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النظام الداخلي لمجلس النواب)1)
الفصل األول

أحكام عامة

المادة 1

ــة  ــة والرقابي ــلطة الترشيعي ــو الس ــواب ه ــس الن مجل

ــا يف  ــوص عليه ــات املنص ــارس اإلختصاص ــا، ويم العلي

املــادة )61( مــن الدســتور واملــواد األخــرى ذات الصلــة.

المادة 2

ــم  ــن ت ــواً مم ــن )329( عض ــواب م ــس الن ــف مجل يتأل

ــات)2). ــون اإلنتخاب ــب قان ــم بموج إنتخابه

المادة 3

ــرأي  ــري عــن ال ــَة التعب ــُل أحــكاُم هــذا النظــام حري تَكِف

ــت  ــاً كان ــواب أي ــس الن ــاء مجل ــع أعض ــر لجمي والفك

ــا ال  ــة بم ــية أو الحزبي ــم السياس ــم أو إنتماءاته إتجاهاته

يتعــارض وأحــكام الدســتور وتضمــُن حريــَة املعارضــِة 

)1)   تــم آخــر إقــرار للنظــام الداخــيل يف الــدورة الخامسة/الســنة الترشيعيــة األوىل/
الجلســة االســتثنائية يف يــوم الخميــس 23/حزيــران/2022.

ــة األوىل/ ــنة الترشيعي ــة الخامسة/الس ــدورة اإلنتخابي ــادة يف ال ــل امل ــم تعدي )2)   ت
الجلســة االســتثنائية يف يــوم الخميــس 23/حزيــران/2022. النــص الســابق )يتألــف 

مجلــس النــواب مــن 325عضــواً تــم إنتخابهــم بموجــب قانــون اإلنتخابــات(
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املوضوعيــِة والنقــَد البنَّــاِء وتحقيــَق التعــاوِن بــني مجلس 

ــرى. ــتورية األخ ــات الدس ــواب واملؤسس الن

المادة 4
يلتــزم الرئيــس ونائبــا الرئيــس وأعضــاء املجلــس 

ــكام  ــرارات بأح ــن ق ــه م ــا يتخذون ــاتهم وم يف مناقش

الدســتور وقانــون مجلــس النواب وتشــكيالته رقــم )13( 

ــكام  ــة ألح ــون األولوي ــام، وتك ــذا النظ ــنة 2018 وه لس

مــواد قانــون مجلــس النــواب وتشــكيالته عــىل مــواد هــذا 

ــه)1). ــان في ــا يتعارض ــام فيم النظ

ــة  ــة األوىل/الجلس ــنة الترشيعي ــة الخامسة/الس ــدورة اإلنتخابي ــادة يف ال ــل امل ــم تعدي )1)   ت
ــس  ــزم اعضــاء مجل ــران/2022. النــص الســابق )يلت ــوم الخميــس 23/حزي االســتثنائية يف ي

ــام(. ــذا النظ ــتور وه ــكام الدس ــرارات، بأح ــن ق ــه م ــا يتخذون ــاتهم وم ــواب يف مناقش الن
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الفصل الثاني
رئيس المجلس ونائباه)1)

المادة 5
ــرُ  ــواب أك ــس الن ــات مجل ــة األوىل إلجتماع ــرأس الجلس ي

ــه يف  ــر مهمتُ ــن، وتنح ــن الحارضي ــناً م ــه س أعضائ

ــس  ــس املجل ــات رئي ــراء إنتخاب ــة األوىل وإج إدارة الجلس

ــه. ونائبي

المادة 6
ــني  ــة األوىل اليم ــواب يف الجلس ــس الن ــو مجل ــؤدي عض ي

ــة:- ــة اآلتي ــتورية بالصيغ الدس

بسم الله الرحمن الرحيم

مهّماتــي  أُؤدَي  أَن  الَعظيــِم  الَعــيلِّ  باللــِه  )أُقِســُم 

ــَظ  ــالٍص وأّن أُحاِف ــاٍن وإخ ــَة بتف ــؤولياتي القانوني ومس

عــىل إســتقالِل العــراق وســيادتِه وأرعــى مصالــَح شــعبِه 

ــِه  وأســهَر عــىل ســالمِة أرضــِه وســمائِه ومياهــِه وثروات

ونظامــِه الديمقراطــيِّ اإلتحــاديِّ وأن أعمــَل عــىل صيانــِة 

ــة األوىل/ ــنة الترشيعي ــة الخامسة/الس ــدورة اإلنتخابي ــل يف ال ــوان الفص ــل عن ــم تعدي )1)   ت
الجلســة االســتثنائية يف يــوم الخميــس 23/حزيــران/2022 بإحــالل عبــارة )رئيــس املجلــس 
ونائبيــه( أو عبــارة )رئيــس املجلــس ونائبــاه( محــل عبــارة )هيئــة الرئاســة( يف هــذا املوضــع 
ــاً(  ــاً( و)17/ثاني ــاً( و)16/ثاني ــرش( و)11/ثاني ــس ع ــرش وخام ــع ع ــواد )8( و)9/راب ويف امل
ــاً( و)36( و)37/أوالً( و)38( و )40( و)50(  ــاً وسادس ــاً( و)29( و)35/أوالً وثاني و)18/ثاني
ــاً( و)114( و)142( و )145( و)146(  و)51( و)75( و)78( و)83( و)84( و)85( و)87/ثاني

و)147).
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الحريــاِت العامــة والخاصــِة وإســتقالِل القضــاِء وألتــزَم 

ــا  ــىل م ــُه ع ــاٍد، والل ــٍة وحي ــاِت بأمان ــِق الترشيع بتطبي

ــهيٌد(. ــوُل ش أق

المادة 7
أوالً: يعلــن الرئيــس املؤقــت فتــح بــاب الرتشــيح ملناصــب 

رئيــس املجلــس ونائبيــه.

ثانيــاً: بعــد غلــق بــاب الرتشــيح ينتخــب مجلــس النــواب 

ــة  ــاً باألغلبي ــاً ثاني ــم نائب ــاً أوالً ث ــم نائب ــه ث ــاً ل رئيس

املطلقــة لعــدد أعضــاء املجلــس باإلنتخــاب الــري 

ــارش. املب

المادة 8
يعلــن الرئيــس املؤقــت نتيجــة اإلقــرتاع ويدعــو الرئيــَس 

الفائــَز ونائبيــِه إىل تبــوء املــكان املخصــص لكل منهــم)1).

المادة 9
ــام  ــنَي امله ــاه( ُمجتَمِع ــس ونائب ــس املجل ــارس )رئي يم

ــة:- اآلتي

ــس  ــع رئي ــيق م ــال بالتنس ــدول األعم ــم ج أوالً: تنظي

اللجنــة املعنيــة أو ممثليهــم مــن اللجــان لجلســات 

ــة  ــة األوىل/الجلس ــنة الترشيعي ــة الخامسة/الس ــدورة اإلنتخابي ــادة يف ال ــل امل ــم تعدي )1)   ت
ــس  ــن الرئي ــابق )اوال: يعل ــص الس ــران/2022، الن ــس 23/حزي ــوم الخمي ــتثنائية يف ي االس
ــة  ــص لهيئ ــكان املخص ــوء امل ــه إىل تب ــز ونائبي ــس الفائ ــو الرئي ــرتاع ويدع ــة اإلق ــت نتيج املؤق

ــه(  ــس ونائبي ــس املجل ــن رئي ــس م ــة املجل ــة رئاس ــون هيئ ــا: تتك ــة. ثاني الرئاس
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مجلــس النــواب وتوزيعــه عــىل األعضــاء ورئيــس 

ــه  ــاً ب ــوزراء مرفق ــس ال ــاء مجل ــة)1) وأعض الجمهوري

ــة  ــر املوضوع ــني والتقاري ــات القوان ــاريع ومقرتح مش

للمناقشــة مــع مراعــاة أولويــة إدراج مرشوعــات القوانــني 

ــة  ــان املختص ــت اللج ــي أنه ــة والت ــن الحكوم ــة م املقدم

ــك  ــة، وذل ــة الجاري ــات املهم ــك املوضوع ــتها وكذل دراس

قبــل يومــني يف األقــل مــن عقــد الجلســة مــا لــم ينــص 

ــرى. ــدد أُخ ــىل م ــتور ع الدس

ثانيــاً: تصديــق محــر الجلســة الســابقة ملجلــس 

النــواب.

ثالثاً: وضع القواعد الخاصة بتنظيم املحارض.

رابعــاً: البــت بتنــازع اإلختصاصــات بــني اللجــان فيمــا 

ــة إليهــا. ــق بالقضايــا املحال يتعل

ــكيالت  ــس والتش ــل للمجل ــة عم ــداد خط ــاً: إع خامس

ــا. ــد إقراِره ــا بع ــة تنفيذه ــه ومتابع ــة ل ــة التابع اإلداري

ــس  ــوان املجل ــي لدي ــكل التنظيم ــرار الهي ــاً: إق سادس

وتعديلــه ورســم السياســة اإلداريــة واملاليــة لــه وإطــالع 

ــك. ــىل ذل ــس ع ــاء املجل أعض

ســابعا: تنظيــم موازنــة مجلــس النــواب الســنوية 

وعرضهــا عــىل املجلــس إلقرارهــا واإلرشاف عــىل تنفيذهــا 

ــة  ــة األوىل/الجلس ــنة الترشيعي ــة الخامسة/الس ــدورة اإلنتخابي ــادة يف ال ــل امل ــم تعدي )1)   ت
االســتثنائية يف يــوم الخميــس 23/حزيــران/2022 بإحــالل عبــارة )رئيــس الجمهوريــة( محــل 
عبــارة )مجلــس الرئاســة( يف هــذا املوضــع ويف املــواد )9  و 15 و 28  و 29 و 31 /ثالثــا و 32 

ــن و 48 و50 و 57 و 62 و 64 و 93 و 117 ( ــل الثام ــوان الفص 40 و 47 و عن
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ــا. ــني أبوابه ــة ب ــراء املناقل وإج

ثامناً: تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معني.

ــس  ــع رئي ــواب م ــس الن ــات مجل ــم عالق ــعاً: تنظي تاس

ــة. ــلطة القضائي ــوزراء والس ــس ال ــة ومجل الجمهوري

عــارشاً: تنظيــم عالقــة املجلــس باملجالــس الترشيعيــة يف 

األقاليــم ومجالــس املحافظــات غــري املنتظمــة يف أقاليــم.

