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 لمقدمةا

 

 

لرصد أداء مجلس النواب  2103لسنة  الثالثالفصلي  يعد هذا التقرير هو التقرير

 .2103  ايلول - آب -تموزالعراقي للشهور 

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

الى هيئة أحالتها ومشاريع القوانين مقترحات و أنجازاللجان المختلفة ودورها في 

وثانية وإقرارها  جدول أعمال المجلس بغية قراءتها قراءة أولىالرئاسة إلدراجها في 

 .كقوانين مصوت عليها 

يابي على المواد الدستورية التي شرعت إلى عمل المجلس والمهام اعتمد المرصد الن

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

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

ية المخرجات وتالفيا لنسبة لمعطيات العمل المنجزة في جلسات المجلس على دقة وحياد

األخطاء التي تقع في حال اإلدخال اليدوي أو في حال تفريغ البيانات وكذا بالنسبة 

 .للمخططات البيانية 

  :بناء على المعطيات التي يقدمهاانشأ المرصد قاعدة بياناته الخاصة 

 

 .الراصدون الذين تم تدريبهم في مؤسسة مدارك  -0

 .الدائرة البرلمانية  -2

 .دائرة اإلعالمية في مجلس النوابال  -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 حدهداء بين كل شهر على األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي        

 4 

 

 

 

 االداء التشريعي 

 

جلسة للمدة المحصورة من  (21)لـالتشريعي يتضمن التقرير متابعة أداء مجلس النواب 

 الرابعةللسنة  االولمن الفصل  (4)ابتداء من الجلسة  2103 /31/9 إلى 2/7/2103

 :على الشهور كما يلي، مقسمة  الرابعةللسنة  االولل من الفص (23)الجلسة  إلى

 

 .رابعةسنة /  اولفصل  (02)الجلسة  إلى( 4)من الجلسة :  تموزشهر  -0

 .سنة رابعة/ فصل اول  (05)الجلسة  إلى(03)من الجلسة :     آبشهر  -2

 .رابعةسنة /  اولفصل ( 23)الجلسة  إلى( 01)من الجلسة :  أيلولشهر  -3

 

أولى وقراءة ثانية ومصوت  ةقراء وءةمشاريع القوانين المقربلغ مجموع حركة  -

 :وتفصيلها على النحو اآلتي 15عليها 

 

 09        قراءة أولى -0

 24       قراءة ثانية  -2

  22  المصوت عليها -3

 

 

ان مجموع الحركات التشريعية في اعاله هي نتاج لمشاريع قوانين ومقترحات 

 :ي قوانين يمكن تفصيلها على النحو االت

 

 

 

 عدد مقترحات القوانين عدد مشاريع القوانين الحركة التشريعية

 4 05 قراءة اولى

 1 01 قراءة ثانية

 2 21 تصويت
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ويمكن تصنيف القوانين المصوت عليها من قبل مجلس النواب خالل الشهور الثالثة 

 :التي يغطيها التقرير بحسب وظيفتها على النحو االتي 

 

 العدد نونتصنيف القا

 8 تعديالت
 6 تنظيمية

 1 الغاء قرارات
 5 اتفاقيات ومعاهدات

 1 تنموية
 1 وزارات

 

 
فهو  آباما شهر  قانون" 11"هو االكثر تصويتا للقوانين بواقع  تموزكان شهر   -

 .مصوت عليها اربعة قوانينخالل هذه الفترة بواقع تا تصوياقل الشهور 

 

   على النحو خالل الحركات التشريعية للشهور الثالث  المجلس من كانت فاعلية - 

 :االتي 

تضمنت حركة تشريعية " 23" اذ جاءت فيه االكثر فاعلية  هو أيلولشهر  ان  -

"  عبواق تموزتصويت ، وجاء بالمرتبة الثانية شهر الثانية والقراءة الولى واالقراءة ال

 .تشريعية  اتحرك" 5"بواقع  آبتشريعية ، وجاء بالمرتبة الثالثة شهر  ةحرك" 38

 

االسبوع تم عقد جلسة واحدة فقط في خالل الشهور الثالث الخاصة بهذا التقرير  -

تنعقد جلسات المجلس : الفقرة ثالثا )من النظام الداخلي الذي تنص 33خالفا للمادة 

على االقل يومين في االسبوع ولهيئة الرئاسة تمديدها او تحديدها حسب الضرورة 

حصل هذا في اسبوعين متفرقين  فضال عن عدم انعقاد اية جلسة  في اربع وقد ( 

 .اسابيع متفرقة

 

فقط قبل حلول موعد الجلسة  مرة واحدةتم تأجيل انعقاد الجلسة خالل هذه الفترة  -

 .على لسان مقرر المجلس النشغال النواب بانتخابات اقليم كردستان 
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تمت قراءتهما قراءة اولى وقراءة  صوت مجلس النواب العراقي بالرفض لقانونين -

ثانية في سابقة لم تمارس خالل السنين التشريعية المنصرمة في الجلسة الخامسة 

والجلسة  4/7/3112من السنة التشريعية الرابعة فصل اول المنعقدة بتاريخ 

 من ذات الفصل التشريعي 34/9/3112العشرون المنعقدة في 

 

 ثمخطط ملخص القوانين للشهور الثال

 

0
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25

(قانون   )قراءة أولى (قانون  )قراءة ثانية (قانون   )مصوت عليها

 

 

 

 

من جلسات مجلس النواب األكثر ( رابعةسنة /  اولفصل / 9)كانت الجلسة  -0

 .قوانين  ثالثةتصويتا بواقع 

أكثر الجلسات قراءة أولى للقوانين ( رابعةسنة /  اولفصل / 20)جاءت الجلسة  -2

 .قوانين  ثمانيةوضمت 

أكثر الجلسات قراءة ثانية للقوانين (  ةرابعسنة /  اولفصل / 23)جاءت الجلسة  -3

 .قوانين   خمسةوضمت 

، اذ  ( سنة رابعة/ فصل اول / 20)لى نسبة في التشريعات في الجلسة كانت أع -4

 حركات تشريعية من قراءة اولى وقراءة ثانية وتصويت  عشرة تضمنت

فصل من ال( 05،01،09،22)الجلسات كانت أوطأ نسبة في التشريعات في  -5

 أي حركة تشريعيةعلى  يحتولم ت اإذ   ( رابعةسنة /  االول
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القوانين على لجان المجلس خالل الشهور الثالث على ومقترحات وزعت مشاريع 

