝجُظ٤حؿس، ٝضٔػ٤َ جُذُٝس،        ٍٕ ٣ؿٞص ذوحٗٞ

.ٝعحتش ج٤ُٜثحش جُؼحٓس، أٓحّ ؾٜحش جُوؼحء، ئال ٓح جعطػ٢٘ ٜٓ٘ح ذوحٕٗٞ
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انفصـم انزاثـغ

[انهٍئبد انًظتمهخ]

(:  102)المادة 

ُتعد المفوضة العلٌا لحقوق اإلنسان، والمفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات، وهٌئة النـزاهة، هٌئات  مستقلة،       

.تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون

(:103)المادة 

ٌُعد كل من البنك المركزي العراقً، ودٌوان الرقابة المالٌة، وهٌئة اإلعالم واالتصاالت، ودواوٌن  -:أوال  

.األوقاف، هٌئات  مستقلة مالٌاً وإدارٌاً، وٌنظم القانون عمل كل هٌئة  منها

ٌكون البنك المركزي العراقً مسؤوالً أمام مجلس النواب، وٌرتبط دٌوان الرقابة المالٌة، وهٌئة اإلعالم  -:ثانٌا  

.واالتصاالت بمجلس النواب

.ترتبط دواوٌن األوقاف بمجلس الوزراء -:ثالثا  

(:104)المادة 

.تؤسس هٌئة  تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وٌنظم عملها واختصاصاتها بقانون      



(:105)انًبدح 

ضإعظ ٤ٛثسٌ ػحٓس ُؼٔحٕ قوٞم جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ك٢ جُٔشحسًس جُؼحدُس ك٢ ئدجسز      

ٓإعغحش جُذُٝس جالضكحد٣س جُٔخطِلس، ٝجُرؼػحش ٝجُضٓحالش جُذسجع٤س، ٝجُٞكٞد ٝجُٔإضٔشجش جإله٤ٔ٤ِس ٝجُذ٤ُٝس، ٝضطٌٕٞ 

.ٖٓ ٓٔػ٢ِ جُكٌٞٓس جالضكحد٣س، ٝجألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ٝض٘ظْ ذوحٕٗٞ

(: 106)انًبدح 

، ٤ٛثسٌ ػحٓس ُٔشجهرس ضخظ٤ض جُٞجسدجش جالضكحد٣س، ٝضطٌٕٞ ج٤ُٜثس ٖٓ خرشجء جُكٌٞٓس جالضكحد٣س       ٍٕ ضإعظ ذوحٗٞ

:ٝجألهح٤ُْ  ٝجُٔكحكظحش ٝٓٔػ٤ِٖ ػٜ٘ح، ٝضؼطِغ ذحُٔغإ٤ُٝحش ج٥ض٤س

جُطكون ٖٓ ػذجُس ضٞص٣غ جُٔ٘ف ٝجُٔغحػذجش ٝجُوشٝع جُذ٤ُٝس، ذٔٞؾد جعطكوحم جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش  -:أٝالً 

.جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ

.جُطكون ٖٓ جالعطخذجّ جألٓػَ ُِٔٞجسد جُٔح٤ُس جالضكحد٣س ٝجهطغحٜٓح -:غح٤ٗحً 

ػٔحٕ جُشلحك٤س ٝجُؼذجُس ػ٘ذ ضخظ٤ض جألٓٞجٍ ُكٌٞٓحش جألهح٤ُْ أٝ جُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ٝكوحً  -:غحُػحً 

.ُِ٘غد جُٔوشسز

(: 107)انًبدح 

٣إعظ ٓؿٌِظ، ٣غ٠ٔ ٓؿِظ جُخذٓس جُؼحٓس جالضكحد١، ٣ط٠ُٞ ض٘ظ٤ْ شإٕٝ جُٞظ٤لس جُؼحٓس جالضكحد٣س، ذٔح ك٤ٜح     

.جُطؼ٤٤ٖ ٝجُطشه٤س، ٣ٝ٘ظْ ض٣ٌٞ٘ٚ ٝجخطظحطحضٚ ذوحٕٗٞ

(:108)انًبدح 

.٣ؿٞص جعطكذجظ ٤ٛثحٍش ٓغطوِس أخشٟ قغد جُكحؾس ٝجُؼشٝسز ذوحٕٗٞ    

انؼىدح انى انفهزص
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انجـبة انزاثـغ

اختصبصبد انظهطبد التحبدٌخ

(:   109)المادة 

. تحافظ السلطات االتحادٌة على وحدة العراق وسالمته واستقالله وسٌادته ونظامه الدٌمقراطً االتحادي      

(:  110)المادة 

:تختص السلطات االتحادٌة باالختصاصات الحصرٌة اآلتٌة    

رسم السٌاسة الخارجٌة والتمثٌل الدبلوماسً، والتفاوض بشأن المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة، وسٌاسات  -:أوال  

