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 المقدمة
 

 

لرصد أداء مجلس النواب العراقي للشهور  السادسالفصلي  يعد هذا التقرير هو التقرير

 .2102لعام  شباط ، اذار ، نيسان 

يتضمن التقرير أداء مجلس النواب التشريعي والرقابي بصورة عامة فضال عن عمل 

في أحالتها على جدول أعمال مشاريع القوانين و أنجازاللجان المختلفة ودورها في 

 .المجلس بغية قراءتها قراءة أولى

اعتمد المرصد النيابي على المواد الدستورية التي شرعت إلى عمل المجلس والمهام 

 .لمجلسلمن الدستور العراقي وعلى النظام الداخلي  10مناطة به السيما في المادة ال

إن فريق عمل المرصد يؤكد من خالل اعتماده على تصميم  برنامج إدخال خاص 

لمعطيات العمل المنجزة في جلسات المجلس على دقة وحيادية المخرجات وتالفيا لنسبة 

دوي أو في حال تفريغ البيانات وكذا بالنسبة األخطاء التي تقع في حال اإلدخال الي

 .للمخططات البيانية 

  :بناء على المعطيات التي يقدمهاانشأ المرصد قاعدة بياناته الخاصة 

 

 .الراصدون الذين تم تدريبهم في مؤسسة مدارك  -0

 .الدائرة البرلمانية  -2

 .الدائرة اإلعالمية في مجلس النواب  -3

 .الموقع االلكتروني للمجلس  -4

 .االتصال المباشر مع لجان المجلس  -5

 .وسائل اإلعالم  -1

 

على التراكم في أداء المجلس بناء على قاعدة  بياناتهاعتمد التقرير في بعض 

البيانات التي تم إنشائها خصيصا للمرصد بغية القياس الدقيق وإظهار الفروق في 

 .وبين كل ثالثة شهور على حده حدهاألداء بين كل شهر على 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي        

 4 

 

 

 االداء التشريعي 
 

جلسة للمدة  وعشرينإلحدى يتضمن التقرير متابعة أداء مجلس النواب 

من  (01)ابتداء من الجلسة  2102 /20/4 إلى 2/2/2102المحصورة من 

 (31)الجلسة  إلى 2/2/2102الفصل الثاني للسنة الثانية المنعقدة بتاريخ 

 :الشهور كما يليموزعة على  20/4/2102المنعقدة بتاريخ 

 

 (25)الجلسة  إلى( 01)من الجلسة :  شباطشهر  -0

 (31)الجلسة  إلى(21)من الجلسة :  آذارشهر  -2

 .( 31)الجلسة  إلى( 30)من الجلسة :  نيسانشهر  -3

 

 

أولى وقراءة ثانية  ةقراء وءةبلغ مجموع حركة مشاريع القوانين المقر -

 :وتفصيلها على النحو اآلتي 012ومصوت عليها 

 

 33قراءة أولى  -0

 33قراءة ثانية  -2

  22المصوت عليها  -3
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 نيسانالقوانين المصادق عليها من بداية المجلس إلى نهاية شهر 
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 مخطط ملخص القوانين للشهور الثالث
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 تسعةمن جلسات مجلس النواب األكثر تصويتا بواقع ( 31)كانت الجلسة  -0

 .قوانين

 .أكثر الجلسات قراءة أولى للقوانين وضمت ثمانية قوانين ( 30)جاءت الجلسة  -2

 .قوانين   سبعةأكثر الجلسات قراءة ثانية للقوانين وضمت ( 21)جاءت الجلسة  -3

في حركة ( 33)تساوت الجلسات الثالث السابقة باإلضافة إلى الجلسة رقم  -4

من قراءة اولى وقراءة ثانية تشريعية  اتحرك( 2)ضمت  التشريعات حيث

 .وتصويت

لم تحتوي على اي حركة إذ  آذاركانت أوطأ نسبة في التشريعات في شهر  -5

جلسة سرية بناء على طلب عدد من السيدات  الىتشريعية بسبب تحويل الجلسة 

   بوالسادة النواب لمناقشة بعض القضايا التي تخص امن مجلس النوا
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 الشهور المنصرمةالمصادق عليها خالل القوانين بعض 

 
 

 قانون مكافحة التدخين

 

واالجتماعية والبيئية واالقتصادية من  لغرض حماية المواطنين من االخطار الصحية

المدمرة له ، ومن اجل تحقيق مجتمع  جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب االثار

لمكافحته وفق المعايير التي  صحي خال من التدخين من خالل وضع الضوابط الفعالة

 . اقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين

 

 مواد القانون  بعض

والتربوية  البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليميةاقامة   ثانياـ

اضرار  ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل االعالم المختلفة عن

 .في اطار خطة وطنية سنوية التدخين

 

العامة  والتحذير من اضراره في االماكن طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين  ثالثا ـ

 .المحظور التدخين فيها

 

توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدال من زراعة  رابعاـ تنظيم برامج

 .التبغ

 

  العامة االتية يمنع التدخين في االماكن  ـ 4المادة ـ 

:   

والمؤسسات التعليمية والتربوية  داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر -اوال

  كافة الصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظاتو

. 

 المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات االجتماعات -ثانيا

 .والمناسبات ومكاتب العمل واألسواق التجارية

 

الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحالت  وسائط النقل العام والخاص  ثالثاـ

 .والخارجية الداخلية
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 . الوقود كافة محطات  رابعاـ

 

االماكن المنصوص عليها في البندين  تخصص مواقع خاصة للتدخين في  ـ 5المادة ـ 

بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن  من هذا القانون( 4)من المادة ( ثانيا)و( اوال)

 تواجد غير المدخنين

 

 

 

 قانون مكافحة االتجار بالبشر

 

لهدف مكافحة جريمة االتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا 

الفعل الخطير الذي يهين الكرامة االنسانية وبغية وضع األليات التي تكفل مساعدة 

  .ضحايا االتجار بالبشر

 مواد القانون  بعض

 

اللجنة المركزية لمكافحة االتجار ) تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى بـ -2-المادة 

مع ممثلي االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ( بالبشر

 .ذوات العالقة تتولى تحقيق اهداف القانون

 

  تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام االتية -3-المادة 

  االتجار بالبشر والحد منهاوضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة  -أوالً 

تقديم التوصيات الالزمة لمكافحة االتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع  -ثانياً 