حــادي عــرش: تنظيــم عالقــات املجلــس باملجالــس 

ــادات  ــة واإلتح ــقيقة والصديق ــدول الش ــات يف ال والرملان

ــا. ــط به ــي ترتب ــة الت الرملاني

ثاني عرش: 

ا – يتوافــق الرئيــس مــع نائبيــه يف اإلرشاف والرقابــة عــىل 

جميــع املوظفــني والعاملــني يف ديــوان املجلــس ويف إتخــاذ 

ــا  ــارج بم ــاد إىل الخ ــني واإليف ــة بالتعي ــرارات املتعلق الق

يحقــق مبــدأ التــوازن وتكافــؤ الفــرص لجميــع العراقيني 

ــة  ــرارات املتعلق ــة ويف إتخــاذ الق يف شــغل وظائــف الدول

ــاً  ــاط وفق ــد واإلنضب ــة والتقاع ــل الخدم ــع ونق بالرتفي

ــع  ــر بتوقي ــون األوام ــة. وتك ــذة يف الدول ــني الناف للقوان

رئيــس املجلــس أو مــن ينــوب عنــه يف حالــة غيابــه.

ــدر  ــه تص ــد نائبي ــس أو أح ــاب الرئي ــة غي ب – يف حال

ــِن)1) . ي ــاق الحارِضَ ــرارات بإتف الق

ــة األوىل/ ــنة الترشيعي ــة الخامسة/الس ــدورة اإلنتخابي ــادة يف ال ــل امل ــم تعدي )1)   ت
ــابق )ب-  ــص الس ــران/2022. الن ــس 23/حزي ــوم الخمي ــتثنائية يف ي ــة االس الجلس
ــن  ــاق العضوي ــرارات بإتف ــدر الق ــة تص ــاة الرئاس ــاء هي ــد اعض ــاب أح ــة غي يف حال

ــن( الحارضي



11

ب
وا
لن
س ا

جل
لم
ي 

خل
دا

 ال
ام

ظ
لن
ا

ثالث عرش: تسمية مقرَِّريِن من بني أعضاء املجلس.

رابــع عــرش: إتخــاذ القــرارات املتعلقــة بإيفــاد الرئيس أو 

أحــد نائبيــه)1) وأعضــاء مجلــس النــواب داخــل وخــارج 

العــراق بالتشــاور مــع رؤســاء الكتــل الرملانيــة.

خامــس عــرش: إرشاف )الرئيــس ونائبيــه( ُمجتِمِعــنَي عــىل 

دائــرة البحــوث وضمــان حيادهــا.

المادة 10
إىل  مجتِمَعــنِي  النائبــان  أو  املجلــس  رئيــس  يدعــو 

إجتماعــات دوريــة للرئيــس ونائبيــه، ويجــوز لــه أو لهما 

ــون  ــم، ويك ــة له ــات طارئ ــوة إىل إجتماع ــنِي الدع ُمجتَِمَع

ــه أو  ــِد نائبي ــس وأح ــور الرئي ــاً بحض ــاع صحيح اإلجتم

ــس)2). ــي الرئي ــور نائب بحض

المادة 11
ــه بمهامهــم يكــون  ــام الرئيــس و نائبي ــة تعــذر قي أوالً: يف حال

ــة  ــت بأغلبي ــكل مؤق ــه بش ــم إنتخاب ــن يت ــة م ــاً للجلس رئيس

ــة  ــة األوىل/الجلس ــنة الترشيعي ــة الخامسة/الس ــدورة اإلنتخابي ــادة يف ال ــل امل ــم تعدي )1)   ت
االســتثنائية يف يــوم الخميــس 23/حزيــران/2022 بإحــالل عبــارة )الرئيــس أو أحــد نائبيــه( 
ــأة الرئاســة( يف هــذا املوضــع ويف  ــأة الرئاســة( و)أحــد اعضــاء هي محــل عبارتــي )عضــو هي

ــواد ) 12 و 35 و60(   . امل

)2)   تــم تعديــل املــادة يف الــدورة اإلنتخابيــة الخامسة/الســنة الترشيعيــة األوىل/  
ــو  ــابق )يدع ــص الس ــس 23/حزيران/2022.الن ــوم الخمي ــتثنائية يف ي ــة االس الجلس
رئيــس املجلــس او النائبــان مجتمعــني هيــاة الرئاســة إىل إجتماعــات دوريــة ويجــوز 
ــة لهــا، ويكــون اإلجتمــاع  ــاة إىل إجتماعــات طارئ ــه او لهمــا مجتمعــني دعــوة الهي ل

صحيحــاً بحضــور أغلبيــة الهيــاة(
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ــا. ــة ذاته ــن للجلس الحارضي

ــد  ــنِي إىل عق ــان مجتِمَع ــس أو النائب ــو الرئي ــاً: يدع ثاني

الجلســات بموجــب برنامــج الجلســة املتوافــق عليــه بــني 

ــه. ــس ونائبي الرئي

ثالثــاً: ترفــع الجلســات بالتوافــق أوبإتفــاق الرئيــس مــع 

أحــد النائبــني.

المادة 12
ــتقالة  ــه اإلس ــد نائبي ــس أو أح ــم الرئي ــد تقدي أوالً: عن

مــن منصبــه تقبــل بعــد موافقــة املجلــس بأغلبيــة عــدد 

ــن. ــه الحارضي أعضائ
ــه  ــد نائبي ــس أو أح ــة الرئي ــواب إقال ــس الن ــاً: ملجل ثاني

ــون. ــق القان وف

ثالثــاً: إذا خــال منصــب رئيــس املجلــس أو أي مــن نائبيــه 

ألي ســبب كان ينتخــب املجلــس باألغلبيــة املطلقــة خلفــاً 

لــه يف أول جلســة يعقدهــا لســد الشــاغر وفقــاً لضوابــط 

التوازنــات السياســية بــني الكتــل.
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الفصل الثالث

العضوية في المجلس

المادة 13
يجب أن تتوفر يف عضو مجلس النواب الرشوط اآلتية:-

أوالً: أن يكــون عراقيــاً كامــل األهليــة وفقــاً للمــادة )49( الفقــرة 

ــتور. ــاً من الدس ثاني

ــاً  ــث وفق ــاث البع ــكام إجتث ــموالً بأح ــون مش ــاً: أن ال يك ثاني

ــتور. ــن الدس ــاً م ــرة ثالث ــادة )135( الفق للم

ثالثــاً: أن تنطبــق عليــه الــرشوط األخــرى املنصــوص عليهــا يف 

قانــون اإلنتخابــات.

المادة 14
ــع  ــع بجمي ــس ويتمت ــواً يف املجل ــب عض ــح املنتخ ــدُّ املرش يَُع

ــج  ــىل نتائ ــة ع ــخ املصادق ــن تأري ــداًء م ــة إبت ــوق العضوي حق

ــتورية. ــني الدس ــد أداء اليم ــه بع ــارش مهام ــات ويب اإلنتخاب

المادة 15
ــة أو يف  ــاً للجمهوري ــح رئيس ــذي يصب ــس ال ــو املجل ــدُّ عض يُع

ــع  ــس وال يتمت ــة املجل ــن عضوي ــتقيالً م ــوزراء مس ــس ال مجل

ــة. ــازات العضوي بإمتي



14

ب
وا
لن
س ا

جل
لم
ي 

خل
دا

 ال
ام

ظ
لن
ا

المادة 16
يلتزم عضو املجلس بما يأتي:- 

ــو  ــي ه ــه الت ــس ولجان ــات املجل ــور إجتماع أوالً: حض

عضــٌو فيهــا وال يجــوز التغيــب إال بعــذر مــرشوع يقــدره 

ــة. ــة املختص ــس اللجن ــس أو رئي الرئي

ــفره  ــاً بس ــه علم ــس ونائبي ــس املجل ــة رئي ــاً: إحاط ثاني

ــراق. ــارج الع خ

المادة 17
أوالً: للرئيــس منــح العضــو إجــازًة إعتياديــة مــدة ال تزيــد 

ــنوية  ــالل كل دورة س ــاً خ ــرش يوم ــة ع ــىل )15( خمس ع

للمجلــس.

ــه  ــة ل ــة املمنوح ــازة املرضي ــع باإلج ــو التمت ــاً: للعض ثاني
ــنَي  ــاه( ُمجتِمِع ــس ونائب ــس املجل ــدر )رئي ــاً، ويق أصولي

ــوالدة. ــاالت ال ح

ــواب  ــس الن ــل مجل ــن قب ــاد م ــرتة اإليف ــر ف ــاً: ال تعت ثالث

ــو. ــاً للعض غياب

 المادة 18
أوالً: ينــرش الحضــور والغيــاب يف نــرشة املجلــس اإلعتيادية 

ــدى الصحف. وإح

ثانيــاً: لــــ)رئيــس املجلــس ونائبيــه( مجتِمِعــنَي يف حالــة 

ــراٍت  ــَس م ــرشوع َخم ــذر م ــن دون ع ــاب م ــرر الغي تك

ــدورة  ــالل ال ــة خ ــريَ متتالي ــرات غ ــرَش م ــة أو ع متتالي
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ــب   ــو الغائ ــاً إىل العض ــاً خطي ــوا تنبيه ــنوية أن يوجه الس

ــه  ــدم إمتثال ــة ع ــور، ويف حال ــزام بالحض ــه إىل اإللت يدعون

لرئيــس املجلــس ونائبيــه يُعــَرُض املوضــوع عــىل املجلــس 

ــب منهــم. ــاًء عــىل طل بن

ــواب يف  ــس الن ــو مجل ــأة عض ــن مكاف ــتقطع م ــاً: تس ثالث

ــس. ــا املجل ــة يحدده ــبة معين ــه نس ــة غياب حال

المادة 19
ــواب وأي  ــس الن ــة مجل ــني عضوي ــع ب ــوز الجم أوالً: ال يج

عمــل أو منصــب رســمي آخــر.

ــواب  ــس الن ــة مجل ــني عضوي ــع ب ــوز الجم ــاً: ال يج ثاني

وعضويــة املجالــس الترشيعيــة يف األقاليــم ومجالــس 

املحافظــات وعــىل العضــو أن يختــار العضويــة يف إحــدى 

ــواب  ــس الن ــواً يف مجل ــدُّ عض ــرتْ يَُع ــم يخ ــني وإن ل الجهت

ــط. فق

ــة  ــر الدول ــع دوائ ــد م ــو أن يتعاق ــوز للعض ــاً: ال يج ثالث

ــه وال  ــدة عضويت ــاء م ــريه يف أثن ــاطة غ ــه أو بوس بنفس

ــة. ــه الخاص ــه ملصلحت ــتغالل عضويت ــوز إس يج

المادة 20

أوالً: ال يُســأُل العضــو عمــا يبديــه مــن آراء أو مــا يــورده 

مــن وقائــع أثنــاء ممارســة عملــه يف املجلــس.