 :النحو آالتي

 

 التشريع اللجنة القانون
رقم وتاريخ 
 الجلسة

مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز 
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

 المعدل 1979لسنة ( 54)

المالية والقانونية 
واالقتصاد 
 واإلستثمار

 تصويت
 1ف( 4)الجلسة 
 4س 

3/7/3112 

مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون 
االقتصادي والفني بين حكومة جمهورية 
العراق وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا 
الموقع عليها في كيب تاون بتاريخ 

15/3/3113 

ة العالقات الخارجي
واالقتصاد 
واالستثمار 
 والقانونية

 قراءة أولى
 1ف( 4)الجلسة 
 4س 

3/7/3112 

مشروع قانون تصديق إتفاق إنشاء لجنة 
مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية 

 العراق وحكومة دول الكويت

العالقات الخارجية 
واإلقتصاد 
واإلستثمار 

والصحة والبيئة 
 والثقافة واإلعالم

 تصويت
 1ف( 5)الجلسة 
 4س 

4/7/3112 

 تصويت الصحة والبيئة مشروع قانون حماية األطباء
 1ف( 5)الجلسة 
 4س 

4/7/3112 

مشروع قانون فك ارتباط دار النهرين 
للطباعة من البنك المركزي العراقي 

 والحاقها بوزارة التربية
 تصويت التربية والمالية

 1ف( 6)الجلسة 
 4س 

8/7/3112 

 موال الدولةمشروع قانون بيع وإيجار أ

المالية والقانونية 
واألوقاف والشؤون 
الدينية واإلقتصاد 

 واإلستثمار

 تصويت
 1ف( 6)الجلسة 
 4س 

8/7/3112 

مقترح قانون التعديل األول لقانون الخدمة 
( 18)والتقاعد لقوى األ من الداخلي رقم 

 3111لسنة 

األمن والدفاع 
 والقانونية

 تصويت
 1ف( 7)الجلسة 
 4س 

16/7/3112 
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مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين 
حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية 
السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم 

 بعقوبات سالبة للحرية

العالقات الخارجية 
واالمن والدفاع 

 والقانونية
 قراءة أولى

 1ف( 7)الجلسة 
 4س 

16/7/3112 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق 
 ى بروتوكول قرطاجنة للسالمة االحيائيةال

العالقات الخارجية 
الصحة والبيئة 

 القانونية
 قراءة أولى

 1ف( 7)الجلسة 
 4س 

16/7/3112 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق 
الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة 
تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر 

وكوالت الملحقة او عشوائية االثر والبروت
بها والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

3/13/1982 

العالقات الخارجية 
واالمن والدفاع 

 والقانونية
 قراءة أولى

 1ف( 7)الجلسة 
 4س 

16/7/3112 

مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية 
واالجنبية المنفذة للمشاريع االستثمارية من 

 الضرائب والرسوم

المالية واالقتصاد 
الستثمار وا

 والقانونية
 قراءة أولى

 1ف( 7)الجلسة 
 4س 

16/7/3112 

 مقترح قانون مجلس اإلتحاد
األقاليم 

والمحافظات 
 والقانونية

 قراءة ثانية
 1ف( 7)الجلسة 
 4س 

16/7/3112 

 تصويت العالقات الخارجية مشروع قانون وزارة الخارجية
 1ف( 8)الجلسة 
 4س 

18/7/3112 

تفاقية النقل متعدد مشروع قانون تصديق إ
 الوسائط للبضائع بين الدول العربية

العالقات الخارجية 
والخدمات 
 واإلعمار

 قراءة أولى
 1ف( 8)الجلسة 
 4س 

18/7/3112 

مشروع قانون تصديق اإلتفاقية بين حكومة 
جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت 
بشأن تنظيم المالحة البحرية في خور عبد 

 هللا

ارجية العالقات الخ
 والقانونية

 قراءة ثانية
 1ف( 8)الجلسة 
 4س 

18/7/3112 

مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع 
وحماية االستثمار بين حكومة جمهورية 

 اليابان العراق وحكومة 

االقتصاد 
واالستثمار 
والعالقات 
 الخارجية

 قراءة ثانية
 1ف( 8)الجلسة 
 4س 

18/7/3112 

 ةمقترح قانون المخصصات الهندسي
المالية والخدمات 

 واإلعمار
 قراءة ثانية

 1ف( 8)الجلسة 
 4س 

18/7/3112 
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مشروع قانون تعديل قانون ضبط األموال 
المهربة والممنوع تداولها في األسواق 

 3118لسنة ( 18)المحلية رقم 

  المالية والقانونية
 

 تصويت
 1ف( 9)الجلسة 
 4س 

33/7/3112 

مشروع قانون تنظيم إيجار األراضي 
الزراعية وتمليك حق التصرف فيها 

 للخريجين الزراعيين والبيطريين
 تصويت الزراعة والقانونية

 1ف( 9)الجلسة 
 4س 

33/7/3112 

مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة 
 3111لسنة ( 33)الكمركية رقم 

المالية واالقتصاد 
 واالستثمار

 تصويت
 1ف( 9)الجلسة 
 4س 

33/7/3112 

انون تعديل قانون انتخابات مجلس مقترح ق
 3115لسنة ( 16)النواب رقم 

 قراءة أولى القانونية
 1ف( 9)الجلسة 
 4س 

33/7/3112 

مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة 
لسنة ( 1131)المرقمة ( المنحل)الثورة 
لسنة ( 145)، 1994لسنة ( 197)، 1982
3111 

 قراءة أولى القانونية
 1ف( 9)الجلسة 
 4س 

33/7/3112 

مشروع قانون التعديل األول لقانون 
صندوق اإلقراض الزراعي للفالحين 

 3119لسنة ( 38)وصغار المزارعين رقم 
 قراءة ثانية الزراعة والمالية

 1ف( 9)الجلسة 
 4س 

33/7/3112 

مشروع قانــــون تعديـــــل قانـــون 
 1969لسنة ( 111)العقوبات رقــــــم 

 ثانيةقراءة  القانونية
 1ف( 9)الجلسة 
 4س 

33/7/3112 

مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون 
االقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة 