 .الجهات ذوات العالقة

اعداد التقارير المتعلقة باالتجار بالبشر وفقاً لالتفاقيات الدولية ذوات الصلة  -ثالثاً 

 .ورفعها للجهات ذوات العالقة

ون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر وتبادل التعا -رابعاً 

 .المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة 

اقتراح االجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر وحماية الشهود  -خامساً 

 .والمجني عليهم 

يف للتحذير من مخاطر االتجار بالبشر بالتعاون مع القيام بحمالت توعية وتثق -سادساً 

 .منظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية والدينية ومراكز البحوث 

اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحاالت االتجار بالبشر وجهود الحكومة في  -سابعاً 

 .مكافحتها 
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 .تعلقة بمكافحة االتجار بالبشرالسعي النضمام العراق الى االتفاقيات الدولية الم -ثامناً 

 

- 5-المادة 

خمسة ماليين دينار ( 5111111)يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة التقل عن  -أوالً 

عشرة ماليين دينار كل من ارتكب أحد االفعال (  01111111)والتزيد على 

 (.0)المنصوص عليها في المادة 

خمس عشرة سنة وبغرامة التزيد  (05)تكون العقوبة السجن مدة التزيد على  -:ثانياً 

عشرة ماليين دينار كل من ارتكب جريمة االتجار باستخدام ( 01111111)على 

 _:احدى الوسائل اآلتية

استخدام أي شكل من أشكال االكراه كاالبتزاز أو التهديد أوحجز وثائق السفر -أ

 .أوالمستمسكات الرسمية 

 .و التغرير بهم استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا أ-ب

إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الواليه  -ج

 عليهم

 

 

ثالث سنوات وبغرامة التقل عن ( 3)يعاقب بالحبس مدة التقل عن  -1-المادة 

عشرين مليون دينار (21111111)عشرة ماليين دينار والتزيد على ( 01111111)

 _:من  أو باحداهما كل

 .أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد االتجار بالبشر  -أوالً 

 .تعاقد على صفقة تتعلق باالتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات  -ثانياً 

 

 .تكون العقوبة باالعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه  -3-المادة 

 

خمسة ماليين دينار والتزيد ( 5111111)مة التقل عن يعاقب بغرا -اوالً  -2-المادة 

خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه ( 25111111)على 

بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته واليخل هذا بالعقوبة التي 

شتراكه تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت ا

 .في الجريمة 

للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق  -ثانياً 

 .مقره اذا ثبت ارتكابه ألحد األفعال المنصوص عليها في هذا القانون 

 

 .اليعتد بموافقة ضحايا جريمة االتجار بالبشر في كل األحوال  -01-المادة 
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 قانون تصديق جمهورية العراق على االتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن

 

بالنظر الهمية مصادقة جمهورية العراق على االتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن 
الة لمنع جميع االعمال المتعلقة ولغرض مشاركة المجتمع الدولي في وضع تدابير فع

 بجريمة اخذ الرهائن ومالحقة مرتكبيها باعتبارها من مظاهر االرهاب الدولي
 

 

تصديق جمهورية العراق على االتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن  -1-المادة
 .3/6/1983والداخلة حيز النفاذ في  11/11/1981الموقعة بتاريخ 

 

 القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةينفذ هذا  -2-المادة 

 

قانون تصديق جمهورية العراق على االتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة 

 .للطاقة المتجددة الدولية

 

لمتجددة وفتح أفاق حيوية لغرض تعزيز إمكانيات جمهورية العراق في مجال الطاقة ا

لتنمية العراق اإلقتصادية واإلجتماعية وألجل تصديق جمهورية العراق على األتفاقية 

والموقع عليها في  IRENA))الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 

 .21/1/2112المانيا بتاريخ 

  شرع هذا القانون

 

 

العراق على االتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة تُصدق جمهورية  -  0-المادة 

 .21/1/2112  والموقع عليها في المانيا بتاريخ IRENA))الدولية للطاقة المتجددة 

 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  -  2 -المادة 

 

 قانون تصديق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق واالتحاد االوربي في شأن

 الشراكة االستراتيجية في مجال الطاقة

 

بغية تنمية صادرات العراق للطاقة وللمصالح المشتركة لالتحاد االوربي كمستهلك 

مة جمهورية للطاقة والعراق كمنتج لها، ولغرض التصديق على مذكرة التفاهم بين حكو

 .العراق واالتحاد االوربي في شأن الشراكة االستراتيجية في مجال الطاقة

 

 

http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=123
http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=123
http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=48
http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=48
http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=104
http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=104
http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=104
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تُصدق جمهورية العراق على مذكرة التفاهم مع االتحاد االوربي في شأن   ـ 0المادة ـ 

 .03/0/2101الشراكة اإلستراتيجية في مجال الطاقة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 

 

 هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ينفذ   ـ 2المادة ـ 

 

 قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة

في  باالنقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية الموقع عليها في واشنطن

 3/9/3791والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ  3/3/3793

 

من اجل تنظيم التجارة الدولية في االنواع المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان 

والنبات البرية وحمايتها من االنقراض ومراقبة االتجار بها ، ولغرض انضمام 

مهددة باالنقراض من جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في االنواع ال

 مجموعات الحيوان والنبات البرية

 

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في االنواع المهددة   ـ 0المادة ـ 

باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 

 .0/1/0215والتي دخلت حيز النفاذ في  3/3/0213

 

 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية   ـ 2ة ـ الماد

 

 قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومتي العراق

 والمملكة االردنية الهاشمية

 

بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة االردنية الهاشمية  بغية تسهيل العمل المشترك

في مجال صحة الحيوان والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة االوبئة 

الحيوانية واالمراض المشتركة وتسهيالً الستيراد وتصدير وعبور الحيوانات 

ا بين الطرفين والمنتجات ذات المصدر الحيواني ضمن اطار التشريعات المعمول به

 المتعاقدين

 

 

تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الفني في مجال الصحة   ـ 0المادة ـ 

الحيوانية مع حكومة المملكة االردنية الهاشمية الموقعة من الجانبين في بغداد بتاريخ 

3/2/2112. 

