
 
 القضايا التي يجب تنظيمها بموجب قانون في الدستور العراقي 

 
 الموضوع المادة الرقم

 الخدمة العسكرية  )2 (9 1
 العلم، النشيد الوطني والشعار  )1(12 2
 التكريم، العطل الرسمية، المناسبات والروزنامة  )2(12 3
 . تاإلستحقاق، السحب، اإلعادة، تعدد الجنسيا(المواطنية  18 4
 العالقة بين الموظفين ورب العمل  )2(22 5
 تشكيل النقابات واإلنضمام اليها  )3(22 6
 اإلستمالآات  )2(23 7
 حرية انتقال العمالة والبضاعة والرساميل  24 8
 تشجيع اإلستثمار في مختلف القطاعات  26 9
 حماية وادارة األمالك العامة والتصرف بها ) 2(27 10
 الضرائب والرسوم  )1(28 11
 إعفاء ذوي الدخل المحدود من الضرائب ) 2(28 12
التأمين اإلجتماعي والصحي لكبار السن والمرضى والمعوقين والعاطلين  )2(30 13

 عن العمل والمتشردين واليتامى 
 اشراف الدولة وبناء المستشفيات والمستوصفات  ) 2(31 14
 العناية بالمعوقين  32 15
 التعليم الرسمي والخاص  )4(34 16
17 38)c(  التجمع والتظاهر السلمي 
 انشاء األحزاب السياسية واإلنتساب اليها ) 1(39 18
 األحوال الشخصية  41 19
 ادارة األوقاف الدينية  )1(43 20
 تعزيز وتطوير مؤسسات المجتمع المدني ) 1(45 21
 انتخاب مجلس الممثلين ) 3(49 22
 استبدال أعضاء مجلس الممثلين ) 5(49 23
 حقوق وامتيازات رئيس المجلس، نائبين للرئيس وأعضاء مجلس الممثلين   63 24
 تأليف وشروط وصالحيات المجلس الفدرالي   +65 25
 تعيين رئيس الجمهورية ) 1(69 26
 تعيين نواب رئيس الجمهورية ) 2(69 27
 الموضوع المادة الرقم
  الرئيس راتب 74 28
 رواتب رئيس الوزراء والوزراء  82 29
 واجبات وسلطات المؤسسات األمنية ودائرة اإلستخبارات الوطنية) 1(84 30
 تشكيل وصالحيات الوزارات  86 31
 تنظيم المحاآم الفدرالية  89 32
 انشاء مجلس القضاء األعلى وصالحياته وانظمته  90 33



 عدد  وإختيار أعضاء المحكمة العليا الفدرالية وعملها  +92 34
 تسوية اإلتهامات ضد الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ) 6(93 35
 انشاء المحاآم وتعيين القضاة والمدعين العامين ومدة خدمتهم وانضباطهم  96 36
 انضباط القضاة وازاحتهم  97 37
  القضائية تنظيم القضاء العسكري والصالحية 99 38
مهام اللجنة العليا لحقوق اإلنسان واللجنة المستقلة إلنتخابات ولجنة النزاهة  102 39

 العامة 
عمل المصرف المرآزي والمجلس األعلى للتدقيق ولجنة اإلتصاالت ) 1(103 40

 ووسائل اإلعالم ولجان األوقاف 
 مهام وصالحيات مؤسسة الشهداء  104 41
  لضمان حقوق المناطق والمحافظات غير المنتظمة في مناطق انشاء لجنة 105 42
 انشاء لجنة تدقيق العائدات الحكومية الفدرالية وتخصيصها  106 43
 انشاء مجلس الخدمة العامة الفدرالية  107 44
 ادارة النفط والغاز في  الحقول الحالية وتوزيع العائدات ) 1(112 45
 الغاز وتنظيمها توزيع عائدات النفط و 109 46
 السياسة المائية ) 7(114 47
 اجراءات تشكيل المناطق  *118 48
 صالحيات المحافظات غير المنتظمة في منطقة )2(122 49
 انتخاب مجالس المحافظة والمحافظين وسلطاتهم )4(122 50
 تنظيم السلطة المفوضة الى المناطق  123 51
 وضع بغداد ) 2(124 52
 حقوق األقليات اإلدارية والسياسية والثقافية  125 53
العناية والتعويض على عائالت الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا النظام ) 3(132 54

 السابق والمتضررين من الهجمات اإلرهابية
 
 
 هايرمطلوب ثلثي االصوات لتمر +
 هايرمطلوب ثلثي االصوات لتمر +
هاريلتمرمطلوب اغلبية الحاضرين  *  
 
 
 
 
 
 
 

 