.االقتراض والتوقٌع علٌها وإبرامها، ورسم السٌاسة االقتصادٌة والتجارٌة الخارجٌة السٌادٌة

وضع سٌاسة األمن الوطنً وتنفٌذها، بما فً ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمٌن حماٌة وضمان أمن  -:ثانٌا  

.  حدود العراق، والدفاع عنه

رسم السٌاسة المالٌة، والكمركٌة، وإصدار العملة، وتنظٌم السٌاسة التجارٌة عبر حدود األقالٌم والمحافظات  -:ثالثا  

.فً العراق، ووضع المٌزانٌة العامة للدولة، ورسم السٌاسة النقدٌة وإنشاء البنك المركزي، وإدارته

.تنظٌم أمور المقاٌٌس والمكاٌٌل واألوزان -:رابعا  

.تنظٌم أمور الجنسٌة والتجنس واإلقامة وحق اللجوء السٌاسً -:خامسا  



.ض٘ظ٤ْ ع٤حعس جُطشددجش جُرػ٤س ٝجُرش٣ذ -:طبدطبا 

.ٝػغ ٓششٝع جُٔٞجصٗس جُؼحٓس ٝجالعطػٔحس٣س -:طبثؼبا 

ضخط٤ؾ جُغ٤حعحش جُٔطؼِوس ذٔظحدس ج٤ُٔحٙ ٖٓ خحسؼ جُؼشجم، ٝػٔحٕ ٓ٘حع٤د ضذكن ج٤ُٔحٙ ئ٤ُٚ ٝضٞص٣ؼٜح جُؼحدٍ  -:ثبينبا 

.دجخَ جُؼشجم، ٝكوحً ُِوٞج٤ٖٗ ٝجألػشجف جُذ٤ُٝس

.جإلقظحء ٝجُطؼذجد جُؼحّ ُِغٌحٕ -:تبطؼبا 

(:111)انًبدح 

.جُ٘لؾ ٝجُـحص ٛٞ ِٓي ًَ جُشؼد جُؼشجه٢ ك٢ ًَ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش   

(:  112)انًبدح 

ضوّٞ جُكٌٞٓس جالضكحد٣س ذادجسز جُ٘لؾ ٝجُـحص جُٔغطخشؼ ٖٓ جُكوٍٞ جُكح٤ُس ٓغ قٌٞٓحش جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش  -:أولا 

ٍَ ٓ٘ظٍق ٣ط٘حعد ٓغ جُطٞص٣غ جُغٌح٢ٗ ك٢ ؾ٤ٔغ أٗكحء جُرالد، ٓغ ضكذ٣ذ قظس ُٔذٍز  جُٔ٘طؿس، ػ٠ِ إٔ ضٞصع ٝجسدجضٜح ذشٌ

ٓكذدز ُألهح٤ُْ جُٔطؼشسز، ٝجُط٢ قشٓص ٜٓ٘ح ذظٞسٍز ٓؿكلس ٖٓ هرَ جُ٘ظحّ جُغحذن، ٝجُط٢ ضؼشسش ذؼذ رُي، ذٔح ٣إٖٓ 

.جُط٤ٔ٘س جُٔطٞجصٗس ُِٔ٘حؽن جُٔخطِلس ٖٓ جُرالد، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

ضوّٞ جُكٌٞٓس جالضكحد٣س ٝقٌٞٓحش جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش جُٔ٘طؿس ٓؼحً ذشعْ جُغ٤حعحش جالعطشجض٤ؿ٤س جُالصٓس ُطط٣ٞش  -:ثبنٍبا 

.غشٝز جُ٘لؾ ٝجُـحص، ذٔح ٣كون أػ٠ِ ٓ٘لؼٍس ُِشؼد جُؼشجه٢، ٓؼطٔذزً أقذظ ضو٤٘حش ٓرحد١ء جُغٞم ٝضشؿ٤غ جالعطػٔحس

(:   113)انًبدح 

ضؼذ ج٥غحس ٝجُٔٞجهغ جألغش٣س ٝجُر٠٘ جُطشجغ٤س ٝجُٔخطٞؽحش ٝجُٔغًٌٞحش ٖٓ جُػشٝجش جُٞؽ٤٘س جُط٢ ٢ٛ ٖٓ جخطظحص       

.جُغِطحش جالضكحد٣س، ٝضذجس ذحُطؼحٕٝ ٓغ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ
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(:114)انًبدح 

:ضٌٕٞ جالخطظحطحش ج٥ض٤س ٓشطشًسً ذ٤ٖ جُغِطحش جالضكحد٣س ٝعِطحش جألهح٤ُْ    

.ئدجسز جٌُٔحسى ذحُط٘غ٤ن ٓغ قٌٞٓحش جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ -:أولا 