 

 .يةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسم   ـ 2المادة ـ 

 
 

http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=122
http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=122
http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=122
http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=150
http://www.miqpm.com/Legislation_Details.php?ID=150
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 قانون وزارة االسكان واالعمار

 

 

من اجل اعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة االعمار واالسكان ومهامها 

واختصاصها وتوسع الصالحيات الممنوحة للمحافظات غير المنتظمة باالقليم ولغرض 

 االنتاج وتحسين النوعية في مجال االعمار واالسكانزيادة 

 

 بعض مواد القانون

 

 (0)المادة 

تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها ( وزارة االعمار واالسكان)تؤسس وزارة تسمى 

 .وزير االعمار واالسكان أو من يخوله 

 

 (2)المادة 

االعمار واالسكان وتحديث تهدف الوزارة الى تحسين العمل وزيادة االنتاج في مجال 

مواد البناء وتقديم أفضل المواصفات والخدمات في مجال التشييد والصيانة وتأمين 

 .السكن المالئم للمواطن

 

 (3)المادة 

 :تسعى الوزارة الى تحقيق أهدافها بالوسائل االتية 

أقتراح الخطط في مجال المباني واالسكان والطرق والجسور ضمن الخطط : أوال 

 .امة للدولةالع

القيام بالدراسات الخاصة بقطاع التشييد ودراسات الجدوى الفنية واالقتصادية : ثانيا 

 .للمشاريع الموكلة اليها وبما يعزز نقل المعرفة والتقنيات المالئمة الى العراق

القيام بأعمال السيطرة النوعية وتحريات التربة والبحوث في مجال مواد وتقنيات : ثالثا 

 .والمساهمة في أعداد المواصفات في قطاع التشييد البناء

وضع التصاميم ومستتنداتها ومناهج العمل للمشاريع الموكلة أليها عن طريق : رابعا 

تشكيالتها أو االستشارين أو المقاولين من العراقيين وغير العراقيين ولها تكليف 

 .تشكيالتها بتنفيذ تلك االعمال

المشاريع الموكلة أليها ومتابعتها وكذلك المشاريع التي يتم االشراف على تنفيذ : خامسا 

  .التعاقد على تنفيذها مع الغير

تنفيذ مشاريع تعود لجهات اخرى داخل العراق وخارجه من خالل تشكيالت   :سادسا 

 .التنفيذية والتصميمية بصفة مقاول  الوزارة

الواقعة خارج ، مرور السريعبما في ذلك طرق ال، أنشاء و صيانة الطرق العامة: سابعا 

حدود امانة بغداد والبلديات وصيانة وتشغيل الجسور و تاثيثها والحفاظ على محرماتها 

 .وتملك االراضي لهذه المشاريع وفقا للقانون
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القيام بأعداد تصاميم المشاريع الصناعية وغيرها وتنفيذها من خالل تشكيالتها   :ثامنا 

 .راقالمساهمة في بناء وتطوير الع

ممارسة وتمويل االقراض العقاري النشاء المساكن والمجمعات السكنية : تاسعا 

  .وترميمها أو المشاريع العمرانية من خالل دائرة صندوق االسكان التابع للوزارة 

المشاركة مع جميع القطاعات لالستثمار في مجال السكن تماشيا مع سياسة : عاشراً 

 .االسكان في البلد

االشراف عل شركات القطاع العام والمختلط في قطاعي االعمار : حادي عشر 

 .واالسكان 
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وزعت مشاريع القوانين على لجان المجلس خالل الشهور الثالث 

 :على النحو آالتي

 

 التشريع اللجنة القانون
رقم وتاريخ 

 الجلسة

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق 
البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة  الى

 الدولية لقاع البحار وحصانتها

 تصويت  الزراعة والمياه
 (11)الجلسة 

2/2/2112 

شروع قانون إعفاء االحتياطيات م
الرأسمالية لشركات القطاع المختلط من 

 ضريبة الدخل

 تصويت لماليةا
 (11)الجلسة 

2/2/2112 

 تصويت  الصحة والبيئة شروع قانون مكافحة التدخينم
 (11)الجلسة 

2/2/2112 

شروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة م
 1999لسنة  196رقم ( المنحل)الثورة 

 أولىقراءة  القانونية
 (18)الجلسة 

1/2/2112 

شروع قانون انضمام جمهورية العراق م
الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال 

 التعبير الثقافي
 قراءة أولى الثقافة واالعالم

 (18)الجلسة 
1/2/2112 

الوثائق التي تحمل  شروع قانون عائديةم
 االسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين

المرحلين 

  والمهجرين
 قراءة أولى

 (18)الجلسة 
1/2/2112 

 قراءة أولى  القانونية شروع قانون اللغة الرسميةم
 (18)الجلسة 

1/2/2112 

 مشروع قانون العمل
العمل والشؤون 

 االجتماعية
 قراءة أولى

 (18)الجلسة 
1/2/2112 

 قراءة ثانية  العالقات الخارجية قانون عقد المعاهداتمشروع 
 (19)الجلسة 

11/2/2112 

مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 
 1991لسنة ( 191)رقم ( المنحل)

 تصويت القانونية
 (21)الجلسة 

16/2/2112 

تصديق اتفاقية التعاون مشروع قانون 
االقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة 

 جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة

 تصويت المالية
 (21)الجلسة 

16/2/2112 

مشروع قانون هيأة الرقابة الوطنية العراقية 
 على منع انتشار اسلحة الدمار الشامل

 تصويت  االمن والدفاع
 (21)الجلسة 

16/2/2112 
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شروع قانون التعديل االول لقانون م
 211لسنة ( 19)العقوبات العسكري رقم 

 تصويت  االمن والدفاع
 (21)الجلسة 

16/2/2112 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق 
الى االتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية 
وحكومة الواليات المتحدة المكسيكية النشاء 
الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من 

 2116اجل التنمية عام 

 قراءة أولى  العالقات الخارجية
 (21)الجلسة 

18/2/2112 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق 
الى اتفاقية تسوية نزاعات االستثمار بين 

 دول ومواطني دول اخرى

االقتصاد 

 واالستثمار
 قراءة أولى

 (21)الجلسة 
18/2/2112 

 قراءة أولى القانونية مشروع قانون تمديد خدمة القضاة
 (21)الجلسة 

18/2/2112 

مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية 
العراق على اتفاقية التعاون التجاري 
واالقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين 
حكومة جمهورية العراق وجمهورية 

 اذربيجان

 قراءة ثانية  العالقات الخارجية
 (21)الجلسة 

18/2/2112 

مشروع قانون انضمام العراق الى الميثاق 
العربي لحقوق االنسان الصادر عن جامعة 

 2111الدول العربية عام 
 قراءة ثانية حقوق االنسان

 (21)الجلسة 
18/2/2112 

مشروع قانون تصديق مذكرة تفاهم بين 
حكومة جمهورية العراق واالتحاد االوربي 
في شأن الشراكة االستراتيجية في مجال 