ثانيــاً: ال يجــوز إلقــاء القبــض عــىل العضــو خــالل مــدة 

ــة  ــة، وبموافق ــاً بجناي ــي إال إذا كان متهم ــل الترشيع الفص

األعضــاء باألغلبيــة املطلقــة عــىل رفــع الحصانــة عنــه، أو 
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إذا ضبــط متلبســاً بالجــرم املشــهود يف جنايــة.

ثالثــاً: ال يجــوز إلقــاء القبــض عــىل العضــو خــارج مــدة 

ــة  ــة وبموافق ــاً بجناي ــي إال إذا كان متهم ــل الترشيع الفص

ــه أو إذا  ــة عن ــع الحصان ــىل رف ــواب ع ــس الن ــس مجل رئي

ــة. ــهود يف جناي ــرم املش ــاً بالج ــط متلبس ضب
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الفصل الرابع

إنعقاد المجلس

المادة 21
ــا يف  ــن عقده ــداد ويمك ــس يف بغ ــات املجل ــد جلس تنعق

ــاء. ــد اإلقتض ــرى عن ــن أخ أماك

المادة 22
أوالً: ملجلــس النــواب دورة إنعقــاد ســنوية بفصلــني 

ترشيعيــني أمدهمــا ثمانيــة أشــهر يبــدأ أولهمــا يف 1 آذار 

وينتهــي يف 30 حزيــران مــن كل ســنة، يبــدأ ثانيهمــا يف 1 

ــون األول.  ــي يف 31 كان ــول وينته أيل

ثانيــاً: ال ينتهــي الفصــل الترشيعــي الــذي عرضــت فيــه 

املوازنــة العامــة للدولــة إال بعــد املوافقــة عليهــا.

ثالثــاً: تنعقــد جلســات املجلــس بمــا ال يقــل عــن ثمانــَي 

جلســات شــهرياً)1).

المادة 23
ــة  ــور األغلبي ــس بحض ــاد املجل ــاب إنعق ــق نص يتحق

املطلقــة لعــدد أعضائــه وتتخــذ قراراتُــه باألغلبيــة 

)1)   تــم تعديــل البنــد ثالثــاً مــن املــادة )22( يف الــدورة اإلنتخابيــة الرابعة/
الســنة الترشيعيــة األوىل/الفصــل الترشيعــي الثانــي/ الجلســة رقــم )9( يف 
2019/4/13 النــص الســابق )تنعقــد جلســات املجلــس عــىل األقــل يومــني 

يف االســبوع ولهيــاة الرئاســة تنفيذهــا او تحديدهــا حســب الــرورة(
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ــم ينــص  ــن مــا ل البســيطة لعــدد األعضــاء الحارضي

ــوات  ــاوي األص ــد تس ــك، وعن ــري ذل ــىل غ ــتور ع الدس

ــس. ــه الرئي ــوت مع ــذي ص ــب ال ــح الجان يرج

المادة 24
ال يجــوز إفتتــاح الجلســة إال بحصــول النصــاب 

ــادة )23(  ــه يف امل ــوص علي ــور املنص ــي للحض القانون

ــي  ــاب القانون ــني أن النص ــام، وإذا تب ــذا النظ ــن ه م

ــَل الرئيــس إفتتاحهــا ملــدة ال تقــل عــن  لــم يكتمــل أَجَّ

نصــف ســاعة، فــإذا لــم يكتمــل أيضــاً يعلــن الرئيــس 

ــا. ــر إلنعقاده ــداً آخ ــني موع ــة ويع ــل الجلس تأجي

المادة 25
يُعــدُّ وجــود النصــاب الزمــاً عنــد التصويــت وال 

يشــرتط لصحــة إســتمرار اإلجتمــاع.

المادة 26
ــاة  ــع مراع ــه م ــة أعمال ــس يف ممارس ــتمر املجل يس

ــتور. ــن الدس ــادة )56( م ــكام امل أح

المادة 27
ــرتض  ــس أن يع ــات املجل ــاء جلس ــو أثن ــق للعض يح

ــت  ــات إذا خالف ــري املناقش ــىل س ــام( ع ــة نظ )نقط

إحــدى مــواد الدســتور أو النظــام أو تجــاوزت جــدول 

أعمــال الجلســة وعليــه بيــان رقــم املــادة التــي يحتــج 

بهــا ونصهــا.
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المادة 28
لرئيــس الجمهوريــة أو لرئيــس مجلــس الــوزراء أو 

لرئيــس مجلــس النــواب أو لخمســني عضــواً مــن أعضــاء 

ــة  ــاد يف جلس ــس لإلنعق ــوة املجل ــواب دع ــس الن مجل

ــر يف  ــىل النظ ــاع ع ــر اإلجتم ــىل أن يقت ــتثنائية ع إس

ــوة. ــددة يف الدع ــات املح املوضوع

المادة 29
أوالً: تكــون جلســات املجلــس علنيــة إال إذا تطلبــت 

ــة أو  ــس الجلس ــن رئي ــب م ــك بطل ــري ذل ــرورة غ ال

ــس  ــس مجل ــة أو رئي ــس الجمهوري ــن رئي ــرتاح م بإق

الــوزراء أو بطلــب مــن 35 عضــواً مــن أعضائــه وبموافقة 

املجلــس بأغلبيــة الحارضيــن. ويف هــذه الحالــة ال يحــر 

ــوم  ــس ويق ــي املجل ــن موظف ــى م ــة حت ــٌد الجلس أح

ــس  ــس املجل ــل )رئي ــن قب ــب م ــن ينس ــان وم النائب

ــر. ــم املح ــنَي بتنظي ــه( مجتِمِع ونائبي

ثانيــاً: تنــرش محــارض الجلســات بالوســائل التــي يراهــا 

)رئيــس املجلــس ونائبــاه( مجتِمِعــنَي مناســبًة.
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الفصل الخامس

إختصاصات المجلس

المادة 30
ــا يف  ــوص عليه ــه املنص ــس إختصاصات ــارس املجل يم

ــتور. ــن الدس ــادة )61( م امل

المادة 31
يمارس املجلس اإلختصاصات الترشيعية اآلتية:-

أوالً: إصدار النظام الداخيل الخاص به.

ثانيــاً: ترشيــع القانــون الــذي يعالــج إســتبدال أعضائــه يف 

حالــة اإلســتقالة أو اإلقالــة أو الوفــاة أو فقــدان العضويــة 

ألي ســبب آخــر.

ثالثــاً: النظــر يف مشــاريع القوانــني املقرتحــة مــن رئيــس 

ــي  ــك مرشوع ــا يف ذل ــوزراء بم ــس ال ــة أو مجل الجمهوري

ــة،  ــة التكميلي ــة واملوازن ــة للدول ــة العام ــي املوازن قانون

ــاً  ــص أيض ــي، ويخت ــاب الختام ــىل الحس ــة ع واملصادق

ــة  ــة العام ــول املوازن ــواب وفص ــني أب ــة ب ــراء املناقل بإج

ــرورة  ــد ال ــاً عن ــه أيض ــا، ول ــل مبالغه ــض مجم وتخفي

ــغ  ــايل مبال ــادة اجم ــوزراء زي ــس ال ــىل مجل ــرتح ع أن يق

ــتور. ــن الدس ــادة )62( م ــاً للم ــك وفق ــات وذل النفق

رابعاً: املصادقة عىل موازنة مستقلة ووافية للقضاء.

خامساً: املصادقة عىل موازنة مجلس النواب ولجانه.
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سادســاً: النظــر يف مرشوعــات القوانــني املقرتحــة مــن 

قبــل اعضــاء املجلــس ولجانــه. 

المادة 32
ــة عــىل الســلطة  ــواب أعمــال الرقاب ــس الن ــوىل مجل يت

ــة: ــات اآلتي ــة الصالحي ــن الرقاب ــة، وتتضم التنفيذي

أوالً: مســاءلة رئيــس الجمهورية ومســاءلة وإســتجواب 

أعضــاء مجلــس الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء 

وأي مســؤول آخــر يف الســلطة التنفيذيــة.

ثانيــاً: إجــراء التحقيــق مــع أي مــن املســؤولني املشــار 

إليهــم يف أعــاله بشــأن أي واقعــة يــرى املجلــس أن لهــا 

عالقــة باملصلحــة العامــة أو حقــوق املواطنــني.

ثالثــاً: طلــب املعلومــات والوثائــق مــن أي جهــة 

رســمية، بشــأن أي موضــوع يتعلــق باملصلحــة العامــة 

ــا  ــني أو تطبيقه ــذ القوان ــني أو تنفي ــوق املواطن أو حق

ــة. ــلطة التنفيذي ــات الس ــات ومؤسس ــل هيئ ــن قب م

ــإلدالء  ــُه ل ــخص أمام ــور أي ش ــب حض ــاً: طل رابع

بشــهادة أو توضيــح موقــف أو بيــان معلومــات بشــأن 

ــواب  ــس الن ــام مجل ــاً أم ــوع كان معروض أي موض

ــه. ــن قبل ــث م ــدار بح وم

ــارات  ــام بزي ــواب القي ــس الن ــاء مجل ــاً: ألعض خامس

ــىل  ــالع ع ــة لإلط ــر الدول ــوزارات ودوائ ــة إىل ال تفقدي

ــون. ــكام القان ــق أح ــري وتطبي ــن س حس
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الفصل السادس

مهام رئيس المجلس ونائبيه

المادة 33
رئيس املجلس هو الذي يمثله ويتحدث بإسمه.

المادة 34
يمارس الرئيس املهام اآلتية:-

ــام  ــني والنظ ــتور والقوان ــق الدس ــىل تطبي ــل ع أوالً: العم

ــس. ــيل للمجل الداخ

ثانياً: إفتتاح جلسات املجلس وترؤسها.

ثالثاً: دعوة مجلس النواب إىل جلسة إستثنائية.

رابعــاً: طلــب تمديــد الفصــل الترشيعــي لــدورة إنعقــاد 

مجلــس النــواب بمــا ال يزيــد عــىل ثالثــني يومــاً.

ــا،  ــىل إنتظامه ــة ع ــات واملحافظ ــاً: إدارة املناقش خامس

ــدث إىل  ــر املتح ــه نظ ــث، ويوج ــوع البح ــد موض وتحدي

ــح أو  ــه أن يوض ــام ول ــوع والنظ ــدود املوض ــزام ح إلت

ــة. ــا غامض ــألة يراه ــتوضح أي مس يس

سادســاً: عــرض األمــور التــي تتطلــب إجــراء التصويــت 

عليهــا وإعــالن نتائجهــا.