.ض٘ظ٤ْ ٓظحدس جُطحهس جٌُٜشذحت٤س جُشت٤غس ٝضٞص٣ؼٜح -:ثبنٍبا 

سعْ جُغ٤حعس جُر٤ث٤س ُؼٔحٕ قٔح٣س جُر٤ثس ٖٓ جُطِٞظ، ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ ٗظحكطٜح، ذحُطؼحٕٝ ٓغ جألهح٤ُْ  -:ثبنثبا 

.ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ

.سعْ ع٤حعحش جُط٤ٔ٘س ٝجُطخط٤ؾ جُؼحّ -:راثؼبا 

.سعْ جُغ٤حعس جُظك٤س جُؼحٓس، ذحُطؼحٕٝ ٓغ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ -:خبيظبا 

.سعْ جُغ٤حعس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُطشذ٣ٞس جُؼحٓس ذحُطشحٝس ٓغ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ -:طبدطبا 

.سعْ ع٤حعس جُٔٞجسد جُٔحت٤س جُذجخ٤ِس، ٝض٘ظ٤ٜٔح ذٔح ٣ؼٖٔ ضٞص٣ؼحً ػحدالً ُٜح، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ -:طبثؼبا 

(:115)انًبدح 

ًَ ٓح ُْ ٣٘ض ػ٤ِٚ ك٢ جالخطظحطحش جُكظش٣س ُِغِطحش جالضكحد٣س، ٣ٌٕٞ ٖٓ طالق٤س جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش      

ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ٝجُظالق٤حش جألخشٟ جُٔشطشًس ذ٤ٖ جُكٌٞٓس جالضكحد٣س ٝجألهح٤ُْ، ضٌٕٞ جأل٣ُٞٝس ك٤ٜح 

 .ُوحٕٗٞ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ك٢ قحُس جُخالف ذ٤ٜ٘ٔح

انؼىدح انى انفهزص 
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انجبة انخبيض

طهطــبد األلبنــٍى

انفصم األول

[األلبنٍى]

(:116)المادة 

.ٌتكون النظام االتحادي فً جمهورٌة العراق من عاصمة  وأقالٌم ومحافظات  ال مركزٌة  وإدارات محلٌة    

(:117)المادة 

.ٌقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقلٌم كردستان وسلطاته القائمة، إقلٌماً اتحادٌاً  -:أوال  

.ٌقر هذا الدستور، األقالٌم الجدٌدة التً تؤسس وفقاً ألحكامه -:ثانٌا  

(:118)المادة 

ٌسن مجلس النواب فً مدة  ال تتجاوز ستة أشهر من تارٌخ أول جلسة  له، قانوناً ٌحدد االجراءات التنفٌذٌة       

.الخاصة بتكوٌن األقالٌم، باألغلبٌة البسٌطة لألعضاء الحاضرٌن



(:119)انًبدح 

:٣كن ٌَُ ٓكحكظٍس أٝ أًػش، ض٣ٌٖٞ ئه٤ِْ ذ٘حءجً ػ٠ِ ؽٍِد ذحالعطلطحء ػ٤ِٚ، ٣وذّ ذاقذٟ ؽش٣وط٤ٖ     

.ؽٍِد ٖٓ غِع جألػؼحء ك٢ ًَ ٓؿٍِظ ٖٓ ٓؿحُظ جُٔكحكظحش جُط٢ ضشّٝ ض٣ٌٖٞ جإله٤ِْ -:أولا 

.ؽٍِد ٖٓ ُػشش جُ٘حخر٤ٖ ك٢ ًَ ٓكحكظٍس ٖٓ جُٔكحكظحش جُط٢ ضشّٝ ض٣ٌٖٞ جإله٤ِْ -:ثبنٍبا 

(:120)انًبدح 

٣وّٞ جإله٤ِْ ذٞػغ دعطٍٞس ُٚ، ٣كذد ٤ٌَٛ عِطحش جاله٤ِْ، ٝطالق٤حضٚ، ٝآ٤ُحش ٓٔحسعس ضِي جُظالق٤حش، ػ٠ِ       

.إٔ ال ٣طؼحسع ٓغ ٛزج جُذعطٞس

(:121)انًبدح 

ُغِطحش جألهح٤ُْ، جُكن ك٢ ٓٔحسعس جُغِطحش جُطشش٣ؼ٤س ٝجُط٘ل٤ز٣س ٝجُوؼحت٤س، ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُذعطٞس،  -:أولا 

.ذحعطػ٘حء ٓح ٝسد ك٤ٚ ٖٓ جخطظحطحٍش قظش٣س ُِغِطحش جالضكحد٣س

٣كن ُغِطس جإله٤ِْ، ضؼذ٣َ ضطر٤ن جُوحٕٗٞ جالضكحد١ ك٢ جإله٤ِْ، ك٢ قحُس ٝؾٞد ض٘حهغ أٝ ضؼحسع ذ٤ٖ  -:ثبنٍبا 