 الطاقة

 قراءة ثانية  النفط والطاقة
 (21)الجلسة 

18/2/2112 

قرار مجلس قيادة  مشروع قانون الغاء
 1981لسنة  196الثورة المنحل رقم 

 قراءة ثانية القانونية
 (21)الجلسة 

18/2/2112 

 قراءة أولى  والبيئةالصحة  مشروع قانون الطب العدلي
 (22)الجلسة 

21/2/2112 

مشروع قانون تصديق جمهورية العراق 
 على االتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن

 قراءة ثانية  العالقات الخارجية
 (22)الجلسة 

21/2/2112 

لمقترح قانون منع استيراد االلعاب 
 المحرضة على العنف

المرأة واالسرة 

 والطفولة
 قراءة ثانية

 (22)الجلسة 
21/2/2112 

مشروع قانون تصديق تشجيع وحماية 
االستثمار بين جمهورية العراق وحكومة 

 رنسيةالجمهورية الف

 قراءة ثانية  العالقات الخارجية
 (22)الجلسة 

21/2/2112 

 (22)الجلسة  قراءة ثانية الخدمات واالعمار مشروع قانون وزارة االعمار واالسكان
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21/2/2112 

مشروع قانون تصديق اتفاقية اقامة منظمة 
تجارة بين حكومة جمهورية العراق 

 والمملكة االردنية الهاشمية

االقتصاد 

 واالستثمار
 قراءة أولى

 (23)الجلسة 
21/2/2112 

اتفاقية الشراكة االقتصادية مشروع قانون 
الشاملة بين حكومة جمهورية العراق 

 وحكومة الجمهورية التركية

االقتصاد 

 واالستثمار
 قراءة أولى

 (23)الجلسة 
21/2/2112 

شروع قانون انضمام جمهورية العراق م
رة الدولية في االنواع الى اتفاقية التجا

المهددة باالنقراض من مجموعات 
 الحيوانات والنباتات البرية

 قراءة ثانية  العالقات الخارجية
 (23)الجلسة 

21/2/2112 

لقرار مجلس  مشروع قانون التعديل االول
لسنة  121رقم ( المنحل)قيادة الثورة 

2112 
 قراءة ثانية  القانونية

 (23)الجلسة 
21/2/2112 

 قراءة ثانية  الزراعة والمياه مشروع قانون البذور والتقاوي
 (23)الجلسة 

21/2/2112 

مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز 
 المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 قراءة أولى المالية
 (21)الجلسة 

22/2/2112 

 مشروع قانون شبكة الحماية االجتماعية
المرأة واالسرة 

 والطفولة
 قراءة ثانية

 (21)الجلسة 
22/2/2112 

قرار مجلس قيادة  مشروع قانون الغاء
 1999لسنة  196رقم ( المنحل)الثورة 

 قراءة ثانية  القانونية
 (21)الجلسة 

22/2/2112 

شروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم م
 1969لسنة  111

 قراءة ثانية  القانونية
 (21)الجلسة 

22/2/2112 

شروع قانون اعفاء المزارعين والفالحين م
المقترضين من فوائد القروض السابقة 

 المترتبة بذمتهم
 قراءة ثانية  الزراعة والمياه

 (21)الجلسة 
22/2/2112 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق 
الى الميثاق العربي لحقوق االنسان الصادر 

 2111عن جامعة الدول العربية عام 
 تصويت  العالقات الخارجية

 (22)الجلسة 
23/2/2112 

 تصويت حقوق االنسان شروع قانون مكافحة االتجار بالبشرم
 (22)الجلسة 

23/2/2112 

لموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ا
2112 

 تصويت المالية
 (22)الجلسة 

23/2/2112 

مشروع قانون تصديق قانون اتفاقية التعاون 
في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة 

 قراءة ثانية  الزراعة والمياه
 (26)الجلسة 

6/3/2112 
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جمهورية العراق وحكومة المملكة االردنية 
 الهاشمية

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق 
الى المعاهدة الدولية في شان الموارد 

 الوراثية النباتية لالغذية الزراعية

 قراءة ثانية  الزراعة والمياه
 (26)الجلسة 

6/3/2112 

مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون في 
مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين 
حكومتي جمهورية العراق والمملكة 

 االردنية الهاشمية

 قراءة ثانية  الزراعة والمياه
 (26)الجلسة 

6/3/2112 

مشروع قانون دمج المصرف االشتراكي 
 بمصرف الرافدين

 قراءة ثانية المالية
 (26)الجلسة 

6/3/2112 

 قراءة ثانية المالية مشروع قانون صندوق ادخار الكمارك
 (26)الجلسة 

6/3/2112 

 قراءة ثانية  الزراعة والمياه مشروع قانون تسجيل واعتماد المبيدات
 (26)الجلسة 

6/3/2112 

 قراءة ثانية  الزراعة والمياه مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية
 (26)الجلسة 

6/3/2112 

مشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس 
 1982لسنة  63السرطان في العراق رقم 

 قراءة ثانية  الصحة والبيئة
 (28)الجلسة 

11/3/2112 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق 
الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في 

 الشرق االدنى
 قراءة ثانية  الزراعة والمياه

 (28)الجلسة 
11/3/2112 

شروع قانون مركز التدريب النقدي م
 والمصرفي

 قراءة ثانية المالية
 (28)الجلسة 

11/3/2112 

مشروع قانون منحة طلبة الجامعات 
 والمعاهد العراقية

 قراءة ثانية التعليم العالي
 (28)الجلسة 

11/3/2112 

شروع قانون مزاولة مهنتي القبالة م
 والتمريض

 قراءة ثانية  الصحة والبيئة
 (28)الجلسة 

11/3/2112 

شروع قانون تصديق جمهورية العراق م
علـــى االتفاقيــة الدوليــــة لمناهضــة 

 اخــــذ الرهائــــن

 تصويت  العالقات الخارجية
 (28)الجلسة 

11/3/2112 

شروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع م
وحماية االستثمار بين حكومة جمهورية 

 العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية

االقتصاد 

 واالستثمار
 تصويت

 (28)الجلسة 
11/3/2112 

قـــرار مجلس قيــادة  مشروع قانون الغاء
لسنـــة  196الثـــورة المنحل رقــــم 

 تصويت القانونية
 (28)الجلسة 

11/3/2112 
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1999 

مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية 
العراق على اتفاقية التعاون التجاري 

الفني والثقافي بين واالقتصادي والعلمي و
حكومة جمهورية العراق وحكومة 

 جمهورية أذربيجان

 تصويت  العالقات الخارجية
 (28)الجلسة 

11/3/2112 

 قراءة أولى  االمن والدفاع مشروع قانون الدفاع المدني
 (29)الجلسة 

12/3/2112 

مشروع قانون تصديق النظام االساسي 
 لمرفق البيئة العربي

 ةقراءة ثاني  الصحة والبيئة
 (29)الجلسة 

12/3/2112 

 قراءة ثانية التعليم العالي مشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا
 (29)الجلسة 

12/3/2112 

مشروع قانون تصديق جمهورية العراق 
على االتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة 

 الدولية للطاقة المتجددة الوكالة

االقتصاد 

 واالستثمار
 تصويت

 (31)الجلسة 
11/3/2112 

مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة 
 1981لسنة ( 196)رقم ( المنحل)الثورة 

 تصويت  القانونية
 (31)الجلسة 

11/3/2112 

مشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم بين 
حكومة جمهورية العراق واالتحاد االوربي 
في شان الشراكة االستراتيجية في مجال 

 الطاقة

 تصويت  النفط والطاقة
 (31)الجلسة 

11/3/2112 

شروع انضمام جمهورية العراق الى م
المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية 

 النباتية لالغذية والزراعة

 تصويت  الزراعة والمياه
 (31)الجلسة 

11/3/2112 

شروع قانون انضمام جمهورية العراق م
الى اتفاقية التجارة الدولية في االنواع 
المهددة باالنقراض من مجموعات 

 الحيوانات والنباتات البرية

 تصويت  العالقات الخارجية
 (31)الجلسة 

11/3/2112 

شروع قانون انضمام جمهورية العراق م
الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في 

 الشرق االدنى
 تصويت  الزراعة والمياه

 (31)الجلسة 
11/3/2112 

شروع قانون تصديق قانون اتفاقية تعاون م
في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة 
جمهورية العراق وحكومة المملكة االردنية 

 الهاشمية

 تصويت  والمياهالزراعة 
 (31)الجلسة 

11/3/2112 

 (31)الجلسة  تصويت اهالزراعة والميمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون في 
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مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين 
حكومتي جمهورية العراق والمملكة 

 االردنية الهاشمية

11/3/2112 

 تصويت الخدمات واالعمار شروع قانون وزارة االعمار واالسكانم
 (31)الجلسة 

11/3/2112 

مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 
 21/2/1982في ( 216)رقم ( المنحل)

 قراءة أولى القانونية
 (31)الجلسة 

3/1/2112 

قراري مجلس قيادة  قترح قانون الغاءم
في ( 1361)المرقمين (. المنحل)الثورة 

في ( 821)و  11/11/1982
31/6/1919 

 قراءة أولى القانونية
 (31)الجلسة 

3/1/2112 

مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 
 21/11/1988في ( 821)رقم ( المنحل)

 قراءة أولى القانونية
 (31)الجلسة 

3/1/2112 

ن الغاء قرار مجلس قيادة الثورة مقترح قانو
 2/9/1989في ( 212)رقم ( المنحل)

 قراءة أولى القانونية
 (31)الجلسة 

3/1/2112 

مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 
 1/2/1992في ( 21)رقم ( المنحل)

 قراءة أولى القانونية
 (31)الجلسة 

3/1/2112 

قرار مجلس قيادة الثورة  مقترح قانون الغاء
 11/1/1998في ( 121)رقم ( المنحل)

 قراءة أولى القانونية
 (31)الجلسة 

3/1/2112 

مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 
 3/3/2111في ( 21)رقم ( المنحل)

 قراءة أولى القانونية
 (31)الجلسة 

3/1/2112 

مشروع قانون اتفاقية التشجيع والحماية 
المتبادلة لالستثمارات والبروتوكول الملحق 
بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة 

 جمهورية المانيا االتحادية

االقتصاد 

 واالستثمار
 قراءة أولى

 (31)الجلسة 
3/1/2112 

 قراءة ثانية   القانونية شروع قانون تمديد خدمة القضاةم
 (31)الجلسة 

3/1/2112 

مشروع قانون تصديق النظام االساسي 
 لمرفق البيئة العربي

 تصويت والبيئة الصحة
 (32)الجلسة 

2/1/2112 

شروع قانون تصديق النظام االساسي م
لالتحاد االسالمي لالتصاالت السلكية 

 والالسلكية
 تصويت  العالقات الخارجية

 (32)الجلسة 
2/1/2112 

قانون دمج المصرف االشتراكي شروع م
 بمصرف الرافدين

 تصويت المالية
 (32)الجلسة 

2/1/2112 

 تصويت المالية مشروع قانون صندوق ادخار الكمارك
 (32)الجلسة 

2/1/2112 
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مشروع قانون تصديق االتفاقية العربية 
 لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

 قراءة أولى  العالقات الخارجية
 (33)الجلسة 

1/1/2112 

مشروع قانون تصديق االتفاقية العربية 
 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

 قراءة أولى  الخارجية العالقات
 (33)الجلسة 

1/1/2112 

مشروع قانون تصديق االتفاقية العربية 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود 

 الوطنية

المرحلين 

  والمهجرين
 قراءة أولى

 (33)الجلسة 
1/1/2112 

تصديق االتفاقية العربية مشروع قانون 
 دلمكافحة الفسا

 قراءة أولى  العالقات الخارجية
 (33)الجلسة 

1/1/2112 

مشروع قانون تصديق االتفاقية العربية لنقل 
نزالء المؤسسات العقابية  واالصالحية في 

 الجزائية اطار تنفيذ االحكام

 قراءة أولى  العالقات الخارجية
 (33)الجلسة 

1/1/2112 

مقترح قانون منحة تالميذ المدارس 
 االبتدائية

 قراءة أولى التربية
 (33)الجلسة 

1/1/2112 

قترح قانون مكاتب التحقيق القضائي م
 والمحققين القضائيين

 قراءة أولى حقوق االنسان
 (33)الجلسة 

1/1/2112 

مشروع قانون التعديل الثاني لقانون 
رقم انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 

 المعدل 1991لسنة ( 11)