 جمهورية العراق وحكومة التشيك

العالقات الخارجية 
واالقتصاد 
 واالستثمار

 قراءة ثانية
( 11)الجلسة 

 4س  1ف
34/7/3112 

 مشروع قانون إصالح النزالء والمودعين

والشؤون العمل 
االجتماعية 

والقانونية واالمن 
 والدفاع

 قراءة ثانية
( 11)الجلسة 

 4س  1ف
34/7/3112 

مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس 
 3115لسنة ( 16)النواب رقم 

 قراءة ثانية القانونية
( 11)الجلسة 

 4س  1ف
35/7/3112 

مشروع قانون التعديل األول لقانون 
ي للفالحين صندوق اإلقراض الزراع

 3119لسنة ( 38)وصغار المزارعين رقم 

الزراعة والمياه 
  والمالية 

 تصويت
( 13)الجلسة 

 4س  1ف
37/7/3112 
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مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع 
وحماية االستثمار بين حكومة جمهورية 

 العراق وحكومة اليابان

االقتصاد 
واالستثمار 
والعالقات 
 الخارجية

 تصويت
( 12)الجلسة 

 4س  1ف
31/8/3112 

 مشروع قانون الصحة الحيوانية
الزراعة والمياه 
واالهوار والقانونية 

 والصحة والبيئة
 تصويت

( 12)الجلسة 
 4س  1ف
31/8/3112 

مشروع قانون تصديق االتفاقية بين حكومة 
جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت 
بشان تنظيم المالحة البحرية في خور عبد 

 هللا

الخارجية العالقات 
 والقانونية

 تصويت
( 14)الجلسة 

 4س  1ف
33/8/3112 

 تصويت الصحة والبيئة مشروع قانون الطب العدلي
( 14)الجلسة 

 4س  1ف
33/8/3112 

مقترح قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة 
 3118لسنة  32الجامعية رقم 

 قراءة أولى التعليم العالي
( 14)الجلسة 

 4س  1ف
33/8/3112 

وع قانون تصديق اتفاقية التعاون مشر
االقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة 
جمهورية العراق وحكومة جمهورية 

 التشيك

العالقات الخارجية 
واالقتصاد 
 واالستثمار

 تصويت
( 16)الجلسة 

 4س  1ف
2/9/3112 

مشروع قانون التعديل االولى لقانون 
لسنة ( 4)مؤسسة السجناء السياسيين رقم 

3116 

هداء والضحايا الش
والسجناء 
السياسيين 
 والقانونية

 تصويت
( 16)الجلسة 

 4س  1ف
2/9/3112 

مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة 
 الجامعية

 قراءة ثانية التعليم العالي
( 16)الجلسة 

 4س  1ف
2/9/3112 

مشروع قانون التعاون الثقافي بين حكومة 
جمهورية العراق وحكومية جمهورية 

 كرانيااو

العالقات الخارجية 
 والثقافة واالعالم

 قراءة ثانية
( 16)الجلسة 

 4س  1ف
2/9/3112 
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مقترح قانون الغاء قرارات مجلس قيادة 
  1131الثورة رقم 

  
 145و 1994لسنة  197و 1982لسنة 
 3111لسنة 

 

 قراءة ثانية القانونية
( 16)الجلسة 

 4س  1ف
2/9/3112 

صول مشروع قانون تعديل قانون ا
 1971لسنة  32المحاكمات الجزائية رقم 

 قراءة ثانية القانونية
( 16)الجلسة 

 4س  1ف
2/9/3112 

مشروع قانون التعديل االول لقانون الخدمة 
 3111لسنة ( 2)والتقاعد العسكري رقم 

االمن والدفاع 
 والقانونية والمالية

 تصويت
( 17)الجلسة 

 4س  1ف
5/9/3112 

االعاقة  مشروع قانون رعاية ذوي
 واالحتياجات الخاصة

العمل والشؤون 
االجتماعية والمراة 
واالسرة والطفولة 
والصحة والبيئة 

 وحقوق االنسان

 تصويت
( 17)الجلسة 

 4س  1ف
5/9/3112 

االول لقانون حماية  مشروع قانون التعديل 
 3111لسنة  11المنتجات العراقية رقم 

االقتصاد 
واالستثمار 
 والقانونية

 نيةقراءة ثا
( 19)الجلسة 

 4س  1ف
9/9/3112 

مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة 
لسنة ( 1131)المرقمة ( المنحل)الثورة 
( 145)و  1994لسنة ( 197)و  1982
 3111لسنة

 تصويت القانونية
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
34/9/3112 

 مشروع قانون الدفاع المدني
األمن والدفاع 

 والقانونية
 تصويت

( 31)الجلسة 
 4س  1ف
34/9/3112 

مشروع قانون تصديق معاهدة صداقة 
وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية 

 العراق وحكومة الجمهورية االيطالية

العالقات الخارجية 
والخدمات 
 واإلعمار

 قراءة ثانية
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
34/9/3112 

مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون 
ة جمهورية اإلقتصادي والفني بين حكوم

 العراق وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا

العالقات الخارجية 
واإلقتصـاد 
واإلستثمار 
 والقانونية

 قراءة ثانية
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
34/9/3112 
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مشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة 
( 41)التعليم العالي والبحث العلمي رقم 

 1988لسنة 

التعليم العالي 
 والبحث العلمي

 راءة ثانيةق
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
34/9/3112 

 مشروع قانون وزارة الصحة
الصحة والبيئة 

 والقانونية
 قراءة ثانية

( 31)الجلسة 
 4س  1ف
36/9/3112 

مشروع قانــون تعديــل قانــون التنظيم 
 1979لسنة ( 161)القضائي رقم 

 قراءة أولى القانونية
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
36/9/3112 

انون إنضمام جمهورية العراق مشروع ق
الى إتفاقية الهاي الخاصة بالجوانب المدنية 

 لالختطاف الدولي للطفل

العالقات الخارجية 
والقانونية والمرأة 
 واألسرة والطفولة

 قراءة أولى
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
36/9/3112 

مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي 
د الدرجات الخاصة المعينين وكالة بع