.جُوحٕٗٞ جالضكحد١ ٝهحٕٗٞ جإله٤ِْ، ذخظٞص ٓغأٍُس ال ضذخَ ك٢ جالخطظحطحش جُكظش٣س ُِغِطحش جالضكحد٣س
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ضخظض ُألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش قظسٌ ػحدُس ٖٓ جإل٣شجدجش جُٔكظِس جضكحد٣حً، ضٌل٢ ُِو٤حّ ذأػرحتٜح  -:ثبنثبا 

.ٝٓغإ٤ُٝحضٜح، ٓغ جألخز ذؼ٤ٖ جالػطرحس ٓٞجسدٛح ٝقحؾحضٜح، ٝٗغرس جُغٌحٕ ك٤ٜح

ضإعظ ٌٓحضٌد ُألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ك٢ جُغلحسجش ٝجُرؼػحش جُذذِٞٓحع٤س، ُٔطحذؼس جُشإٕٝ جُػوحك٤س  -:راثؼبا 

.ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجإلٗٔحت٤س

ٍٚ خحص ئٗشحء ٝض٘ظ٤ْ هٟٞ  -:خبيظبا  ضخطض قٌٞٓس جإله٤ِْ ذٌَ ٓح ضططِرٚ ئدجسز جإله٤ِْ، ٝذٞؾ

.جألٖٓ جُذجخ٢ِ ُإله٤ِْ، ًحُششؽس ٝجألٖٓ ٝقشط جإله٤ِْ
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انفصم انثبنً

[انًحبفظبد انتً نى تنتظى فً ئلهٍى]

(:122)المادة 

.تتكون المحافظات من عدد  من األقضٌة والنواحً والقرى -:أوال  

تمنح المحافظات التً لم تنتظم فً إقلٌم الصالحٌات اإلدارٌة والمالٌة الواسعة، بما ٌمكنها من إدارة  -:ثانٌا  

.شؤونها على وفق مبدأ الالمركزٌة اإلدارٌة، وٌنظم ذلك بقانون

ٌُعد المحافظ الذي ٌنتخبه مجلس المحافظة، الرئٌس التنفٌذي األعلى فً المحافظة، لممارسة صالحٌاته  -:ثالثا  

.المخول بها من قبل المجلس

، انتخاب مجلس المحافظة وصالحٌاتها -:رابعا   .ٌنظم بقانون 

ال ٌخضع مجلس المحافظة لسٌطرة أو إشراف أٌة وزارة أو أٌة جهة غٌر مرتبطة بوزارة، وله مالٌة  : خامسا  

.مستقلة

(:123)المادة 

.ٌجوز تفوٌض سلطات الحكومة االتحادٌة للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفٌن، وٌنظم ذلك بقانون      



انفصم انثبنث

[انؼبصًـخ]

(:124)المادة 

.بغداد بحدودها البلدٌة، عاصمة جمهورٌة العراق، وتمثل بحدودها اإلدارٌة محافظة بغداد: أوال  

.ٌنظم وضع العاصمة بقانون  : ثانٌا  

ال ٌجوز للعاصمة أن تنضم إلقلٌم: ثالثا  



انفصم انزاثغ

[اإلداراد انًحهٍخ]

(:125)المادة 

ٌضمن هذا الدستور الحقوق اإلدارٌة والسٌاسٌة والثقافٌة والتعلٌمٌة للقومٌات المختلفة كالتركمان، والكلدان       

.واآلشورٌٌن، وسائر المكونات األخرى، وٌنظم ذلك بقانون

العودة الى الفهرس 



انجبة انظبدص

األحكبو انختبيٍخ والنتمبنٍخ

انفصم األول

[األحكبو انختبيٍخ]

(:  126)المادة 

أعضاء مجلس النواب، إقتراح تعدٌل ( 1/5)لرئٌس الجمهورٌة ومجلس الوزراء مجتمعٌن، أو لُخمس : -أوال  

.  الدستور

ال ٌجوز تعدٌل المبادئ األساسٌة الواردة فً الباب األول، والحقوق والحرٌات الواردة فً الباب الثانً من  -:ثانٌا  

الدستور، إال بعد دورتٌن انتخابٌتٌن متعاقبتٌن، وبناءاً على موافقة ثلثً أعضاء مجلس النواب علٌه، وموافقة 

.الشعب باالستفتاء العام، ومصادقة رئٌس الجمهورٌة خالل سبعة أٌام

من هذه المادة، إال بعد موافقة ثلثً " ثانٌاً "ال ٌجوز تعدٌل المواد األخرى غٌر المنصوص علٌها فً البند  -:ثالثا  

.أعضاء مجلس النواب علٌه، وموافقة الشعب باالستفتاء العام، ومصادقة رئٌس الجمهورٌة خالل سبعة أٌام

ال ٌجوز إجراء أي تعدٌل على مواد الدستور، من شأنه أن ٌنتقص من صالحٌات األقالٌم التً ال تكون  -:رابعا  