 قراءة ثانية  المالية
 (33)الجلسة 

1/1/2112 

مشروع قانون تعديل قانون الشركات العامة 
 1991لسنة ( 22)رقم 

االقتصاد 

 واالستثمار
 قراءة ثانية 

 (33)الجلسة 
1/1/2112 

مشروع قانون تصديق جمهورية العراق 
 على ميثاق منظمة التعاون االسالمي

االوقاف والشؤون 

 الدين
 قراءة ثانية 

 (31)الجلسة 
9/1/2112 

مشروع قانون تصديق جمهورية العراق 
على البروتوكول النموذجي االضافي 

 الملحق بنظام الضمانات الشاملة
 قراءة ثانية  الصحة والبيئ

 (31)الجلسة 
9/1/2112 

 قراءة ثانية  الخدمات واالعمار مشروع قانون االتصاالت والمعلوماتية
 (31)الجلسة 

9/1/2112 

مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات 
لسنة ( 21)غير المنتظمة في أقليم رقم

2118 

االقاليم 

 والمحافظات
 قراءة أولى

 (32)الجلسة 
11/1/2112 

قترح التعديل الثاني لقانون انتخابات م
مجالس المحافظات واالقضية والنواحي 

 2118لسنة ( 36)رقم

االقاليم 

 والمحافظات
 قراءة ثانية 

 (32)الجلسة 
11/1/2112 

شروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 
 1969لسنة ( 111)

 تصويت  القانونية
 (36)الجلسة 

19/1/2112 
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 تصويت  القانونية القضاةشروع قانون تمديد خدمة م
 (36)الجلسة 

19/1/2112 

شروع قانون التعديل االول لقانون م
 1982لسنة ( 26)الوكاالت البحرية رقم 

 قراءة أولى واالعمارالخدمات 
 (31)الجلسة 

21/1/2112 

مشروع قانون التعديل االول لقانون الطرق 
 2111لسنة ( 32)العامة رقم 

 قراءة أولى الخدمات واالعمار
 (31)الجلسة 

21/1/2112 

 قراءة أولى الخدمات واالعمار مشروع قانون حماية السكك الحديد
 (31)الجلسة 

21/1/2112 

 قراءة أولى  العالقات الخارجية مشروع قانون وزارة الخارجية
 (31)الجلسة 

21/1/2112 

شروع قانون التعديل االول لقانون وزارة م
لسنة ( 8)العمل والشؤون االجتماعية رقم 

2116 

 العمل
 

 قراءة ثانية 
 (31)الجلسة 

21/1/2112 
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 الدور الرقابي 
 

استضاف المجلس السيد عبد 18/2/2112المنعقدة بتاريخ ( 21)في الجلسة : اوال
ديوان الرقابة المالية وعدد من المختصين لمناقشة الموازنة الباسط تركي رئيس 
 .2119والحسابات الختامية لعام  2112العامة االتحادية لعام 

 
 

 :صوت المجلس على قضايا متعددة كانت على النحو اآلتي:ثالثا 

 

من الفصل التشريعي  (21)عقد مجلس النواب الجلسة  2112/ 16/3بتاريخ  -1
 الجلسة وفي هذه الثاني للسنة الثانية

( علي عبد هللا حمود الصجري)صوت المجلس على صحة عضوية السيد   -

 .في مجلس النواب
 

من الفصل التشريعي ( 22)عقد مجلس النواب الجلسة  23/2/2112بتاريخ  -2
 الجلسة وفي هذهالثاني للسنة الثانية 

 
ن ضرورة تشريع قانون الهيئة الوطنية صوت المجلس على قرار يتضم  -

لذوي االحتياجات الخاصة كهيئة مستقلة والطلب من الحكومة ومؤسسات 
 الدولة تطبيق الوثيقة الدولية الخاصة بالمعاقين وااللتزام بمبادئها

التصويت على قرار بخصوص التوازن في مؤسسات الدولة تضمن تحقيق  -

التوازن الدستوري مابين مكونات الشعب العراقي في القوات المسلحة 

آ من الدستور اضافة الى /اوال 2والمؤسسات االمنية وكما ورد في المادة 

ضمان حقوق االقاليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة 

 ديةاالتحا

من الفصل التشريعي  (31)الجلسة عقد مجلس النواب  9/1/2112بتاريخ  -3
 الجلسة الثاني للسنة الثانية وفي هذه

 
صوت المجلس على اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق  -

 االنسان

 

من الفصل التشريعي ( 31)الجلسة عقد مجلس النواب  19/1/2112بتاريخ  -1
 الجلسة هذه الثاني للسنة الثانية وفي
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صوت المجلس قبول استقالة النائب جابر حبيب جابر بناءا على طلبه لتوليه  -

 منصب سفير العراق في الواليات المتحدة

تمديد عمل مجلس المفوضين في )صوت المجلس على  قرار ينص على  -

المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات لممارسة مهامها القانونية لمدة ثالث 

 لحين تشكيل مجلس المفوضين بموجب القانون ايهما اقرب اشهر او

صوت المجلس من حيث المبدأ الستمرار تشريع مقترح التعديل الثاني  -

 2113لسنة ( 20)لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي        

 25 

 الغياب والحضور
  

 توزيع الغيابات حسب المحافظات
 

 جلسة( 330)الغيابات التراكمي للمحافظات خالل توزيع 
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  النسبة المئوية لغيابات المحافظات
استعمل المرصد الطريقة الحسابية اآلتية في احتساب غيابات األعضاء حسب 

عدد نواب كل / عدد الجلسات/ جلسة 033عدد غيابات األعضاء خالل : المحافظات 

 .جلسة 033وقد تم احتساب الغيابات ل. محافظة

وقد أفادت النتائج أن محافظة صالح الدين كانت األعلى من بين المحافظات في نسبة 

 %01،1بزيادة عن معدلها في الشهور الماضية اذ كانت %  00.0الغياب إذ بلغت 

فيما جاءت محافظة بغداد بالمرتبة الثانية وقد حافظت عليها منذ انطالق عمل المجلس 

اما 5.4ا عن نسبتها في الشهور الماضية اذ كانت بتراجع طفيف جد%3.5بواقع 

وظلت تحتفظ بذات % 4.3مرتبة الثالثة فهي االنبار بواقع المحافظة التي جاءت بال

 .وان تراجعت بشكل طفيف %4.1التسلسل مقارنة بالشهور الماضية اذ كانت نسبتها 

وتلتها  %0.3وظلت محافظة السليمانية هي االقل بنسبة غيابتها اذ كانت نسبتها  

وكما .  %0.1متراجعة عن نسبتها السابقة البالغة  %0.1محافظة كربالء بنسبة 

 موضح في المخطط 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 

 %1.3االنبار 

 %1.3السليمانية 

 %1.6أربيل 

 %2.3المثنى 

 %3.8البصرة 

 %2بابل 

 %2.1بغداد 

 %1.3دهوك 

 %2.1ديالى 

 %2.1ذي قار 

 %11.1صالح الدين 

 %2.6القادسية 

 %1.6كربالء 

 %2.3كركوك 

 %2.2ميسان 

 %2.8نجف 

 %2.1نينوى 

 %2.1واسط 

% 
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النسبة المئوية لغيابات الكتل البرلمانية من بداية 