9/4/3112 
 قراءة أولى المالية والقانونية

( 31)الجلسة 
 4س  1ف
36/9/3112 

مشروع قانون التعديل األول لقانون النشر 
 في الجريدة الرسمية

الثقافة واإلعالم 
 اللجنة القانونية

 قراءة أولى
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
36/9/3112 

مشروع قانــون هيـــــأة الطاقـــة الذريــــة 
 قيةالعــرا

النفط والطاقة 
 والقانونية

 قراءة أولى
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
36/9/3112 

 مقترح قانون حق الحصول على المعلومة

الثقافة واإلعالم 
والقانونية وحقوق 
اإلنسان واألمن 

 والدفاع والنزاهة

 قراءة أولى
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
36/9/3112 

مشروع قانون سريان القانون العراقي على 
 ت األمنية الخاصةالشركا

 قراءة أولى األمن والدفاع
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
36/9/3112 

 قراءة أولى األمن والدفاع مشروع قانون الشركات األمنية الخاصة
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
36/9/3112 

مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق 
الى إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة 

تبارها مفرطة الضرر تقليدية معينة يمكن إع
أو عشوائية األثر والبروتوكوالت الملحقة 

 بها

العالقات الخارجية 
واألمن والدفاع 

 والقانونية
 
 

 قراءة ثانية
( 31)الجلسة 

 4س  1ف
36/9/3112 
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مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون 
الثقافي بين حكومة جمهورية العراق 

 وحكومة جمهورية أوكرانيا

ية العالقات الخارج
والثقافة واالعالم 
 والسياحة واآلثار

 تصويت
( 32)الجلسة 

 4س  1ف
21/9/3112 

مشروع قانون تصديق إتفاق نقل المحكوم 
عليهم بين حكومة جمهورية العراق 

 وحكومة الجمهورية االسالمية االيرانية

العالقات الخارجية 
والقانونية واألمن 
والدفاع وحقوق 

 اإلنسان

 قراءة أولى
( 32)الجلسة 

 4س  1ف
21/9/3112 

 قراءة أولى المالية والقانونية مشروع قانون التضمين
( 32)الجلسة 

 4س  1ف
21/9/3112 

مقترح قانون منحة تالميذ المدارس 
 اإلبتدائية

 قراءة ثانية التربية
( 32)الجلسة 

 4س  1ف
21/9/3112 

مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد 
 ل العربيةالوسائط للبضائع بين الدو

العالقات الخارجية 
والخدمات 
 واالعمار

 قراءة ثانية
( 32)الجلسة 

 4س  1ف
21/9/3112 

مشروع قانون تصديق إتفاق الشراكة 
والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من 
جهة واإلتحاد األوربي والدول األعضاء 

 من جهة أخرى

العالقات الخارجية 
 والقانونية

 قراءة ثانية
( 32)الجلسة 

 4س  1ف
21/9/3112 

مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق 
 الى بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية

العالقات الخارجية 
والصحة والبيئة 

 والقانونية
 قراءة ثانية

( 32)الجلسة 
 4س  1ف
21/9/3112 

مشروع قانون إعفاء الشركات العراقية 
واألجنبية المنفذة للمشاريع اإلستثمارية من 

 الضرائب والرسوم

المالية واإلقتصاد 
واإلستثمار 
 والقانونية

 قراءة ثانية
( 32)الجلسة 

 4س  1ف
21/9/3112 
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 الدور الرقابي 

 

باعتبار ان اذا جاز لنا ان نعد جلسات االستضافة ضمن الجهد الرقابي لمجلس النواب 

جلس فقد كانت على النحو لم ترد في الدستور وال في النظام الداخلي للم االستضافة

 :االتي 

 

 

من الفصل التشريعي ( 5)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 4/7اريخ بت  -1

استضاف المجلس كل من السيد  الجلسة وفي هذه االول للسنة الرابعة

هوشيار زيباري وزير الخارجية والسيد هادي العامري وزير النقل ضمن 

االتفاقية بين حكومة جمهورية  دعوة عامة للمناقشة مشروع قانون تصديق

العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم المالحة البحرية في خور عبد هللا 

 والخروج من بند الفصل السابع

من الفصل ( 13)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 37/7اريخ بت -3

استضاف المجلس في  الجلسة وفي هذه التشريعي االول للسنة الرابعة

د عبد الكريم عفتان وزير الكهرباء لمناقشة وضع دعوة عامة السي

 القطاع الكهربائي

 

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

 

من الفصل التشريعي ( 4)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 3/7اريخ بت  -1
  الجلسة وفي هذه الرابعةللسنة  االول

 
نة نيابية موسعة تضم لجان االمن صوت المجلس بالموافقة على تشكيل لج -

والدفاع وحقوق االنسان والقانونية والتوجه الى قضاء طوز خورماتو لتقديم 

 تقرير بشان الخطوات العاجلة لتوفير الحماية للمكون التركماني
 
صوت المجلس على تشكيل لجنة نيابية للتحقيق واالطالع على الوضع االمني  -

 محافظة ديالىوالقضايا التي تعيق استقرار 
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تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الرياضة والشباب  على صوت المجلس -

والقانونية وحقوق االنسان وتقديم تقرير بشان مقتل المدرب محمد عباس الى 

 مجلس النواب خالل اسبوع

 
من الفصل التشريعي ( 5)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 4/7اريخ بت -3

 الجلسة وفي هذه االول للسنة الرابعة
 
صوت المجلس من حيث المبدأ على رفض المضي في تشريع مشروع قانون  -

 وزارة البلديات واألشغال العامة المقدم من لجنة الخدمات واإلعمار

 

صوت المجلس برفض مقترح قانون التعديل األول لقانون هيئة النزاهة رقم  -

لذي ياتي لصدور والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية وا 2100لسنة ( 31)

اوال من قانون هيئة ( 4)قرار من المحكمة االتحادية العليا بعدم دستورية المادة 

وطلبها تعديل المادة نظرا لحاجة تنظيم عمل الهيئة  2100لسنة  31النزاهة رقم 

 في االخبارات ومزاعم الفساد وكشف المصالح المالية

 
من الفصل التشريعي  (6)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 8/7اريخ بت -2

 الجلسة وفي هذه االول للسنة الرابعة
 
والمقدم من اللجنة ( ثامر ابراهيم ظاهر)التصويت على تثبيت عضوية النائب  -

 القانونية
 
صوت المجلس على تخصيص مليار دينار اضافي لتعويض المتضررين من  -

نيابية الخاصة الفيضانات في عدد من المحافظات بناءا على توصية من اللجنة ال

 بهذا الشان

من الفصل التشريعي ( 7)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 16/7اريخ بت -4
 الجلسة وفي هذه االول للسنة الرابعة