داخلًة ضمن االختصاصات الحصرٌة للسلطات االتحادٌة، إال بموافقة السلطة التشرٌعٌة فً اإلقلٌم المعنً، وموافقة 

.أغلبٌة سكانه باستفتاء  عام



  -:خبيظبا 

" غحُػحً "ٝ" غح٤ٗحً "٣ُؼُذ جُطؼذ٣َ ٓظحدهحً ػ٤ِٚ ٖٓ هرَ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذؼذ جٗطٜحء جُٔذز جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ذ  - أ

.ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز، ك٢ قحُس ػذّ ضظذ٣وٚ

.٣ُؼُذ جُطؼذ٣َ ٗحكزجً، ٖٓ ضحس٣خ ٗششٙ ك٢ جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس - ة

(:127)انًبدح 

ال ٣ؿٞص ُشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝست٤ظ ٝأػؼحء ٓؿِظ جُٞصسجء، ٝست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٝٗحتر٤ٚ ٝأػؼحء      

جُٔؿِظ، ٝأػؼحء جُغِطس جُوؼحت٤س، ٝأطكحخ جُذسؾحش جُخحطس، إٔ ٣غطـِٞج ٗلٞرْٛ ك٢ إٔ ٣شطشٝج أٝ ٣غطأؾشٝج 

ش٤ثحً ٖٓ أٓٞجٍ جُذُٝس أٝ إٔ ٣إؾشٝج أٝ ٣ر٤ؼٞج ُٜح ش٤ثحً ٖٓ أٓٞجُْٜ، أٝ إٔ ٣وحػٞٛح ػ٤ِٜح أٝ إٔ ٣رشٓٞج ٓغ جُذُٝس 

.ػوذجً ذٞطلْٜ ِٓطض٤ٖٓ أٝ ٓٞسد٣ٖ أٝ ٓوح٤ُٖٝ

(:128)انًبدح 

.ضظذس جُوٞج٤ٖٗ ٝجألقٌحّ جُوؼحت٤س ذحعْ جُشؼد    

(:129)انًبدح 

.ض٘شش جُوٞج٤ٖٗ ك٢ جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس، ٣ٝؼَٔ ذٜح ٖٓ ضحس٣خ ٗششٛح، ٓح ُْ ٣ُ٘ض ػ٠ِ خالف رُي    

(:130)انًبدح 

.ضرو٠ جُطشش٣ؼحش جُ٘حكزز ٓؼٔٞالً ذٜح، ٓح ُْ ضُِؾ أٝ ضؼذٍ، ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُذعطٞس    

(:131)انًبدح 

.ًَ جعطلطحٍء ٝجسٍد ك٢ ٛزج جُذعطٞس ٣ٌٕٞ ٗحؾكحً ذٔٞجكوس أؿِر٤س جُٔظٞض٤ٖ، ٓح ُْ ٣ُ٘ض ػ٠ِ خالف رُي     
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انفصم انثبنً

[األحكبو النتمبنٍخ]

(:  132)المادة 

تكفل الدولة، رعاٌة ذوي الشهداء، والسجناء السٌاسٌٌن، والمتضررٌن من الممارسات التعسفٌة للنظام  -:أوال  

.الدكتاتوري البائد

.تكفل الدولة، تعوٌض أسر الشهداء والمصابٌن نتٌجة األعمال اإلرهابٌة -:ثانٌا  

.من هذه المادة، بقانون" ثانٌاً "و " أوالً "ٌنظم ما  ورد فً البندٌن  -:ثالثا  

(:133)المادة 

.ٌعتمد مجلس النواب فً جلسته األولى، النظام الداخلً للجمعٌة الوطنٌة االنتقالٌة، لحٌن إقرار نظام  داخلً  له

(:134)المادة 

تستمر المحكمة الجنائٌة العراقٌة العلٌا بأعمالها بوصفها هٌئًة قضائٌة مستقلة، بالنظر فً جرائم النظام     

، بعد إكمال أعمالها .الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون 



(:135)انًبدح 

ضٞجطَ ج٤ُٜثس جُٞؽ٤٘س جُؼ٤ِح الؾطػحظ جُرؼع أػٔحُٜح ذٞطلٜح ٤ٛثسً ٓغطوِس، ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُغِطس جُوؼحت٤س  -:أولا 

.ٝجألؾٜضز جُط٘ل٤ز٣س ك٢ ئؽحس جُوٞج٤ٖٗ جُٔ٘ظٔس ُؼِٜٔح، ٝضشضرؾ ذٔؿِظ جُ٘ٞجخ

.ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ قَ ٛزٙ ج٤ُٜثس ذؼذ جٗطٜحء ٜٓٔطٜح، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس -:ثبنٍبا 

٣شطشؽ ك٢ جُٔششف ُٔ٘ظد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝست٤ظ ٝأػؼحء ٓؿِظ جُٞصسجء، ٝست٤ظ ٝأػؼحء ٓؿِظ  -:ثبنثبا 