الوطنيــة  االحتفــاالت  يف  املجلــس  تمثيــل  ســابعاً: 

واملناســبات األخــرى ولــه تخويــل أحــد نائبيــه أو غريهمــا 

ــاء. ــن األعض م

ــام  ــن والنظ ــظ األم ــة لحف ــري الالزم ــاذ التداب ــاً: إتخ ثامن
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ــس. ــل املجل داخ

املوظفــني  جميــع  عــىل  واإلرشاف  الرقابــة  تاســعاً: 

والعاملــني يف ديــوان املجلــس وممارســة كافــة الصالحيات 

املقــررة لــه يف هــذا الشــأن بمــا ال يتعــارض مــع املــادة 

ــام. ــذا النظ ــن ه ــعة( م )التاس

المادة 35
أوالً: يمارس النائب األول املهام اآلتية:- 

أ – القيــام بمهــام رئيــس املجلــس عنــد غيابــه أو تعــذر قيامــه 

بتلــك املهــام.

ب – متابعــة أعمــال اللجــان الدائمــة وتقديــم التقاريــر بشــأنها 

وفقــاً ملــا إتُِّفــَق عليــه بــني رئيــس املجلــس ونائبيــه.

ــة يف  ــان الدائم ــرتكة للج ــات املش ــة اإلجتماع ــويل رئاس ج – ت

ــس. املجل

ثانياً: يمارس النائب الثاني املهام اآلتية:-

أ – القيــام بأعمــال رئيــس املجلــس عنــد غيابــه وغيــاب النائــب 

األول أو عنــد تعــذر قيامهمــا بتلــك املهــام.

ب – متابعــة أعمــال اللجــان الدائمــة وتقديــم التقاريــر بشــأنها 

وفقــاً ملــا إتُِّفــَق عليــه بــني )رئيــس املجلــس ونائبيــه(.

ج – التثبــت مــن حصــول النصــاب القانونــي إلنعقــاد املجلــس 

واإلرشاف عــىل عمليــة تســجيل غيــاب األعضــاء بعــذر أو بدونــه.

د – تنظيم جدول بطالبي الحديث من أعضاء املجلس.

ــات  ــه إجتماع ــد نائبي ــس أو أح ــس املجل ــرتأس رئي ــاً: ي ثالث

اللجــان الدائمــة عنــد حضــوره فيهــا وال يحــق لــه التصويــت.

رابعــاً: لـ)رئيــس املجلــس ونائبيــه( ُمجتَِمِعــني تشــكيل اللجــان 
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املؤقتــة ولجــان التحقيــق واللجــان النيابيــة املشــرتكة إســتثناًء 

مــن أحــكام املــادة )83( مــن هــذا النظــام. 

خامســاً: لــــــــ)رئيــس املجلــس ونائبيه( مجتمِعــنَي املوافقة 

عــىل إنتقــال عضــو املجلــس بنــاًء عــىل طلبــه مــن لجنــة نيابيــة 

إىل أُخــرى عــىل أن ال يخــل ذلــك بالحــد األدنــى واألعــىل لعــدد 

أعضــاء اللجنتــني)1).

ــنَي  أن  ــه( ُمجتَِمِع ــس ونائبي ــس املجل ــاً: لــــــــ)رئي سادس

ــني. ــن النائب ــة ألي م ــام إضافي ــندوا مه يس

المادة 36
يمارس املقرران املهام اآلتية:-

ــاء  ــت أعض ــد تصوي ــوات بع ــرز األص ــة ف ــة عملي أوالً: مراقب

ــس. املجل

ثانيــاً: تنظيــم محــارض الجلســات وخالصتهــا وتوثيقهــا 

وتوزيعهــا عــىل األعضــاء.

ثالثــاً: أي مهــام أُخــرى تنــاط بهمــا مــن قبــل )رئيــس املجلــس 

ونائبيــه( ُمجتَِمِعنَي.

)1)   تــم تعديــل املــادة )35( بــان يكــون البنــد )رابعــاً( منهــا البنــد )سادســاً( 
ــة  ــنة الترشيعي ــدورة الخامسة/الس ــادة يف ال ــاً إىل امل ــاً وخامس ــن رابع ــة البندي واضاف

ــم 6 يف 30/آذار/.2022.  ــة رق ــي االول/الجلس ــل الترشيع األوىل/الفص
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الفصل السابع

سير العمل في المجلس

المادة 37
ــدول  ــنَي ج ــاه( مجتمِع ــس ونائب ــس املجل ــدُّ )رئي أوالً: يُِع

أعمــال مجلــس النــواب األســبوعي بالتنســيق مــع 

رؤســاء اللجــان املختصــة ويقومــون بتوزيعــه أو تبليغــه 

لألعضــاء قبــل إنعقــاد الجلســة األوىل األســبوعية بيومــني 

عــىل األقــل.

ثانيــاً: ال يجــوز عــرض أي موضــوع لــم يــدرج يف 

جــدول األعمــال ومناقشــته إال بموافقــة أغلبيــة األعضــاء 

ــن. الحارضي

ثالثــاً: تناقــش فقــرات جــدول األعمــال بحســب تسلســلها 

الــوارد يف الجــدول وال يصــار إىل مناقشــة أي فقــرة جديدة 

ــابقة،  ــرة الس ــة الفق ــن مناقش ــاً م ــاء كلي ــد اإلنته إال بع

وإذا تعــذر إتمــام النقــاش فلـــ )رئيــس املجلــس ونائبيه( 

مجتمِعــنَي تأجيــل النظــر فيهــا إىل جلســة ثانيــة.

المادة 38
ــد  ــنَي وبع ــه( مجتمِع ــس ونائبي ــس املجل أوالً: لـــ )رئي

إصــدار  الرملانيــة  الكتــل  رؤســاء  مــع  التشــاور 

ــة  ــا الهام ــول القضاي ــواب ح ــس الن ــم مجل ــات بإس بيان

واملســتجدات التــي يــرون رضورة إصــدار بيــان حولهــا.

ثانيــاً: لعضــو املجلــس اإلدالء ببيــان عــن موضــوع غــري 
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ــور  ــض األم ــق ببع ــال إذا كان يتعل ــدول األعم وارد يف ج

الخطــرية أو ذات األهميــة العاجلــة بعــد موافقــة )رئيــس 

ــه. ــه وتقديرهــم ل ــنَي علي املجلــس ونائبيــه( مجتمِع

المادة 39

أوالً: يفتتــح الرئيــس كل جلســة مــع ذكــر رقــم الجلســة 

عــىل الوجــه اآلتــي:-

)بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، نيابــًة عــن الشــعب نفتتــح 

الجلسة...(

ــة كل  ــم يف بداي ــران الكري ــن الق ــات م ــالوة آي ــاً: ت ثاني

ــة. جلس

المادة 40

أوالً: لرئيــس الجمهوريــة وعضــو مجلــس الــوزراء 

ــة  ــه وموافق ــىل طلب ــاًء ع ــس بن ــات املجل ــور جلس حض

)رئيــس املجلــس ونائبيــه( مجتمِعــنَي، واملشــاركة يف 

املناقشــات املتعلقــة بشــؤون وزارتــه أو الشــؤون املتعلقــة 

ــوزارة  ــي ال ــار موظف ــتصحاب كب ــه إس ــة، ول بالحكوم

ــس. ــن الرئي ــإذن م ــم ب ــتعانة به لإلس

ــور  ــالم حض ــل اإلع ــني يف حق ــني والعامل ــاً: للمواطن ثاني

جلســات املجلــس بــإذن مــن )رئيــس املجلــس ونائبيــه( 

ــًة. ــم تكــن الجلســات رسي ــنَي مــا ل مجتمِع
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المادة 41
يتحــدث العضــو يف الجلســة بــإذن مــن الرئيــس، 

ــوز  ــث، وال يج ــة للحدي ــدة زمني ــد م ــس تحدي وللرئي

للعضــو ان يتحــدث أكثــر مــن الوقــت املســموح بــه، كمــا 

ال يجــوز الحديــث أكثــر مــن مرتــني يف ذات املوضــوع إال 

ــك. ــة ذل ــس الجلس ــاز رئي إذا أج

المادة 42

أوالً: يوجــه العضــو الحديــث إىل رئيس الجلســة عــىل أن ال 

يخــرج عــن املوضــوع ويتحــاىش التكــرار، وعنــد اإلخــالل 

بذلــك فللرئيــس وحــده أن يلفــت نظــره إىل إلتــزام أحــكام 

ــام الداخيل. النظ

ــم  ــي ت ــات الت ــودة إىل املوضوع ــمح بالع ــاً: ال يس ثاني

حســمها.

المادة 43
للمتحــدث التعبــري عــن رأيــه ووجهــة نظــره مــع وجــوب 

ــة  ــتورية للدول ــات الدس ــرتام املؤسس ــىل إح ــة ع املحافظ

ــه  ــته وأعضائ ــواب ورئاس ــس الن ــرتام مجل ــا وإح وهيبته

ــب يف  ــار الواج ــام والوق ــل بالنظ ــر مخ ــي بأم وال يأت

ــة. الجلس
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المادة 44
ال يســمح ألحــد غــري رئيــس الجلســة مقاطعــة املتحــدث 

ــق يف  ــده الح ــس وح ــه، وللرئي ــة إلي ــداء أي ملحوظ وال إب

أن ينبــه املتكلــم يف أي لحظــة أثنــاء حديثــه إىل مخالفتــه 

ــذا  ــكام ه ــن أح ــا م ــابقة، أو غريه ــادة الس ــكام امل ألح

النظــام، أو إىل أن رأيــه قــد وضــح وضوحــاً كافيــاً وأنــه 

ــكالم. ــاله يف ال ــل إلسرتس ال مح

المادة 45
ــدر  ــث يص ــذف أي حدي ــر بح ــة أن يأم ــس الجلس لرئي

مــن أحــد األعضــاء مخالفــاً للنظــام مــن محر الجلســة 

وعنــد اإلعــرتاض عــىل ذلــك يعــرض األمــر عــىل املجلــس، 

الــذي يصــدر قــراره يف هــذا الشــأن مــن دون مناقشــة.

المادة 46
ــلَّ النظــاُم داخــل املجلــس ولــم يتمكــن الرئيــس  إذا إختَ

مــن إعادتــه، يرفــع الجلســة أو يؤجلهــا.
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الفصل الثامن

اإلجراءات الخاصة برئيس 
الجمهورية

المادة 47
يعقــد مجلــس النــواب إجتماعــاً خاصــاً ملناقشــة ترشــيح 

ــادة  ــاً للم ــه طبق ــة ونائبي ــس الجمهوري ــاب رئي وإنتخ

ــتور. ــن الدس )70( م

المادة 48
ــتورية  ــني الدس ــاه اليم ــة ونائب ــس الجمهوري ــؤدي رئي ي

ــا يف  ــوص عليه ــة املنص ــواب بالصيغ ــس الن ــام مجل أم

ــتور. ــن الدس ــادة )50( م امل

الفصل التاسع

إجراءات منح الثقة للوزارات 

ومتابعة برامج الوزارات

المادة 49
ــماء  ــف أس ــوزراء املكل ــس ال ــس مجل ــرض رئي أوالً: يع

أعضــاء وزارتــه واملنهــاج الــوزاري عــىل مجلــس النــواب.