 
صوت المجلس بالموافقة من حيث المبدا على استمرار قراءة مشروع قانون  -

الضرائب اعفاء الشركات العراقية واالجنبية المنفذة للمشاريع االستثمارية من 
والرسوم بعدما انهى القراءة االولى للقانون المقدم من لجان المالية واالقتصاد 

 واالستثمار والقانونية
 

من الفصل التشريعي ( 8)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 18/7اريخ بت -5
 الجلسة وفي هذه االول للسنة الرابعة
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نة الحكومية من اجل مع اللج صوت المجلس على ادخال لجان نيابية للتنسيق  -

 االشراف على تهدئة االوضاع في ديالى

 

من الفصل التشريعي ( 9)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 33/7اريخ بت -1
 الجلسة وفي هذه االول للسنة الرابعة

 

صوت المجلس على منع النائب محمود الحسن من المشاركة في اعمال  -

 مجلس النواب لمخالفته النظام الداخلي لحين تقديم اعتذار مكتوب
 
منصب رئيس هيأة ( فالح حسن شنشل)صوت المجلس على تولي السيد  -

 .نائباً للرئيس( بختيار عمر محي الدين)المساءلة والعدالة والسيد 
 
مقترح تكريم منتخبي الشباب والعسكري لكرة القدم والمقدم  التصويت على -

ماليين دينار لكل العب وللمالك  2من لجنة الشباب والرياضة بتخصيص 
 التدريبي والفني للمنتخبين

 
صوت المجلس على مقترح تكريم الطلبة العشرة األوائل للعام الدراسي  -

النائب عادل الشرشاب والمقدم من لجنة التربية حيث اعتبر  3112 – 3113
مليون دينار يمثل رسالة مهمة  3رئيس اللجنة ان تكريم الطلبة المتميزين بمبلغ 

 للطلبة المتميزين وأولياء امورهم
 
 3114صوت المجلس على موازنة مجلس النواب للعام  -
من الفصل التشريعي ( 11)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 34/7اريخ بت -7

 الجلسة وفي هذه ةاالول للسنة الرابع
 

التصويت بالموافقة على ترشيح السادة القضاة أعضاء الهيئة التمييزية  -
المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة والمقدم 
من اللجنة القانونية وتضم كل من السادة سعدي صادق احمد العبيدي وعبيد 

الشافعي وزيدون سعدون بشار جودي نائل عواد السعيدي ومثنى احمد جاسم 
السعيدي وفتاح كامل هندي الشمري كما تم التصويت على القضاة االحتياط كل 

 من السادة محمد رجب بكري الكبيسي وحامد عبيد هجول الجبوري
 
من الفصل التشريعي ( 11)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 35/7اريخ بت -1

 الجلسة وفي هذه االول للسنة الرابعة
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صوت المجلس بالموافقة علـــــى مـــــوازنة مجلـــــس القضـــــاء والمقدم  -

 من اللجنة المالية
 
صوت مجلس النواب على توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة باوضاع  -

 محافظة ديالى بعدها قرأ سورة الفاتحة على ارواح الشهداء
 

 

من الفصل التشريعي ( 12)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 31/8اريخ بت -9
 الجلسة وفي هذه االول للسنة الرابعة

 

صوت المجلس على مناقشة مسالة تدفق االالف من الالجئين السوريين على  -
 نائب في جلسة مقبلة 51العراق بناءا على طلب من 

 
صوت المجلس على رد مشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي  -

 ناءا على طلب البنك المركزيوالمقدم من اللجنة المالية ب
 

من الفصل ( 14)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 33/8بتاريخ  -11
 التشريعي االول للسنة الرابعة وفي هذه الجلسة

 
صوت المجلس من حيث المبدأ على االستمرار بقراءة مقترح قانون التعديل  -

نة التعليم والمقدم من لج 3118لسنة  32الثالث لقانون الخدمة الجامعية رقم 
 العالي من اجل المضي بتشريعه

من الفصل ( 15)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 36/8بتاريخ  -11
 التشريعي االول للسنة الرابعة وفي هذه الجلسة

 
صوت المجلس على توصيات لجنتي حقوق االنسان والقانونية بشان ازمة  -

جنتي حقوق االنسان الالجئين السوريين في اقليم كردستان والتي تتضمن قيام ل
والمهجرين بزيارة مخيمات الالجئين السوريين في االقليم لغرض تقييم 
اوضاعهم االنسانية وتخصيص مبلغ مليار دينار الغاثتهم ، فضال عن حث 
وزارات الهجرة والمهجرين والصحة والتجارة لتوفير االحتياجات الالزمة 

ات المالية لهم بسبب زيادة للالجئين ومفاتحة مجلس الوزراء لزيادة التخصيص
 اعدادهم في االقليم بشكل يومي

 
من الفصل ( 16)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 2/9بتاريخ  -13

 التشريعي االول للسنة الرابعة وفي هذه الجلسة
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صوت المجلس على مشروع قرار موازنة المفوضية العليا لحقوق االنسان  -
 ون دينارملي 383مليار و 39والبالغة  3114لعام 

 
من الفصل ( 18)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 7/9بتاريخ  -12

 التشريعي االول للسنة الرابعة وفي هذه الجلسة
 
مليون دينار من موازنة المجلس  351صوت المجلس على تخصيص مبلغ  -

 لمساعدة العوائل المتضررة من التفجيرات االرهابية
 

من الفصل ( 19)سة عقد مجلس النواب الجل 3112/ 9/9بتاريخ  -14
 التشريعي االول للسنة الرابعة وفي هذه الجلسة

 
 صوت المجلس على مسودة قواعد السلوك النيابي -

 
من الفصل ( 31)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 34/9بتاريخ  -15

 التشريعي االول للسنة الرابعة وفي هذه الجلسة
 
( 111)ت رقم صوت المجلس برفض مشروع قانون تعديل قانون العقوبا -

 والمقدم من اللجنة القانونية 1969لسنة 
 

من الفصل ( 31)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 36/9بتاريخ  -16
 التشريعي االول للسنة الرابعة وفي هذه الجلسة

 
صوت المجلس باالجماع على تاييد بيان لجنة حقوق االنسان ودعم حقوق  -

صهيونية بانتهاك حقوق االنسان الشعب الفلسطيني والتنديد بقيام القوات ال
 الفلسطيني والمساس بمشاعر العرب والمسلمين