جُ٘ٞجخ، ٝست٤ظ ٝأػؼحء ٓؿِظ جالضكحد، ٝجُٔٞجهغ جُٔط٘حظشز ك٢ جألهح٤ُْ، ٝأػؼحء ج٤ُٜثحش جُوؼحت٤س، ٝجُٔ٘حطد 

ٍٍ ذأقٌحّ جؾطػحظ جُرؼع .جألخشٟ جُٔشُٔٞس ذحؾطػحظ جُرؼع ٝكوحً ُِوحٕٗٞ، إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓشٔٞ

ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز، ٓح ُْ ضُكَ ج٤ُٜثس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ذ " غحُػحً "٣غطٔش جُؼَٔ ذحُششؽ جُٔزًٞس ك٢ جُر٘ذ  -:راثؼبا 

.ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز" أٝالً "

ٓؿشد جُؼؼ٣ٞس ك٢ قضخ جُرؼع جُٔ٘كَ ال ضؼذ أعحعحً ًحك٤حً ُإلقحُس ئ٠ُ جُٔكحًْ، ٣ٝطٔطغ جُؼؼٞ ذحُٔغحٝجز  -:خبيظبا 

.أٓحّ جُوحٕٗٞ ٝجُكٔح٣س، ٓح ُْ ٣ٌٖ ٓشٔٞالً ذأقٌحّ جؾطػحظ جُرؼع، ٝجُطؼ٤ِٔحش جُظحدسز ذٔٞؾرٚ

٣شٌَ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ُؿ٘سً ٤ٗحذ٤سً ٖٓ أػؼحتٚ ُٔشجهرس ٝٓشجؾؼس جالؾشجءجش جُط٘ل٤ز٣س ٤ُِٜثس جُؼ٤ِح الؾطػحظ  -:طبدطبا 

جُرؼع ٝألؾٜضز جُذُٝس، ُؼٔحٕ جُؼذٍ ٝجُٔٞػٞػ٤س ٝجُشلحك٤س، ٝجُ٘ظش ك٢ ٓٞجكوطٜح ُِوٞج٤ٖٗ ٝضخؼغ هشجسجش 

.جُِؿ٘س ُٔٞجكوس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ

(:136)انًبدح 

ضٞجطَ ٤ٛثس دػحٟٝ ج٤ٌُِٔس أػٔحُٜح ذٞطلٜح ٤ٛثسً ٓغطوِس، ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُغِطس جُوؼحت٤س ٝجألؾٜضز جُط٘ل٤ز٣س،  -:أولا 

.ٝكوحً ُِوحٕٗٞ، ٝضشضرؾ ذٔؿِظ جُ٘ٞجخ

.ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ قَ ج٤ُٜثس ذأؿِر٤س غِػ٢ أػؼحتٚ -:ثبنٍبا 
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(:137)انًبدح 

٣إؾَ جُؼَٔ ذأقٌحّ جُٔٞجد جُخحطس ذٔؿِظ جالضكحد أ٣٘ٔح ٝسدش ك٢ ٛزج جُذعطٞس، ئ٠ُ ق٤ٖ طذٝس هشجٍس ٖٓ      

.ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ذأؿِر٤س جُػِػ٤ٖ، ذؼذ دٝسضٚ جالٗطخحذ٤س جأل٠ُٝ جُط٢ ٣ؼوذٛح ذؼذ ٗلحر ٛزج جُذعطٞس

(:138)انًبدح 

أ٣٘ٔح ٝسد ك٢ ٛزج جُذعطٞس، ٣ٝؼحد جُؼَٔ ( ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س)ٓكَ ضؼر٤ش ( ٓؿِظ جُشتحعس)٣كَ ضؼر٤ش  -:أولا 

.ذحألقٌحّ جُخحطس ذشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ذؼذ دٝسٍز ٝجقذٍز القوٍس ُ٘لحر ٛزج جُذعطٞس

 -:ثبنٍبا 

، ٣طْ جٗطخحذٚ ذوحتٍٔس (ٓؿِظ جُشتحعس)٣٘طخد ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ست٤غحً ُِذُٝس، ٝٗحتر٤ٖ ُٚ، ٣إُلٕٞ ٓؿِغحً ٣غ٠ٔ  -أ 

.ٝجقذز، ٝذأؿِر٤س جُػِػ٤ٖ

.ضغش١ جألقٌحّ جُخحطس ذاهحُس ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، جُٞجسدز ك٢ ٛزج جُذعطٞس، ػ٠ِ ست٤ظ ٝأػؼحء ٤ٛثس جُشتحعس - ة

ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ ئهحُس أ١ ػؼٞ ٖٓ أػؼحء ٓؿِظ جُشتحعس، ذأؿِر٤س غالغس أسذحع ػذد أػؼحتٚ، ذغرد ػذّ  - ج