ثانيــاً: يحــال املنهــاج الــوزاري إىل لجنــة خاصــة يرأســها 
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ــدم  ــر يق ــداد تقري ــس إلع ــس املجل ــي رئي ــد نائب أح

ــه. ــت علي ــل التصوي ــس قب للمجل

ــد  ــس عن ــة املجل ــىل ثق ــزة ع ــوزارة حائ ــدُّ ال ــاً: تَُع ثالث

ــوزاري  ــاج ال ــن واملنه ــوزراء منفردي ــىل ال ــة ع املوافق

ــة. ــة املطلق باألغلبي

الفصل العاشر

السؤال والمساءلة واإلستجواب

المادة 50
ــس  ــة أو رئي ــس الجمهوري ــكل عضــو أن يوجــه إىل رئي ل

مجلــس الــوزراء أو نوابــه أو الــوزراء أو رؤســاء الهيئــات 

ــوزارة أو  ــة ب ــري املرتبط ــر غ ــاء الدوائ ــتقلة أو رؤس املس

غريهــم مــن أعضــاء الحكومــة أســئلًة خطِّيَــًة مــع إعــالم 

ــي  ــؤون الت ــن الش ــأٍن م ــه يف ش ــس ونائبي ــس املجل رئي

ــر ال  ــن أم ــتفهام ع ــك لإلس ــم، وذل ــل يف إختصاصه تدخ

يعلمــه العضــو أو للتحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل 

ــة يف  ــه الحكوم ــا تعتزم ــىل م ــوف ع ــه أو للوق ــا إلي علمُه

ــور. ــن األم ــر م أم

المادة 51
ــؤال  ــنَي الس ــاه( ُمجتِمِع ــس ونائب ــس املجل ــدرج )رئي ي

ــال  ــدول أعم ــفاهاً يف ج ــه ش ــة عن ــون اإلجاب ــذي تك ال

ــك بعــد أســبوع عــىل األقــل  أقــرب جلســة مناســبة وذل

ــوز أن  ــي، وال يج ــؤول املعن ــه إىل املس ــخ إبالغ ــن تأري م

ــبوعني. ــن اس ــر م ــؤال أكث ــىل الس ــردُّ ع ــر ال يتأخ
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المادة 52
ــة  ــئلة املرتبط ــال األس ــدول األعم ــدرج بج ــوز أن ت ال يج

بموضوعــات محالــة إىل لجــان املجلس قبــل أن تقــدم اللجنة 

تقريرهــا إىل املجلــس، وال يجــوز أن يــدرج للعضــو الواحــد 

أكثــر مــن ســؤال يف جلســة واحــدة وتكــون اإلجابــة عــن 

االســئلة بحســب ترتيــب قيدهــا.

المادة 53
ــتوضح  ــريه أن يس ــؤال دون غ ــه الس ــذي وج ــو ال للعض

ــك  ــع ذل ــة، وم ــىل اإلجاب ــب ع ــي وأن يعق ــؤول املعن املس

ــه  ــوع ل ــاً بموض ــؤال متعلق ــس إذا كان الس ــس املجل فلرئي

أهميــة عامــة أن يــأذن، بحســب تقديــره، لرئيــس اللجنــة 

املختصــة بموضــوع الســؤال أو لعضــو آخــر بإبــداء تعليق 

ــة. ــىل اإلجاب ــزة ع ــات موج ــز أو مالحظ موج

المادة 54
ــقط  ــت، ويس ــؤاله يف أي وق ــحب س ــو س ــوز للعض يج

ــه. ــه إلي ــن وج ــه أو م ــة مقدم ــزوال صف ــؤال ب الس

المادة 55
يجــوز لخمســة وعرشيــن عضــواً مــن أعضــاء مجلــس النــواب 

طــرح موضوع عــام للمناقشــة إلســتيضاح سياســة وأداء مجلس 

الــوزراء أو إحــدى الــوزارات ويقــدم إىل رئيــس مجلــس النــواب، 

ويحــدد رئيــس  مجلــس  الــوزراء موعــداً للحضــور مــع تحديــد 

ســقف زمنــي أمــام مجلــس النــواب ملناقشــته.
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المادة 56
ــواً  ــن عض ــة وعرشي ــة خمس ــواب، وبموافق ــس الن ــو مجل لعض

أحــد  أو  الــوزراء  رئيــس مجلــس  إىل  إســتجواب  توجيــه 

ــل يف  ــي تدخ ــؤون الت ــم يف الش ــم أدائه ــوزراء لتقيي ــه أو ال نواب

إختصاصهــم، وال تجــري املناقشــة يف اإلســتجواب إال بعــد ســبعة 

ــه. ــن تقديم ــل م ــام يف األق أي

المادة 57
ــاًء عــىل  ــة بن ــس الجمهوري ــواب مســاءلة رئي ــس الن ملجل

ــه. ــة لعــدد أعضائ ــة املطلق ــب مســبٍَّب وباألغلبي طل

المادة 58
يقــدم طلــب توجيــه اإلســتجواب كتابــًة إىل رئيــس املجلــس 

موقعــاً مــن طالــب اإلســتجواب وبموافقة خمســة وعرشين 

ــوع  ــة موض ــة عام ــه بصف ــاً في ــل مبين ــىل األق ــواً ع عض

ــع  ــا والوقائ ــتجَوب عنه ــور املس ــاً باألم ــتجواب وبيان اإلس

والنقــاط الرئيســية التــي يتناولهــا اإلســتجواب واألســباب 

ــي يســتند إليهــا مقــدم اإلســتجواب ووجــه املخالفــة  الت

الــذي ينســبه إىل مــن وجــه إليــه اإلســتجواب ومــا لــدى 

املســتجِوب مــن أســانيد تؤيــد مــا ذهــب إليــه، وال يجــوز 

ــتور أو  ــة للدس ــوراً مخالف ــتجواب أم ــن اإلس أن يتضم

ــاً  ــون متعلق ــة، أو أن يك ــري الئق ــارات غ ــون أو عب القان

ــون  ــة أو أن تك ــاص الحكوم ــل يف إختص ــور ال تدخ بأم

ــتجِوب،  ــخصية للمس ــة أو ش ــة خاص ــه مصلح يف تقديم
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كمــا ال يجــوز تقديــم طلــب إســتجواب يف موضــوع ســبق 

ــدة  ــع جدي ــرأ وقائ ــم تط ــا ل ــه م ــَل في ــس أن َفَص للمجل

ُغ ذلــك. تســوِّ

المادة 59
ــتجواب يف أي  ــه باإلس ــحب طلب ــق يف س ــتجِوب الح للمس
وقــت، ويســقط اإلســتجواب بــزوال صفــة مــن تقــدم بــه 

أو مــن وجــه إليــه.

المادة 60
إذا رغــب رئيــس املجلــس أو أحــد نائبيــه بتوجيــه ســؤال 

أو أن يتقــدم بطلــب إســتجواب إىل أحــد أعضــاء مجلــس 

الــوزراء، عليــه أن يــرتك منصــة الرئيــس ونائبيــه ويجلس 

يف املــكان املخصــص لــه يف قاعــة إجتمــاع املجلــس.

المادة 61
ــر  ــة نظ ــس بوجه ــاع املجل ــة بإقتن ــت املناقش إذا إنته

ــوز أن  ــه يج ــة، وبخالف ــألة منتهي ــد املس ــتَجوب تع املس

ــن  ــتَجوب م ــة باملس ــحب الثق ــتجواب إىل س ــؤدي اإلس ي

ــيل. ــام الداخ ــواردة يف النظ ــراءات ال ــاً لإلج ــس وفق املجل
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الفصل الحادي عشر

اإلقالة وسحب الثقة

المادة 62
ــة املطلقــة لعــدد  ــة باألغلبي ــم إعفــاء رئيــس الجمهوري يت

ــة  ــن املحكم ــه م ــد إدانت ــواب بع ــس الن ــاء مجل أعض

ــة:- ــاالت اآلتي ــدى الح ــا يف إح ــة العلي اإلتحادي

أوالً: الحنُث يف اليمني الدستورية.

ثانياً: إنتهاك الدستور.

ثالثاً: الخيانة العظمى.

المادة 63
ملجلــس النــواب ســحب الثقــة مــن أحــد الــوزراء باألغلبيــة 

املطلقــة ُويعــدُّ مســتقيالً مــن تأريــخ قــرار ســحب الثقــة 

وال يجــوز ســحب الثقــة مــن الوزيــر إال بنــاًء عــىل رغبتــه 

ــة  ــر مناقش ــواً إث ــني عض ــن خمس ــع م ــب موق أو طل

ــراره يف  ــس ق ــدر املجل ــه، وال يص ــه إلي ــتجواب موج إس

الطلــب إال بعــد ســبعة أيــاٍم يف األقــل مــن تأريــخ تقديمــه.

المادة 64
أوالً: لرئيــس الجمهوريــة تقديــم طلــب إىل مجلــس النــواب 

بســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء.

ثانيــاً: ملجلــس النــواب وبنــاًء عــىل طلــِب ُخمــِس أعضائــه 

ــر  ــوزراء إث ــس ال ــس مجل ــن رئي ــة م ــحب الثق ــرح س ط
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إســتجواب موجــه إليــه، وال يجــوز أن يقــدم هــذا الطلــب 

إال بعــد ســبعة أيــام يف األقــل مــن تأريــخ تقديــم الطلــب.

ثالثــاً: يقــرر مجلــس النــواب ســحب الثقــة مــن رئيــس 

مجلــس الــوزراء باألغلبيــة املطلقــة لعــدد أعضائــه.

المادة 65
ــن  ــة م ــحب الثق ــة س ــتقيلًة يف حال ــوزارة مس ــد ال تع

ــوزراء. ــس ال ــس مجل رئي

المادة 66
ــس  ــن مجل ــة م ــحب الثق ــىل س ــت ع ــة التصوي يف حال

الــوزراء بأكملــه، يســتمر رئيــس مجلــس الــوزراء 

والــوزراء يف مناصبهــم لتريــف األمــور اليوميــة ملــدة ال 

تزيــد عــىل ثالثــني يومــاً إىل حــني تأليــف مجلــس الــوزراء 

ــتور. ــن الدس ــادة )73( م ــكام امل ــاً ألح ــد وفق الجدي

المادة 67
ملجلــس النــواب حــق إســتجواب مســؤويل الهيئــات 

ــه  ــوزراء، ول ــة بال ــراءات املتعلق ــاً لإلج ــتقلة وفق املس

إعفاؤهــم باألغلبيــة املطلقــة.
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الفصل الثاني عشر

لجان المجلس

المادة 68
تشــكل لجنــة مؤقتــة لتعديــل الدســتور وتمــارس املهــام 

املنصــوص عليهــا يف املــادة )142( مــن الدســتور.