 عمل المجلس  
 

 تم احتساب النسب المئوية لغيابات.وفي ذات المنهجية في عملية احتساب الغيابات 

عدد / عدد نواب الكتلة / مجموع غيابات الكتلة : الكتل البرلمانية على وفق اآلتي 

 .جلسة  033علما أن النسب المذكورة احتسبت ل .الجلسات 

 

وأفادت النسب أن إتالف وحدة العراق كان األعلى في نسبة الغياب من بين الكتل 

اب للشهور الماضية وقد تراجعت عن نسبة الغي% .00.4األخرى إذ جاءت نسبتها 

وقد تم رصد تراجع غيابات ائتالف وحدة العراق نتيجة الستبدال   %02.2البالغة 

العضو جواد البوالني وما رافق عملية االستبدال من اشكاالت قانونية اذ تبين 

 .الصعود الواضح في حضور اعضاء الكتلة المؤلفة من اربعة نواب 

 

واحتلت بذلك المرتبة الثانية %  2،5نسبة كتلة التوافق من حصة الغياب  تفيما بلغ

 %00عن نسبة غياباتها للشهور المنصرمة البالغة  بتراجع

 . %5،4بالمرتبة الثالثة بنسبة البيضاء فيما جاءت نسبة العراقية     
 

سبة وهي ذات الن % 0.4اذ بلغت نسبتها الكتل غيابا  قلأكتلة التغيير  ظلتفيما 

 للشهور الماضية 
 

 جلسة ( 033)مخطط نسبة غيابات الكتل خالل 
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 %1.6ائتالف الكتل الكردستانية 

 %3.1.ائتالف دولة القانون 

 %11.1ائتالف وحدة العراق 

 %2.8االئتالف الوطني العراقي 

 %9.2التوافق 

 %1.8العراقية 

 %2.1العراقية البيضاء 

 %1.1التغيير 

 %1.21قائمة الرافدين 
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النسبة المئوية لغيابات الكتل البرلمانية خالل الشهور 

 الثالث الخاصة بهذا التقرير   

 
جلسة خالل الشهور الثالثة المذكورة وتم احتساب ( 20)احتسبت هذه النسبة ل

( 20)عدد الجلسات ىللكتلة خالل هذه الشهور عل النسبة بقسمة عدد الغيابات

 .مقسوما على عدد نواب تلك الكتلة 

( 20)النسب للغيابات خالل  بأعلىجاءت  البيضاء الكتلة العراقية أنالنسب  أفادت

 % 2.5جلسة بواقع 

 % 1.2جاءت نسبتها بواقع   إذاقل الكتل غيابا  ائتالف الكتل الكردستانية وكانت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 

 %1.9ائتالف الكتل الكردستانية 

 %9.2العراقية البيضاء 

 %1.2التغيير 

 %2التحالف الوطني العراقي 

 %3.1العراقية 



         التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي        

 22 

 

 

 جلسة ( 333)توزيع الغيابات حسب اللجان ل

 
توزعت غيابات األعضاء على مختلف اللجان بنسب متفاوتة  للشهور الماضية وقد 

وقد جاءت ، تم احتساب الغياب بصورة تراكمية على وفق المخطط المبين في أدناه

 :غيابات اللجان على النحو اآلتي 

 

  002لجنة شؤون األعضاء والتطوير البرلماني  بواقع  -0

 .12لجنة المرحلين والمهجرين بواقع مجموع متراكم  -2

 11اللجنة المالية  بواقع   -3

 

 :فيما كانت اللجان األقل غيابا للمدة المنصرمة على النحو األتي 

 

 .غيابات تراكمية 04لجنة المرأة واألسرة والطفولة بواقع  -0

 .تراكمي غياب 01لجنة التعليم العالي بواقع  -2

 .غياب تراكمي  22لجنة االقاليم والمحافظات بواقع  -3

 

 :كما هو موضح بالمخطط التالي 
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 الغيابات حسب الجنس

 

 
أفرزت مؤشرات المرصد النيابي العراقي إن النساء في المجلس أكثر التزاما وحضورا 

 -:للنساء مقارنة بغياب الرجال على النحو اآلتي لجلساته إذ بلغت نسبة الغياب 

 

 % 2= نسبة غياب النساء 
 % 4= نسبة غياب الرجال 

وتم احتساب هذه النسبة بقسمة عدد الغياب على عدد الجلسات الكلي على عدد األعضاء 

 بحسب الجنس في المجلس والبالغ 

 عضو 33=نساء 

 عضو  240= رجال 

 وهذا يعني إن معدل الغياب لكل جلسة 

 عضوا لكل جلسة  0.1= للنساء 

 عضوا لكل جلسة  2.5= فيما بلغ معدل غياب الرجال بما نسبته 
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 حضور وغياب االعضاء لجلسات الشهور الثالث
 

تابع فريق المرصد النيابي العراقي حركة حضور وغياب أعضاء المجلس 

 :آلتيةالتراكمية وقد تحصل على األرقام ا

 

 % . 3.1ويشكل ما نسبته  235عدد الغياب بدون عذر  -0

 .تقريبا%  40ويشكل ما نسبته  2113عدد الغياب بعذر  -2

 %  55.4ويشكل ما نسبته  3112عدد الحضور الكلي ألعضاء المجلس  -3

نائب  023كانت أعلى حضور لألعضاء خالل المدة التي يغطيها التقرير هو  -4

المنعقدة بتاريخ  من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية (30)في الجلسة رقم 

3/4/2104. 