.جٌُلحءز أٝ جُ٘ـضجٛس

.ك٢ قحُس خِٞ أ١ ٓ٘ظد ك٢ ٓؿِظ جُشتحعس، ٣٘طخد ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذػِػ٢ أػؼحتٚ ذذ٣الً ػ٘ٚ - د

68



:٣شطشؽ ك٢ أػؼحء ٓؿِظ جُشتحعس، ٓح ٣شطشؽ ك٢ ػؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ -:ثبنثبا 

.أضْ جألسذؼ٤ٖ ع٘سً ٖٓ ػٔشٙ - أ

.ٓطٔطؼحً ذحُغٔؼس جُكغ٘س ٝجُ٘ـضجٛس ٝجالعطوحٓس - ة

.هذ ضشى قضخ جُرؼع جُٔ٘كَ هرَ عوٞؽٚ ذؼشش ع٘ٞجش، ئرج ًحٕ ػؼٞجً ك٤ٚ - ج

.، أٝ جألٗلحٍ، ُْٝ ٣وطشف ؾش٣ٔسً ذكن جُشؼد جُؼشجه1991٢إٔ ال ٣ٌٕٞ هذ شحسى ك٢ هٔغ جالٗطلحػس ك٢ ػحّ  - د

.٣طخز ٓؿِظ جُشتحعس هشجسجضٚ ذحإلؾٔحع، ٣ٝؿٞص أل١ ػؼٞ إٔ ٤٘٣د أقذ جُؼؼ٣ٖٞ ج٥خش٣ٖ ٌٓحٗٚ -:راثؼبا  

-:خبيظبا 

ضشعَ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُوشجسجش جُط٢ ٣غٜ٘ح ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ئ٠ُ ٓؿِظ جُشتحعس، ُـشع جُٔٞجكوس ػ٤ِٜح ذحإلؾٔحع،  - أ

ٖٓ ٛزج ( 119)ٝ( 118)ٝئطذجسٛح خالٍ ػششز أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ٝطُٜٞح ئ٤ُٚ، ذحعطػ٘حء ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدض٤ٖ  

.جُذعطٞس، ٝجُٔطؼِوط٤ٖ ذط٣ٌٖٞ جألهح٤ُْ

ك٢ قحُس ػذّ ٓٞجكوس ٓؿِظ جُشتحعس، ضؼحد جُوٞج٤ٖٗ ٝجُوشجسجش ئ٠ُ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ إلػحدز جُ٘ظش ك٢ جُ٘ٞجق٢  - ة

.جُٔؼطشع ػ٤ِٜح، ٝجُطظ٣ٞص ػ٤ِٜح ذحألؿِر٤س، ٝضشعَ غح٤ٗسً ئ٠ُ ٓؿِظ جُشتحعس ُِٔٞجكوس ػ٤ِٜح

ك٢ قحُس ػذّ ٓٞجكوس ٓؿِظ جُشتحعس ػ٠ِ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُوشجسجش غح٤ٗسً، خالٍ ػششز أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ٝطُٜٞح  - ج

ئ٤ُٚ، ضؼحد ئ٠ُ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، جُز١ ُٚ إٔ ٣وشٛح ذأؿِر٤س غالغس أخٔحط ػذد أػؼحتٚ، ؿ٤ش هحذٍِس ُالػطشجع، ٝضُؼذ 

.ٓظحدهحً ػ٤ِٜح

.٣ٔحسط ٓؿِظ جُشتحعس طالق٤حش ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٛزج جُذعطٞس -:طبدطبا 
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(:139)انًبدح 

.٣ٌٕٞ ُشت٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٗحترحٕ ك٢ جُذٝسز جالٗطخحذ٤س جأل٠ُٝ    

(:140)انًبدح 

ٖٓ هحٕٗٞ ئدجسز جُذُٝس ( 58)ضط٠ُٞ جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س جضخحر جُخطٞجش جُالصٓس العطٌٔحٍ ض٘ل٤ز ٓططِرحش جُٔحدز  -:أولا 

.جُؼشجه٤س ُِٔشقِس جالٗطوح٤ُس، ذٌَ كوشجضٜح

ٖٓ هحٕٗٞ ( 58)جُٔغإ٤ُٝس جُِٔوحز ػ٠ِ جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س ك٢ جُكٌٞٓس جالٗطوح٤ُس، ٝجُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز  -:ثبنٍبا  

ئدجسز جُذُٝس جُؼشجه٤س ُِٔشقِس جالٗطوح٤ُس، ضٔطذ ٝضغطٔش ئ٠ُ جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س جُٔ٘طخرس ذٔٞؾد ٛزج جُذعطٞس، ػ٠ِ إٔ 