 
صوت المجلس على تحديد جلسة مجلس النواب يوم االثنين المقبل موعدا  -

 للتصويت على مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
 

من الفصل ( 32)عقد مجلس النواب الجلسة  3112/ 21/9بتاريخ  -17
 ل للسنة الرابعة وفي هذه الجلسةالتشريعي االو

 
صوت المجلس على تحديد جلسة يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على  -

 قانون انتخابات مجلس النواب
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 الغياب والحضور

 

 ةمعدل الحضور للشهور الثالث

 

 : المجلس على النحو االتي  ألعضاءكان معدل حضور الجلسات 

 

 لكل جلسة  نائب  324 ..........  تموزشهر  -1

 نائب لكل جلسة 338.............. آبشهر  -3

 نائب لكل جلسة  315........ أيلولشهر  -2

 

 االولمن الفصل التشريعي ( 33)كانت أقل الجلسات حضورا هي الجلسة 

 نائب 187حيث سجلت حضور  الرابعةللسنة 

 االولمن الفصل التشريعي ( 6)اما اكثر الجلسات حضورا فهي الجلسة 

 نائب 347حيث سجلت حضور  لرابعةاللسنة 

 

 عدد ساعات عمل البرلمان

 

قسم عدد ساعات عمل البرلمان كما موضح بالجدول االتي على الشهور الخاصة بهذا 

ساعة لمجموع الجلسات خالل هذه االشهر  14.35التقرير وكان المجموع النهائي هو 

وم عمل بمعدل سبع ساعات ي ( 02)او ما يعادل  كامل يوم ( 3.5)الثالث أي ما يعادل 

فأن معدل  21ومقارنة بعدد الجلسات خالل هذه الشهور الثالث البالغ . عمل يوميا 

 .تقريبا لكل جلسة ساعة ( 4.2)الجلسة الواحدة من الوقت يبلغ 

 

 

 عدد ساعات  الشهر

 31.3 تموز

 02.4 آب

 33.15 أيلول

 14.35 المجموع
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 أكثر االعضاء غيابا 

 

 

من الفصل ( 23)جلسة من بداية عمل مجلس النواب الى غاية الجلسة (  227)ـ ل

تم رصد اكثر النواب غيابا وعدد مرات الغياب المتكرر  الرابعةللسنة  االولالتشريعي 

 :لهم وهم 

 

حالة غياب  17)حالة غياب بدون عذر  158:  فلح حسن مصطفى النقيب -1

 (ة غياب متتاليحال 12حالة غياب متتالي ،  17متتالي ، 

حالة غياب متتالي  34)حالة غياب بدون عذر  59: اياد هاشم حسين عالوي  -3

 (لياحالة غياب متت 35، 

 5حالة غياب متتالية ،  6) حالة غياب بدون عذر  75:  عجيل حميدي عجيل -2

 (حالة غياب متتالية 

ي ، حالة غياب متتال 8)حالة غياب  بدون عذر  65:  احمد عبد الهادي الجلبي -4

 (حالة غياب متتالي 7

حالة غياب  17)حالة غياب بدون عذر 63 :شعالن عبد الجبار علي الكريم  -5

 (متكرر

حالة غياب  9) حالة غياب بدون عذر  59:  حاجم مهدي صالح الحسني -6

 (متتالي

 (حالة غياب متتالي  23)حالة غياب بدون عذر  49 :أياد صالح مهدي  -7

 

حالة غياب  11)دون عذربلة غياب حا 41: حسن نوري سلمان العلوي  -8

 (متتالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي        

 20 

 

 

 وزيع الغيابات حسب المحافظاتت

 

 جلسة( 227)توزيع الغيابات التراكمي للمحافظات خالل 

 

 
 

 

  النسبة المئوية لغيابات المحافظات
 

استعمل المرصد الطريقة الحسابية اآلتية في احتساب غيابات األعضاء حسب 

عدد نواب كل / عدد الجلسات/ جلسة 227بات األعضاء خالل عدد غيا: المحافظات 

جلسة ابتداء من الجلسة االولى في السنة  227وقد تم احتساب الغيابات ل. محافظة

من السنة التشريعية  23 التشريعية االولى في الفصل التشريعي االول لغاية الجلسة

 .االولالفصل التشريعي  الرابعة

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

 %04،5بزيادة عن معدلها في الشهور الماضية اذ كانت %  04.1الغياب إذ بلغت 

حيث زادت عن الشهور الماضية اذ % 5.9محافظة االنبار بالمرتبة الثانية  جاءتفيما 

وبقيت محافظة % 5.2محافظة بغداد بالمرتبة الثالثة بنسبة  اءتوج% . 5.7كانت 

 .على نسبتها 

وتلتها محافظة  %0.5هي االقل بنسبة غيابتها اذ كانت نسبتها  وكانت محافظة أربيل

 . %0.1بنسبة  السليمانية
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 :كما موضح بالمخطط التالي 
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 النسبة المئوية لغيابات الكتل البرلمانية من بداية عمل المجلس  

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

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

 .جلسة  227علما أن النسب المذكورة احتسبت ل .الجلسات 

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

عن نسبة الغياب للشهور الماضية  زادتوقد % .01.7ى إذ جاءت نسبتها األخر

   %01.3البالغة 

واحتلت بذلك %   1،2من حصة الغياب العراقية البيضاء نسبة كتلة  تفيما بلغ

 % 7،5عن نسبة غياباتها للشهور المنصرمة البالغة  بزيادة بسيطةالمرتبة الثانية 

 . %7،5بالمرتبة الثالثة بنسبة  العراقي التوافق كتلة فيما جاءت نسبة    

 جلسة ( 222)مخطط نسبة غيابات الكتل خالل 
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 النسبة المئوية لغيابات الكتل البرلمانية خالل الشهور الثالث الخاصة بهذا التقرير

   

جلسة خالل الشهور الثالثة المذكورة وتم احتساب ( 21)ـ احتسبت هذه النسبة ل

مقسوما ( 21)عدد الجلسات ىللكتلة خالل هذه الشهور عل ابالغيالنسبة بقسمة عدد 

 .على عدد نواب تلك الكتلة 

، اما اكثر  %2بنسبة  خالل هذه الفترة اغياب اقل الكتل كتلة التغيير أنالنسب  أفادت

% 07بنسبة  الشعبي الكلداني السرياني االشوري المجلس فكان الكتل بنسبة الغياب

 % .01والجماعة االسالمية بنسبة  % 00بنسبة البيضاء العراقية  ت بعدهءوجا

 