نائب في  015كانت أوطأ حضور لألعضاء خالل المدة التي يغطيها التقرير هو  -5

من  05/3/2102بتاريخ ( 31)والجلسة  22/2/2102بتاريخ  (24)الجلسة 

 . الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية

 

 :التاليكما هو موضح بالمخطط 

 

 

 
 

 

 

0 1000 2000 3000 4000 

 (3612)عدد الحضور

 (2663)عدد الغياب بعذر

 (232)عدد الغياب بدون عذر

 حضور وغياب النواب لجلسات الشهور الثالث

11% 

3% 

21% 
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 حضور وغياب األعضاء لجلسات الشهور الثالث 

 

0 50 100 150 200 

 2112/2/2الجلسة 
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 2112/2/21الجلسة 

 2112/2/22الجلسة 

 2112/2/23الجلسة 

 2112/3/6الجلسة 

 2112/3/11الجلسة 

 2112/3/12الجلسة 

 2112/3/12الجلسة 

 2112/1/3الجلسة 

 2112/1/2الجلسة 

 2112/1/1الجلسة 

 2112/1/9الجلسة 

 2112/1/11الجلسة 

 2112/1/19الجلسة 

 2112/1/21الجلسة 

 غياب بعذر

 حضور

 غياب بدون عذر
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 توزيع مجلس النواب حسب اللجان
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 التمثيل النسبي للنساء في اللجان
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 الشفافية في عمل المجلس
 

م ينشر مجلس النواب العراقي غيابات األعضاء في أية صحيفة محلية طيلة ل -0

واكتفى بنشر الغيابات على موقع المجلس خالفا لما نصت عليه  المدة المنصرمة

 أوال من النظام الداخلي للمجلس 03المادة 

 أوال: 03المادة 

 (الصحف وإحدىينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس االعتيادية )  

 

م تعرض هيئة الرئاسة موضوع عدم استجابة النواب الذين تجاوزت غياباتهم  ل  -2

ثانيا من  03كما نصت المادة .المجلس أماممن عشر جلسات متقطعة  أكثر

  .النظام الداخلي للمجلس

 ثانيا: 03المادة 

 أولهيئة الرئاسة في حال تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية ) 

توجه تنبيها خطيا الى العضو  أنعشر مرات غير متتالية خالل الدورة السنوية 

االلتزام بالحضور وفي حالة عد امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض  إلىالغائب تدعوه 

 (الموضوع على المجلس بناء على طلب الهيئة

 

 

 1لم تستكمل العديد من اللجان نصابها القانوني السيما في اللجان التي تضم  -3

 .المجلس ولجانه  أعضاءتعديل على  آخركما مثبت في . فقط أعضاء

 

ومحاضر جلساتها في موقع  أعمالهالم تنشر أي لجنة من لجان المجلس جدول  -4

 .أخرى إعالميةوسيلة  أيةفضال عن عدم نشرها في مجلس النواب العراقي 
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 عدد الفقرات المنفذة وغير المنفذة

 
أعلن المجلس في جدول أعماله عن فقرات الجلسات وما تتضمن كل جلسة من جدول 

فقرة في اليوم نفسه   005نفذ منها ،فقرة  012أعمال إذ بلغ مجموع الفقرات المعلنة 

الفقرات المرحلة لعدم تتابعها  ولم يتسنى لنا متابعة،فقرة إلى يوم آخر  41فيما رحلت 

ما يعني إن المجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة ما ال تستوعبه ،في الجلسات الالحقة

 . تنفيذه عالجلسة وما ال يستطي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

    نسبة الفقرات
 %29غير المنفذة الى مجموع الفقرات الكلي 

 (112)عدد الفقرات المنفذة 

 (11)عدد الفقرات غير المنفذة 

 (162)مجموع الفقرات الكلي 
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 2203لعام   شباطلشهر  عمل مجلس النواب العراقيل المحصلة العددية
  

 2........................................ عدد الجلسات 

 15........................................ عدد الفقرات 

 20......................... عدد الفقرات غير المنفذة 

 02................ عدد القوانين المقروءة قراء أولى

 01.............. عدد القوانين المقروءة قراءة ثانية 

 01.................... عدد القوانين المصوت عليها 

 0.................................. عدد االستضافات 

 5............................ عدد البيانات المقروءة 

 5............................. عدد مرات التصويت 

 1............................ عدد الكلمات المقروءة 

 1.................................. عدد االستجوابات 

 0......................................   عدد التقارير
 

 
 1102لعام  آذارلشهر  عمل مجلس النواب العراقيل المحصلة العددية

  

 5........................................ عدد الجلسات  

 40........................................ عدد الفقرات 

 02........................... عدد الفقرات غير المنفذة 

 0................... عدد القوانين المقروءة قراء أولى
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 04................. عدد القوانين المقروءة قراءة ثانية 

 03 .......................عدد القوانين المصوت عليها 

 1................................... عدد االستضافات 

 2.............................. عدد البيانات المقروءة 

 1............................... عدد مرات التصويت 

 1.............................. عدد الكلمات المقروءة 

 1................................... عدد االستجوابات 

 1.......................................   عدد التقارير

 1021لعام  نيسانلشهر  عمل مجلس النواب العراقيل المحصلة العددية

  

 9........................................ عدد الجلسات  

 15........................................ عدد الفقرات 

 31......................... عدد الفقرات غير المنفذة 

 20................ عدد القوانين المقروءة قراء أولى

 3.............. عدد القوانين المقروءة قراءة ثانية 

 5.................... عدد القوانين المصوت عليها 

 0.................................. تضافات عدد االس

 9............................ عدد البيانات المقروءة 

 1............................. عدد مرات التصويت 

 2............................ عدد الكلمات المقروءة 

 0.................................. عدد االستجوابات 

  2......................................   لتقاريرعدد ا
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 ملخص رقمي ألداء مجلس النواب العراقي 
 

 المجموع نيسان آذار شباط العنوان

 23 9 1 7 عدد الجلسات

 352 15 13 51 عدد الفقرات

 19 31 32 23 عدد الفقرات غير المنفذة

 33 20 3 32 عدد القوانين المقروءة قراء أولى

 33 3 31 35 عدد القوانين المقروءة قراءة ثانية

 27 5 33 30 عدد القوانين المصوت عليها

 3 0 0 3 عدد االستضافات

 31 9 2 1 عدد البيانات المقروءة

 7 1 0 1 عدد مرات التصويت

 2 2 0 0 عدد الكلمات المقروءة

 0 0 0 0 عدد االستجوابات

 3 2 0 3 عدد التقارير  

 