جُططر٤غ، جإلقظحء، ٝض٘ط٢ٜ ذحعطلطحء ك٢ ًشًٞى ٝجُٔ٘حؽن جألخشٟ جُٔط٘حصع ػ٤ِٜح، ُطكذ٣ذ ئسجدز )ض٘ؿض ًحِٓسً 

.  ك٢ ٓذٍز أهظحٛح جُكحد١ ٝجُػالغٕٞ ٖٓ شٜش ًحٕٗٞ جألٍٝ ع٘س أُل٤ٖ ٝعرؼس( ٓٞجؽ٤ٜ٘ح
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(:141)انًبدح 

، ٝضُؼُذ جُوشجسجش جُٔطخزز ٖٓ  ٣1992غطٔش جُؼَٔ ذحُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ضْ  ضشش٣ؼٜح ك٢ ئه٤ِْ ًٞسدعطحٕ ٓ٘ز ػحّ      

قٌٞٓس ئه٤ِْ ًٞسدعطحٕ ـ ذٔح ك٤ٜح هشجسجش جُٔكحًْ ٝجُؼوٞد ـ ٗحكزز جُٔلؼٍٞ، ٓح ُْ ٣طْ ضؼذ٣ِٜح أٝ ئُـحؤٛح قغد 

.هٞج٤ٖٗ ئه٤ِْ ًٞسدعطحٕ، ٖٓ هرَ جُؿٜس جُٔخطظس ك٤ٜح، ٝٓح ُْ ضٌٖ ٓخحُلسً ُٜزج جُذعطٞس

(:142)انًبدح 

٣شٌَ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ك٢ ذذج٣س ػِٔٚ ُؿ٘سً ٖٓ أػؼحتٚ ضٌٕٞ ٓٔػِسً ٌُِٔٞٗحش جُشت٤غس ك٢ جُٔؿطٔغ جُؼشجه٢،  -:أولا 

ٜٓٔطٜح ضوذ٣ْ  ضوش٣ٍش ئ٠ُ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، خالٍ ٓذٍز ال ضطؿحٝص أسذؼس أشٜش، ٣طؼٖٔ ضٞط٤سً ذحُطؼذ٣الش جُؼشٝس٣س 

.جُط٢ ٣ٌٖٔ ئؾشجؤٛح ػ٠ِ جُذعطٞس، ٝضُكَ جُِؿ٘س ذؼذ جُرص ك٢ ٓوطشقحضٜح

ضؼشع جُطؼذ٣الش جُٔوطشقس ٖٓ هرَ جُِؿ٘س دكؼسً ٝجقذز ػ٠ِ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ُِطظ٣ٞص ػ٤ِٜح، ٝضُؼذ ٓوشزً  -:ثبنٍبا 

.ذٔٞجكوس جألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد أػؼحء جُٔؿِظ

ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز ػ٠ِ جُشؼد ( غح٤ٗحً )ضطشـ جُٔٞجد جُٔؼذُس ٖٓ هرَ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٝكوحً ُٔح ٝسد ك٢ جُر٘ذ  -:ثبنثبا 

.ُالعطلطحء ػ٤ِٜح، خالٍ ٓذٍز ال ضض٣ذ ػ٠ِ شٜش٣ٖ ٖٓ ضأس٣خ ئهشجس جُطؼذ٣َ ك٢ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ
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٣ٌٕٞ جالعطلطحء ػ٠ِ جُٔٞجد جُٔؼذُس ٗحؾكحً، ذٔٞجكوس أؿِر٤س جُٔظٞض٤ٖ، ٝئرج ُْ ٣شكؼٚ غِػح جُٔظٞض٤ٖ ك٢  -:راثؼبا 

.غالظ ٓكحكظحش أٝ أًػش

جُٔطؼِوس ذطؼذ٣َ جُذعطٞس، ئ٠ُ ق٤ٖ جالٗطٜحء ٖٓ جُرص ( 126)٣غطػ٠٘ ٓح ٝسد ك٢ ٛزٙ جُٔحدز ٖٓ أقٌحّ جُٔحدز  -:خبيظبا 

.ك٢ جُطؼذ٣الش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٛزٙ جُٔحدز

(:143)انًبدح 

٣ِـ٠ هحٕٗٞ ئدجسز جُذُٝس جُؼشجه٤س ُِٔشقِس جالٗطوح٤ُس، ِٝٓكوٚ، ػ٘ذ ه٤حّ جُكٌٞٓس جُؿذ٣ذز، ذحعطػ٘حء ٓح ٝسد ك٢       

.ٓ٘ٚ( 58)ٝجُٔحدز ( 53)ٖٓ جُٔحدز ( أ)جُلوشز 

(:144)انًبدح 

٣ُؼُذ ٛزج جُذعطٞس ٗحكزجً، ذؼذ ٓٞجكوس جُشؼد ػ٤ِٚ ذحالعطلطحء جُؼحّ، ٝٗششٙ ك٢ جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس، ٝضش٤ٌَ جُكٌٞٓس       

.ذٔٞؾرٚ
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