 

 

0 5 10 15 20

  . ائتالف الكتل الكردستانية 

   العراقية البيضاء 

  وطنيون 

  التحالف الوطني العراقي 

  العراقية 

  التغيير 

   الجماعة االسالمية 

  العراقية الحرة 

 (    )المجلس الكلداني

 

 

 

 

http://www.miqpm.com/Memberships_Result.php?ID=2&Entity_ID=14
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 جلسة ( 222)توزيع الغيابات حسب اللجان ل

ر الماضية وقد توزعت غيابات األعضاء على مختلف اللجان بنسب متفاوتة  للشهو

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

 :غيابات اللجان على النحو اآلتي 

 241لجنة شؤون األعضاء والتطوير البرلماني  بواقع  -0

 052لجنة الصحة والبيئة بواقع مجموع متراكم  -2

  041اللجنة المالية  بواقع   -3

 :قل غيابا للمدة المنصرمة على النحو األتي فيما كانت اللجان األ

 .غياب تراكمي 39لجنة العمل والشؤون االجتماعية بواقع  -0

 غيابات تراكمية 42لجنة المرأة واألسرة والطفولة بواقع  -2

 .غياب تراكمي  42بواقع  السياحة واالآثارلجنة  -3

 :كما هو موضح بالمخطط التالي 
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 الغيابات حسب الجنس

 

 
 

 

 

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

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

 

 % 3= نسبة غياب النساء 

 % 4.5= نسبة غياب الرجال 

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

 بحسب الجنس في المجلس والبالغ 

 عضو 13=نساء 

 عضو  242= رجال 

 وهذا يعني إن معدل الغياب لكل جلسة 

 عضوا لكل جلسة  2.5= للنساء 

 عضوا لكل جلسة  01.9= غ معدل غياب الرجال بما نسبته فيما بل
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 حضور وغياب االعضاء لجلسات الشهور الثالث

 

يابي العراقي حركة حضور وغياب أعضاء المجلس تابع فريق المرصد الن

 عشرونالبالغة  جلسات الشهور الثالثة فيالتراكمية 

 :وقد تحصل على األرقام اآلتيةجلسة   

 

 % . 1ويشكل ما نسبته  390عدد الغياب بدون عذر  -0

 %. 24.5ويشكل ما نسبته  0593عدد الغياب بعذر  -2

 %  19.5كل ما نسبته ويش  4501عدد الحضور الكلي ألعضاء المجلس  -3

نائب في  247كان أعلى حضور لألعضاء خالل المدة التي يغطيها التقرير هو  -4

المنعقدة بتاريخ  الرابعةللسنة التشريعية  االولمن الفصل  (1)الجلسة رقم 

1/7/2103. 

نائب في  017كان أوطأ حضور لألعضاء خالل المدة التي يغطيها التقرير هو  -5

 . 21/9/2103بتاريخ  الرابعةللسنة التشريعية  االول من الفصل (22)الجلسة 

 

 :التاليكما هو موضح بالمخطط 

 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000

(    )عدد الحضور

(    )عدد الغياب بعذر

(   )عدد الغياب بدون عذر

ح ور و ياب النواب لجلسات الشهور ال ال 
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 حضور وغياب األعضاء لجلسات الشهور الثالث 

 

0 50 100 150 200 250 300

 / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

  / /    الجلسة 

  / /    الجلسة 

  / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

 / /    الجلسة 

  / /    الجلسة 

  / /    الجلسة 

  / /    الجلسة 

  / /    الجلسة 

غياب بعذر

حضور

غياب بدون عذر
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 توزيع مجلس النواب حسب اللجان
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 ي اللجانالتمثيل النسبي للنساء ف
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 الشفافية في عمل المجلس

 

 :اوال

اشار السيد اسامة عبد العزيز محمد النجيفي رئيس مجلس النواب في الجلسة الثانية من 

 : الفصل االول السنة التشريعية االولى

إلى التصويت ألستمرر النظام الداخلي نحن بالتأكيد البد أن نقر وأعتقد ممكن ان نلجأ )

القديم بالسريان لحين ان ينجز النظام الداخلي بشكله الجديد فأنا أطلب التصويت على 

 .هذا الموضوع تحديدا  

 :مالحظة  

تم التصويت من قبل اعضاء مجلس النواب الستمرار النظام الداخلي القديم بالسريان 

 :ن النظام نفسه تنصمن دون تعديل علما ان المادة ثانيا م

عضوا ، تم انتخابهم بموجب قانون  275يتألف مجلس النواب من (:)2)المادة 

 (. االنتخابات

 

 :ثانيا 

 19المادة 

تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ويراعى 

 .في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته

 :مالحظة 

على استمرار النظام الداخلي بالسريان  ابتداء من الجلسة الثانية   وهذا  تم التصويت

 .يعني على وفق النظام ان يصوت على اللجان الدائمة في الجلسة الثالثة 

تم التصويت فيها على اعضاء (  24) لم يصوت على اللجان الدائمة اال في الجلسة 

عتماد اللجان يعد مخالفة صريحة للمادة اللجان الدائمة في مجلس النواب ان التأخير في ا

 جلسة 23لتأخرها اكثر  19

 

 :ثالثا 

 

ان هيئة الرئاسة ارتكبت مخالفة صريحة حين لم تعرض الحسابات الختامية للمجلس 

 (043)  على اعضاء مجلس النواب للمصادقة عليها كما نصت المادة

ويعرض على هيأة  للمجلسيقوم القسم المالي في المجلس بإعداد الحسابات الختامية 

الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريرا  بذلك 

 .للمجلس للمصادقة عليه
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 :رابعا 

من النظام الداخلي  بعدم انتخاب اعضاء جدد الى اللجان  11خالفت هيئة الرئاسة المادة 

 الى اللجان بالتوافق من دون تصويت  التي لم يكتمل العدد فيها وانتقل االعضاء

 (11)المادة 

 .عند حصول نقص في عدد اعضاء احدى اللجان ينتخب المجلس عضوا  جديدا  بدال  عنه

 