المادة 69
تشــكل اللجــان النيابيــة الدائمــة إبتــداًء مــن أول جلســة 

ــن  ــو م ــىل كل عض ــت ع ــم التصوي ــس ويت ــا املجل يعقده

ــكيلها  ــى يف تش ــردي ويراع ــكل ف ــان بش ــاء اللج أعض

ــه)1). ــه وخرت ــو وإختصاص ــة العض رغب

المادة 70
تشكل يف املجلس اللجان الدائمة اآلتية:-

أوالً: اللجنة القانونية.

ثانياً: اللجنة املالية. 

ثالثاً: لجنة األمن والدفاع.
رابعاً: لجنة النزاهة.

ــة األوىل/ ــنة الترشيعي ــدورة الخامسة/الس ــادة يف ال ــل امل ــم تعدي )1)   ت
الفصــل الترشيعــي االول/الجلســة رقــم 6 يف 30/آذار/2022 النــص 
ــد  ــس بع ــا املجل ــة يعقده ــة يف اول جلس ــان الدائم ــكيل اللج ــابق )تش الس
ــه  ــو واختصاص ــة العض ــكيلها رغب ــى يف تش ــيل ويراع ــام الداخ ــرار النظ اق

ــه( وخرت
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خامساً: لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
سادساً: لجنة العالقات الخارجية.

سابعاً: لجنة الخدمات واإلعمار.
ثامناً: لجنة الكهرباء والطاقة.

تاسعاً: لجنة اإلقتصاد والصناعة والتجارة.
عارشاً: لجنة اإلستثمار والتنمية.

والخدمــة  اإلســرتاتيجي  التخطيــط  لجنــة  حــادي عــرش: 
اإلتحاديــة. 

ثاني عرش: لجنة الصحة والبيئة. 
ثالث عرش: لجنة األقاليم واملحافظات غري املنتظمة بإقليم.

رابع عرش: لجنة النقل واإلتصاالت.
خامس عرش: لجنة الثقافة والسياحة واالثار واإلعالم. 

سادس عرش: لجنة الرتبية.
سابع عرش: لجنة التعليم العايل.

ثامن عرش: لجنة الزراعة.
تاسع عرش: لجنة الشباب والرياضة.

عرشون: لجنة العمل ومؤسسات املجتمع املدني.
حــادي وعــرشون: لجنــة الهجــرة واملهجريــن واملصالحــة 

املجتمعيــة.
ثاني وعرشون: لجنة الشهداء والضحايا والسجناء.

ثالث وعرشون: لجنة حقوق اإلنسان. 
رابع وعرشون: لجنة األوقاف والعشائر.

 خامس وعرشون: لجنة املرأة واألرسة والطفولة)1).

)1)   تــم تســمية )25( خمــس وعرشيــن لجنــة نيابيــة دائمــة يف الــدورة اإلنتخابيــة 
ــم )2( يف  ــة رق ــي االول/الجلس ــل الترشيع ــة األوىل/الفص ــنة الترشيعي الخامسة/الس

ــباط/2022.  28/ش
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المادة 71
ــادة )140( مــن  ــذ امل ــة تنفي ــة ملراقب ــة مؤقت تشــكل لجن

ــا. ــد تطبيقه ــتور عن الدس

المادة 72
ــدى  ــة إح ــه لعضوي ــح نفس ــأن يُرش ــق ب ــو الح ــكل عض ل

اللجــان ورئاســتها، ويُســتثنى مــن ذلــك كل مــن لجنــة املــرأة 

واألرسة والطفولــة، ولجنــة االوقــاف والعشــائر، ولجنــة الهجــرة 

واملهجريــن واملصالحــة املجتمعيــة، ولجنــة الشــهداء والضحايــا 

ــة  ــة، ولجن ــباب والرياض ــة الش ــيني، ولجن ــجناء السياس والس

الثقافــة والســياحة واالثــار واإلعــالم، ولجنــة حقــوق االنســان، 

فيجــوز لعضــو  أي لجنــة مــن غــري ماذكــر مــن هــذه اللجــان 

ــة)1)  ــه األصلي ــة اىل لجنت ــا اضاف ــواً يف أي منه ــون عض أن يك

ــبكي  ــي والش ــيحي والصابئ ــات )املس ــيل املكون ــق ملمث ــا يح كم

ــة إىل  ــائر باإلضاف ــاف والعش ــة األوق ــة لجن ــدي( عضوي واأليزي

ــو  ــار عض ــس بإختي ــة املجل ُل رئاس ــوَّ ــة وتُخ ــم األصلي لجانه

ــيل  ــمح ملمث ــا يس ــرض)2)، كم ــذا الغ ــون له ــن كل مك ــد م واح

املكونــات )املســيحي واإليزيــدي والصابئــي والشــبكي والكــورد 

الفيليــة( بمزاولــة عملهــم يف لجنــة الشــهداء والســجناء 

ــة)3).  ــم األصلي ــة إىل لجانه ــيني باإلضاف السياس

ــة األوىل/  ــنة الترشيعي ــة/ الس ــة الخامس ــدورة االنتخابي ــتثناء يف ال ــذا االس ــة ه ــم اضاف )1) ت
الجلسة رقم )7( يف 2022/5/11 

)2) تــم إضافــة هــذا اإلســتثناء يف الــدورة االنتخابيــة الرابعة/الســنة الترشيعيــة األوىل/الجلســة 
رقــم )9( يف 2019/4/13.

)3) تــم اضافــة هــذا اإلســتثناء يف الــدورة اإلنتخابيــة الرابعة/الســنة الترشيعيــة األوىل/الفصــل 
الترشيعــي الثاني/الجلســة )21( يف 2019/5/23.
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المادة 73
ــن  ــواب م ــس الن ــان مجل ــن لج ــة م ــون كل لجن تتك

ــل عــن )7( ســبعة أعضــاء وال  عــدد مــن األعضــاء ال يق

ُل  ــوَّ ــواً)1)، وتُخ ــن عض ــد وعرشي ــىل )21( واح ــد ع يزي

ــدد  ــىل ع ــالت ع ــراء التعدي ــواب بإج ــس الن ــة  مجل رئاس

اعضــاء اللجــان بمــا ال يزيــد عــىل عضويــن يف كل لجنــة 

ــظ  ــا يحف ــة بم ــة أو إضاف ــواء كان مناقل ــان س ــن اللج م

ــاص)2). ــي اإلختص ــات ويراع ــني املكون ــوازن ب الت

المادة 74
تنتخــب كل لجنــة خــالل عــرشة أيــام عمــل تاليــة لبدايــة 

ــس  ــاً للرئي ــاً ونائب ــا رئيس ــني أعضائه ــن ب ــكيلها م تش

ونائبــاً ثانيــاً)3) للرئيــس باألغلبيــة املطلقــة للعــدد الــكيل 
ألعضــاء اللجنــة)4)

ــي  ــل الترشيع ــنة األوىل/الفص ــة الرابعة/الس ــدورة اإلنتخابي ــادة )72( يف ال ــل امل ــم تعدي )1) ت
ــة  ــن الثانــي/ 2018 النــص الســابق )تتكــون كل لجن االول/الجلســة )12( الســبت/10 ترشي
ــد  مــن اللجــان الدائمــة مــن عــدد مــن األعضــاء ال يقــل عددهــم عــن ســبعة اعضــاء وال يزي

عــىل خمســة عــرش عضــواً(

)2)   تــم التصويــت عــىل منــح التخويــل لرئاســة املجلــس يف الــدورة اإلنتخابيــة الرابعة/الســنة 
األوىل/الفصــل الترشيعــي االول/الجلســة )12( يف 10/ترشيــن الثانــي/2018.

)3)  تــم إحــال عبــارة )النائــب الثانــي( محــل كلمــة )المقــرر( اينمــا وردت فــي النظــام 
الداخلــي فــي الــدورة الخامسة/الســنة التشــريعية األولى/الفصــل التشــريعي األول/

الجلســة رقــم 6 فــي 30/آذار/2022فــي هــذا الموضــع وفــي المادتيــن 75 و 86.

ــي  ــل الترشيع ــة األوىل/الفص ــنة الترشيعي ــدورة الخامسة/الس ــادة يف ال ــل امل ــم تعدي )4)   ت
ــة  ــالل ثالث ــة خ ــب كل لجن ــابق )تنتخ ــص الس ــم 6 يف 30/آذار/2022 الن ــة رق االول/الجلس
ــة  ــا للرئيــس ومقــررا، وذلــك باألغلبي ــام لبدايــة تشــكيلها مــن بــني أعضائهــا رئيســا ونائب أي

ــا( ــدد أعضائه لع
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المادة 75

ــس  ــا رئي ــة يحدده ــات دوري ــان إجتماع ــد اللج أوالً: تعق

اللجنــة أو نائبــه عنــد غيابــه وتتــم دعــوة األعضــاء عــن 

طريــق النائــب الثانــي لرئيــس اللجنــة.

ــاً: يكتمــل النصــاب يف إجتماعــات اللجــان بحضــور  ثاني

أكثريــة عــدد أعضائهــا.

ــة املطلقــة لعــدد  ــاً: تتخــذ اللجــان قراراتهــا باألغلبي ثالث

ــه  ــس ونائبي ــس املجل ــا لرئي ــع قراراته ــا وترف أعضائه

ــة  ــاء اللجن ــه أو أعض ــة أو نائب ــس اللجن ــع رئي بتوقي

ــم. بغيابه

رابعــاً: للجــان اإلســتعانة بالخــراء عنــد الحاجــة إليهــم 

ــس  ــس املجل ــع )رئي ــاق م ــد اإلتف ــم بع ــدد أجوره وتح

ــنَي. ــه( ُمجتَِمِع ونائبي

المادة 76
ــس  ــاء املجل ــن أعض ــو م ــوة أي عض ــة دع أوالً – للجن

ــق  ــا وال يح ــة عليه ــا املعروض ــرأي يف القضاي ــداء ال إلب

ــم  ــه التصويــت، ولهــا دعــوة أي موظــف حكومــي بعل ل

مرجعــه أو خبــري أو مختــص مــن غــري أعضــاء املجلــس 

ــم. ــتئناس برأيه لالس

ــور  ــق يف حض ــس الح ــاء املجل ــن أعض ــو م ــكل عض ــاً: ل ثاني

إجتماعــات أي لجنــة ولــه بعــد إســتئذان رئيــس الجلســة إبــداء 

ــت. ــرتاك يف التصوي ــه دون اإلش رأي
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المادة 77
أوالً: للجنــة وبموافقــة أغلبيــة أعضائهــا دعــوة أي وزيــر أو مــن هــو 

بدرجتــه لإلســتيضاح مــع إعــالم رئيــس مجلــس النــواب ورئيــس 

مجلــس الــوزراء، وعــىل املســؤول املدعــو حضــور إجتمــاع اللجنــة 

خــالل ســبعة أيــام مــن تأريــخ تســلمه الدعــوة.