 : خامسا

الخاص باستبدال االعضاء السيما منه  2117لسنة  49خالفت هيئة الرئاسة قانون رقم  

 الفقرة 

ن عذر مشروع ألكثر من ثلث جلسات إقالة العضو لتجاوز غياباته بدو: . سابعا 

 المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد 

علما ان هناك العديد من االعضاء لم يحضروا سوى جلسة واحدة ولم يصدر من هيئة 

الرئاسة قرار واحد إلقالة أي عضو من االعضاء المتغيبين فضال عن المخالفة 

 متغيبين في احدى الصحف  التي تشير الى عدم نشر ال 01الواضحة للمادة  

 

 من النظام الداخلي للمجلس  (01)المادة  خالفت هيئة الرئاسة 

 .ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس االعتيادية واحدى الصحف: أوال  

لهيأة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او : ثانيا  

دورة السنوية أن توجه تنبيها  خطيا  إلى العضو الغائب عشر مرات غير متتالية خالل ال

تدعوه إلى االلتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعرض الموضوع 

 .على المجلس بناء  على طلب الهيأة

 

 : سادسا

من  لمدة سنة وأربعة شهور للمدةظل مجلس النواب العراقي غير مكتمل العدد 

من الفصل  ةوتحديدا الى الجلسة الثامنة عشر      31/1/2102لغاية   09/4/2100

االول السنة التشريعية الثالثة اذ تم استبدال العضو خلف عبد الصمد خلف  النتخابه 

 محافظا للبصرة بالعضو حسن عبد النبي عباس 

 

 : سابعا

ه ولم يستبدل 2/0/2102تم تعيين النائب جابر حبيب جابر سفيرا بشكل رسمي بتاريخ 

بين التاريخين البالغة  ةوتعد المدة المحصور 09/4/2102بتاريخ  إالمجلس النواب 

ثالثة شهور ونصف مخالفة صريحة لجمع النائب صفتين االولى تشريعية والثانية 

 .تنفيذية 

 

 : ثامنا

 اسبوعا متفرقة خالل الشهور المنصرمة  رتم عقد جلسة واحدة في سبعة عش
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 :تاسعا

 

أعضاء  1يد من اللجان نصابها القانوني السيما في اللجان التي تضم لم تستكمل العد

 .كما مثبت في آخر تعديل على أعضاء المجلس ولجانه .فقط 

 

 : عاشرا

 .ؤول تنفيذي سخلت جلسات المجلس في الشهور الماضية عن اي استجواب لم

 

 : عشر حادي

لذين يمتنعون عن االعضاء الذين يصوتون على القوانين والم يتسن لنا معرفة 

 .اثناء انعقاد جلسات المجلس والتصويت على القوانينالتصويت 
 

 : عشرني ثا 

شهدت جلسات المجلس مقاطعة بعض الكتل البرلمانية ولم يرد في النظام الداخلي 

وماهي لمجلس النواب الكيفية التي تتعامل بها هيئة الرئاسة في حال المقاطعة 

يفية اعتبار الحضور والغياب للكتل المقاطعة فضال عن االجرءات المتبعة في ذلك وك

 .عدم نشر المقاطعة في حضور وغياب االعضاء 

 :ثالثة عشر

تنعقد جلسات )التي تنص ثالثا خالف المجلس نظامه الداخلي في مادته الثانية والعشرون 

اذ عقد جلسة واحدة خالل اكثر من اسبوع ( المجلس على االقل يومين في االسبوع 

 .ضال عن عدم عقد اية جلسة في اسابيع متفرقة ف
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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 فيما   11نفذ منها ,فقرة  011أعمال إذ بلغ مجموع الفقرات المعلنة 

ولم يتسنى لنا متابعة الفقرات المرحلة لعدم تتابعها في ,إلى يوم آخر  فقرة 011رحلت 

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

 . تنفيذه عالجلسة وما ال يستطي

 

 

 

 

 

 

 

  نسبة الفقرات

 54 ير المنف   الى مجمو  الفقرات الكلي 

(  )عدد الفقرات المنفذة 

(   )عدد الفقرات غير المنفذة 

(   )عدد الفقرات الكلي 
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 3102لعام   تموزلشهر  العراقي عمل مجلس النوابل المحصلة العددية
  

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

 10........................................ عدد الفقرات 

 39........................... عدد الفقرات غير المنفذة 

 1................... عدد القوانين المقروءة قراء أولى

 9................. لقوانين المقروءة قراءة ثانية عدد ا

 00....................... عدد القوانين المصوت عليها 

 2................................... عدد االستضافات 

 01.............................. عدد البيانات المقروءة 

 07... ............................عدد مرات التصويت 

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

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

 3........................................ عدد التقارير 

 

 

 
 3102لعام  آبلشهر عمل مجلس النواب العراقي ل المحصلة العددية

 

 3............................. ..........عدد الجلسات 

 34........................................ عدد الفقرات 

 21......................... عدد الفقرات غير المنفذة 

 0................ عدد القوانين المقروءة قراء أولى

 1.............. عدد القوانين المقروءة قراءة ثانية 

 4.................... لمصوت عليها عدد القوانين ا

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

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

 4.............................. عدد مرات التصويت 

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

 1................................... ات عدد االستجواب

 1......................................... عدد التقارير 
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 3102لعام  أيلولعمل مجلس النواب العراقي لشهر ل المحصلة العددية

 1....................................... عدد الجلسات  

 70................ ........................عدد الفقرات 

 35......................... عدد الفقرات غير المنفذة 

 01................ عدد القوانين المقروءة قراء أولى

 05.............. عدد القوانين المقروءة قراءة ثانية 

 7.................... عدد القوانين المصوت عليها 

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

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

 7.............................. عدد مرات التصويت 

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

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

 2............................. ............عدد التقارير 
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 ملخص رقمي ألداء مجلس النواب العراقي 

 

 

 المجموع ايلول آب تموز العنوان

 22 8 3 9 عدد الجلسات

 881 28 33 88 عدد الفقرات

 822 33 21 39 عدد الفقرات غير المنفذة

 89 82 8 8 عدد القوانين المقروءة قراء أولى

 23 83 2 9 عدد القوانين المقروءة قراءة ثانية

 22 2 3 88 عدد القوانين المصوت عليها

 2 2 2 2 عدد االستضافات

 83 2 2 82 عدد البيانات المقروءة

 28 2 3 82 عدد مرات التصويت

 2 2 2 2 عدد الكلمات المقروءة

 2 2 2 2 عدد االستجوابات

 3 2 2 3 عدد التقارير  

 