ــوزراء  ــوة وكالء ال ــا دع ــة أعضائه ــة أغلبي ــة وبموافق ــاً: للجن ثاني

ــة  ــي الحكوم ــن موظف ــم م ــة وغريه ــات الخاص ــاب الدرج وأصح

)مدنيــني وعســكريني( مبــارشة لإلســتيضاح وطلــب املعلومــات مــع 

ــواب ورئيــس مجلــس الــوزراء بذلــك. إعــالم رئيــس مجلــس الن

ــه  ــن يمثل ــواب أو م ــس الن ــؤون مجل ــة لش ــر الدول ــاً: لوزي ثالث

حضــور إجتماعــات اللجــان بعــد دعوتهــا للتنســيق والتعــاون 

ــس. ــني الحكومــة واملجل ــادل املعلومــات ب وتب

رابعــاً: للجنــة توثيــق أي لقــاء مــع أي مســؤول يدخــل ضمــن 

صالحياتهــا صوتيــاً أو صــورة وصوتــاً.

المادة 78
ــن  ــه م ــس ونائبي ــس املجل ــم رئي ــب بعل ــة الطل ــان الدائم للج

ــق  ــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي تزويدهــا بالوثائ ــر الدول دوائ

ــا. ــاج إليه ــي تحت ــات الت واملعلوم

المادة 79
ــدُّ حضــور العضــو إجتماعــات اللجــان بمنزلــة حضــور  يُع

ــام  ــذا النظ ــكام ه ــه أح ــري بحق ــس وت ــات املجل جلس

ــا. ــور إجتماعاته ــن حض ــه ع ــد تغيب ــيل عن الداخ
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المادة 80
عنــد حصــول نقــص يف عــدد أعضــاء إحــدى اللجــان ينتخب 

املجلــس عضــواً جديــداً بــدالً عنه.

المادة 81

ــا إىل  ــل وثائقه ــات بكام ــة املوضوع ــة إحال ــىل الرئاس أوالً: ع

اللجــان لدراســتها ومناقشــتها وإتخــاذ التوصيــات املناســبة 

يف شــأنها.

ــماء  ــت اس ــاتها وتثب ــر جلس ــة مح ــم كل لجن ــاً: تنظ ثاني

الحارضيــن والغائبــني مــن األعضــاء وتــدون مــا يــدور فيهــا 

مــن نقــاش وآراء وتتخــذ قراراتهــا باألغلبيــة وعنــد تســاوي 

ــذي صــوت معــه الرئيــس. ــب ال األصــوات يرجــح الجان

المادة 82
ــان  ــة ولج ــان مؤقت ــة ولج ــان فرعي ــكيل لج ــس تش للمجل

تحقيــق بحســب مقتضيــات العمــل واملوضوعــات املعروضــة 

عليــه.

المادة 83
يتــم تشــكيل اللجــان املؤقتــة ولجــان التحقيــق بموافقــة أغلبيــة 

ــس  ــن )رئي ــرتاح م ــىل إق ــاًء ع ــس بن ــن يف املجل ــدد الحارضي ع

ــن  ــواً م ــني عض ــن خمس ــنَي أو م ــه( ُمجتِمِع ــس ونائبي املجل

ــاء. األعض
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المادة 84
ــا  ــق فيم ــي الحقائ ــة تق ــق بصالحي ــة التحقي ــع لجن تتمت

ــوة أي  ــة دع ــق للجن ــا، ويح ــن قضاي ــا م ــروض عليه ــو مع ه

ــا  ــة، وله ــرق األصولي ــق الط ــىل وف ــه ع ــماع اقوال ــخص لس ش

ــة  ــة املعروض ــة بالقضي ــه عالق ــا ل ــىل كل م ــالع ع ــق اإلط ح

ــاء،  ــىل القض ــة ع ــا املعروض ــاس بالقضاي ــن دون املس ــا م عليه

ولهــا اإلســتعانة بالخــراء، ويتــم تحديــد اجورهــم باإلتفــاق مع 

ــنَي. ــه( ُمجتِمِع ــس ونائبي ــس املجل )رئي

المادة 85
ــق تقريرهــا وتوصياتهــا إىل  ــة بعــد إنتهــاء التحقي ترفــع اللجن

ــا  ــاذ م ــس إلتخ ــىل املجل ــا ع ــه لعرضه ــس ونائبي ــس املجل رئي

ــباً. ــه مناس يرون

المادة 86
للجنــة الحــق يف إقالــة رئيــس اللجنــة أو نائبــه أو النائــب الثاني 

عنــد ثبــوت عــدم كفاءتــه أو عجزه.
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الفصل الثالث عشر

إختصاصات اللجان الدائمة

المادة 87

العالقــة  ذات  القوانــني  إقــرتاح  دائمــة  لجنــة  لــكل  أوالً: 
بإختصاصاتهــا وفقــاً للضوابــط التــي ينــص عليهــا هــذا النظــام.

دراســة  الدائمــة  اللجــان  مــن  لجنــة  كل  تتــوىل  ثانيــاً: 
القوانــني  مرشوعــات  وإقرتاحــات  القوانــني  مرشوعــات 
املتعلقــة بإختصاصاتهــا وإبــداء الــرأي فيهــا وغــري ذلــك مــن 
املوضوعــات التــي تحــال إليهــا مــن )رئيــس املجلــس ونائبيــه( 
ــام. ــذا النظ ــة يف ه ــات املبين ــة باإلختصاص ــنَي واملتعلق مجتمِع

ثالثــاً: لــكل لجنــة متابعــة ومراقبــة حفــظ التــوازن يف 
بإختصاصاتهــا. العالقــة  ذات  املؤسســات 

ــة  ــا ممارس ــدود إختصاصاته ــة ويف ح ــان الدائم ــاً: للج رابع
ــة:  ــام اآلتي امله

أ- متابعــة األنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء 
والــوزارات لتســهيل تنفيــذ أحــكام القوانــني النافــذة ومتابعــة 

التأخــري الحاصــل يف التنفيــذ. 
ــوزارات والجهــات غــري املرتبطــة بــوزارة  ــذ ال ب- متابعــة تنفي
والجهــات املعنيــة بتنفيــذ أي قانــون يتــم ترشيعــه مــن ضمنهــا 

ــة العامــة يف الجانبــني الفنــي واملــايل.  قانــون املوازنــة املالي
ج- عقد جلسات اإلستماع الرقابية والترشيعية)1).

ــة  ــدورة الخامسة/الســنة الترشيعي ــادة 87 يف ال ــد رابعــاً إىل امل ــة البن ــم اضاف )1)   ت
ــم 6 يف 30/آذار/2022 ــة رق ــي االول/الجلس ــل الترشيع األوىل/الفص
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المادة 88
اللجنة القانونية:

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــم  ــابقة وتقدي ــات الس ــة الترشيع ــة ومراجع أوالً: دراس

مقرتحــات القوانــني بتعديــل أو إلغــاء مــا يتعــارض منهــا 

ــات  ــق واإلتفاقي ــدات واملواثي ــتور واملعاه ــواد الدس ــع م م

ــة التــي صــادق عليهــا العــراق. الدولي

واملعاهــدات  الترشيعــات  ومراجعــة  دراســة  ثانيــاً: 

واإلتفاقيــات املتعلقــة بالســلطة القضائيــة ووزارة العــدل.

ثالثــاً: مســاعدة املجلــس ولجانــه يف الصياغــة الترشيعيــة 

ــرأي  ــم ال ــا، وتقدي ــة إليه ــألة محال ــوص أو أي مس للنص

ــالف  ــع خ ــة موض ــألة قانوني ــول أي مس ــس ح للمجل

ــة. ــة الدائم ــان النيابي ــس أو اللج ــل املجل داخ

ــر  ــالح وتطوي ــني إلص ــات القوان ــم مقرتح ــاً: تقدي رابع

النظــام القانونــي والقضائــي والعــديل ودراســتها وتقديــم 

ــأنها.  ــات بش التوصي

خامســاً: دراســة مــا يحــال إليهــا مــن مقرتحــات 

ومرشوعــات القوانــني وابــداء الــرأي فيهــا وبيــان مــدى 

مطابقتهــا أو عــدم مطابقتهــا ألحــكام الدســتور، ومعاونة 

ــة. ــوص القانوني ــة النص ــه يف صياغ ــس ولجان املجل

ــادة  ــس قي ــرارات مجل ــة ق ــة ودراس ــاً: مراجع سادس

الثــورة املنحــل وقــرارات ســلطة اإلئتــالف املؤقتــة املنحلة 
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بعــد عــام 2003 وإقــرتاح قوانــني تنســجم مــع الدســتور 

واملعاهــدات واملواثيــق واإلتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق 

عليهــا العــراق باالشــرتاك مــع اللجــان النيابيــة املختصــة. 

ســابعاً: رقابــة ومتابعــة عمــل املفوضيــة العليــا املســتقلة 

لإلنتخابــات يف العــراق.

ثامنــاً: دراســة ومراجعــة الجوانــب القانونيــة للمعاهــدات 

وإتخــاذ  إبرامهــا  املزمــع  أو  املرمــة  واإلتفاقيــات 

ــأنها. ــة بش ــات الالزم التوصي

ــق مــواد املقــرتح أو املــرشوع  تاســعاً: التأكــد مــن تطاب

ــس  ــا املجل ــي أقره ــة الت ــع الصيغ ــة م ــه النهائي بصيغت

قبــل إرســاله إىل رئاســة الجمهوريــة للمصادقــة ومتابعــة 

ــمية.  ــدة الرس ــا يف الجري نرشه

عــارشاً: التحقــق مــن توافــر الــرشوط الواجبــة لعضويــة 

املجلــس يف املســائل املحالــة إليهــا.

ــة  ــات املتعلق ــرأي يف املوضوع ــداء ال ــرش: إب ــادي ع ح

ــام. ــذا النظ ــوص ه ــري نص بتفس

ثانــي عــرش: مراقبــة ومتابعــة إصــدار التعليمــات 

ــا  ــدى مطابقته ــني وم ــكام القوان ــذ أح ــهلة لتنفي املس

للقوانــني النافــذة.

ــة  ــر العدلي ــة أداء الدوائ ــة ومتابع ــرش: مراقب ــث ع ثال

ــدل)1). ــوزارة الع ــة ل التابع

)1)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/
ــة األوىل/الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/2018. الســنة الترشيعي
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المادة 89
املالية اللجنة 

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

أوالً: دراســة مــرشوع قانــون املوازنــة العامــة اإلتحاديــة 

ــني  ــات القوان ــات مرشوع ــة ومقرتح ــات التكميلي واملوازن

املاليــة بمــا فيهــا الهيــكل الوظيفــي وسياســات التوظيــف 

ــا. ــس إلقراره ــأنها للمجل ــات بش ــع التوصي ورف

ــس  ــة املجل ــذ موازن ــداد وتنفي ــىل إع ــاً: اإلرشاف ع ثاني

وحســابه الختامــي واإلرشاف عــىل عمليــة الجــرد الســنوي 

ملوجوداتــه وممتلكاتــه ودراســة موازنــة املفوضيــة العليــا 

املســتقلة لإلنتخابــات يف العــراق واملفوضيــة العليــا 

لحقــوق اإلنســان وتقديــم التوصيــات بشــأنهما إىل 

ــس. املجل

ــم  ــة وتقدي ــلطة القضائي ــات الس ــة موازن ــاً: دراس ثالث

ــأنها ــات بش التوصي

رابعــاً: مراقبــة ومتابعــة مســتوى تنفيــذ املوازنــة العامــة 

للدولــة إيــراداً وإنفاقــاً واملناقلــة بــني أبوابهــا.

خامساً: دراسة ومتابعة وتقييم الحسابات الختامية للدولة.

سادســاً: دراســة النظــام الريبــي وإقــرتاح الترشيعــات املتعلقــة 

بالكمــارك والرائــب والرســوم.

ســابعاً: مراقبــة ومتابعــة املصــارف واالئتمــان والقــروض والتأمــني 

ــات  ــارف واملؤسس ــة باملص ــات الخاص ــة السياس ــة ومراجع ودراس

ــب  ــا حس ــس إلقراره ــات للمجل ــع التوصي ــة ورف ــة والنقدي املالي
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ــس. ــة يف املجل ــياقات املتبع الس

وزارات  ملختلــف  املاليــة  السياســة  ومتابعــة  مراقبــة  ثامنــاً: 

الدولــة. ومؤسســات 

تاســعاً: دراســة ومراجعــة اإلتفاقيــات واملعاهــدات ذات األثــر املــايل 

مــع لجــان املجلــس املختصــة.

عــارشاً: مراقبــة ومتابعــة ملــف الديــون والقــروض والتعويضــات 

التــي فرضــت عــىل العــراق. 

حــادي عــرش: الرقابــة عــىل الــوزارات والدوائــر االيراديــة ومراقبــة 

ــة  ــني املتعلق ــاً للقوان ــا وفق ــة ملهامه ــات املالي ــتوى أداء املؤسس مس

بهــا.

ثانــي عــرش: متابعــة السياســة النقديــة والرقابــة عــىل أداء البنــك 

املركــزي. 

ثالث عرش: متابعة تقارير ديوان الرقابة املالية)1).

المادة 90
لجنة األمن والدفاع

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــن  ــة باألم ــني املتعلق ــات القوان ــات ومقرتح ــم مرشوع أوالً: تقدي

ــم  ــا وتقدي ــة إليه ــني املحال ــاريع القوان ــة مش ــاع ودراس والدف

ــأنها. ــات بش التوصي

ثانيــاً: رقابــة ومتابعــة شــؤون الدوائــر واملؤسســات العســكرية 

ــنة  ــي االول/الس ــل الترشيع ــدورة الرابعة/الفص ــة يف ال ــات اللجن ــل اختصاص ــم تعدي )1)   ت
ــون االول/2018. ــة )20( يف 20/كان ــة األوىل/الجلس الترشيعي
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ــة  ــني املنظم ــا للقوان ــا وتنفيذه ــتوى أدائه ــم مس ــة وتقيي واألمني

لعملهــا بمــا يــؤدي إىل إتمــام الواجبــات والحقــوق لــكل منظومــة 

ــن  ــرات واألم ــاز املخاب ــا جه ــا فيه ــة بم ــاع الوطني ــن والدف األم

ــعبي  ــد الش ــأة الحش ــاب وهي ــة اإلره ــاز مكافح ــي وجه الوطن

ــف  ــم أداء القــادة األمنيــني بمختل والبيشــمركة والصحــوات وتقيي

ــتويات. املس

ــات  ــلحة واملؤسس ــوات املس ــؤون الق ــة ش ــة ومتابع ــاً: الرقاب ثالث

العســكرية وتقييــم مســتوى أدائهــا وتنفيذهــا للقوانني العســكرية 

بمــا يف ذلــك تقييــم أداء القــادة العســكريني بمختلــف املســتويات.

رابعــاً: رقابــة ومتابعــة شــؤون أمــن الدولــة الداخــيل والخارجــي 

وخصوصــا مــا يتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب والجريمــة املنظمــة بمــا 

يف ذلــك تقييــم أداء القــادة األمنيــني بمختلــف املســتويات.

خامســاً: دراســة ومراجعــة اإلســرتاتيجيات والخطــط والسياســات 

ــاع  ــم الدف ــة لتنظي ــد العام ــة والقواع ــة والدفاعي ــري األمني والتداب

ــؤون  ــوارئ وش ــة الط ــرب وحال ــة الح ــالن حال ــي وإع الوطن

الحــدود والترشيعــات واإلتفاقيــات واملعاهــدات املتعلقــة بشــؤون 

الدفــاع والداخليــة واألمــن وأرسى الحــرب واملفقوديــن واملخطوفــني 

داخــل وخــارج العــراق.

سادســاً: تقديــم اإلقرتاحــات والتوصيــات بهــدف تحقيــق ســالمة 

ــة  ــة والبرشي ــة الهيكلي ــن الناحي ــكرية م ــة والعس ــزة األمني األجه

وبهــدف تأمــني التقنيــة الالزمــة لتمكينهــا مــن تنفيــذ واجباتها)1).

)1)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/
ــة األوىل/الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/2018 الســنة الترشيعي
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المادة 91
لجنة النزاهة

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــة  ــني املتعلق ــات القوان ــات ومقرتح ــم مرشوع أوالً: تقدي

بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد ودراســة مشــاريع القوانــني 

ــأنها.  ــات بش ــم التوصي ــا وتقدي ــة إليه املحال

ــاً: الرقابــة عــىل متابعــة انجــاز التحقيــق يف قضايــا  ثاني

ــة كافــة. الفســاد بجميــع أشــكاله يف مؤسســات الدول

الهيئــات  عمــل  وتقييــم  ومتابعــة  مراقبــة  ثالثــاً: 

ــة  ــة ومكافح ــؤون النزاه ــة بش ــات ذات العالق واملؤسس

الفســاد )هيــأة النزاهــة وديــوان الرقابــة املاليــة ومكاتــب 

املفتشــني العموميــني( واملؤسســات ذات الصلــة.

رابعــاً: دراســة ومراجعــة الترشيعــات واإلتفاقيــات 

واملعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بالنزاهــة والشــفافية 

ومكافحــة الفســاد االداري واملــايل وغســيل االمــوال التــي 

ــة  ــات الدولي ــع الجه ــراق م ــا الع ــادَق عليه ــع أو ص وق

ــأنها. ــس بش ــات للمجل ــع التوصي ورف

ــاد  ــة بالفس ــا املتعلق ــة للقضاي ــة واملتابع ــاً: الرقاب خامس

واملحالــة مــن هيــأة النزاهــة إىل القضــاء ورفــع التقاريــر 

الدوريــة بشــأنها إىل املجلــس. 

سادســاً: التحقــق يف الشــكاوى واإلخبــارات حول شــبهات 

الفســاد التــي تــرد إىل اللجنــة أو أعضائها)1).

)1)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/
ــة األوىل/الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/2018 الســنة الترشيعي
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المادة 92
لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــط  ــة بالنف ــني املتعلق ــات القوان ــات ومقرتح ــم مرشوع أوالً: تقدي

والغــاز والثــروات الطبيعيــة ودراســة مشــاريع القوانــني املحالــة 

إليهــا وتقديــم التوصيــات بشــأنها.

ثانيــاً: رقابــة ومراجعــة السياســة النفطيــة والثــروات الطبيعيــة 

وابــداء الــرأي فيهــا.

ثالثــاً: رقابــة الحســابات مــن واردات النفــط والغــاز والثــروات 

الطبيعيــة األخــرى.

ــة  ــئآت النفطي ــتحداث املنش ــل وإس ــم تأهي ــة وتقيي ــاً: رقاب رابع

ــة. ــروات الطبيعي ــة والث والغازي

ــود  ــدات والعق ــات واملعاه ــة اإلتفاقي ــة ومراجع ــاً: دراس خامس

ــة. ــروات الطبيعي ــاز والث ــط والغ ــة بالنف املتعلق

سادســاً: الرقابــة عــىل ســالمة تنفيــذ الخطــط والرامــج 

واإلتفاقيــات واملعاهــدات والعقــود والقــروض وكافــة نشــاطات 

ــة. ــاص اللجن ــن إختص ــة ضم ــات الداخل الجه

ــات  ــة بإختصاص ــال املتعلق ــة األعم ــة ومراقب ــابعاً: متابع س

الــوزارات والجهــات والــرشكات املختصــة بشــؤون النفــط 

والغــاز والثــروات الطبيعيــة.

ثامنــاً: متابعــة ومراقبــة أعمــال رشكــة النفــط الوطنيــة وتقييــم 

أدائهــا.

تاســعاً: متابعــة ومراقبــة ومراجعــة عقــود جــوالت الرتاخيــص 
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ومصاريــف تكاليــف تطويــر الحقــول التــي تقــدم مــن الرشكات 

املطــورة إىل رشكات النفــط والغــاز ووزارة النفــط العراقيــة)1).

المادة 93
لجنة العالقات الخارجية

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــايس  ــلك الدبلوم ــة للس ــات املنظم ــرتاح الترشيع أوالً: إق

والعمــل القنصــيل ووضــع مقرتحــات القوانــني للجهــات 

ــة. ــل اللجن ــة بعم ــة ذات العالق املعني

القوانــني  ومقرتحــات  مرشوعــات  دراســة  ثانيــاً: 

واإلتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بعالقــة العراق 

ــع  ــاون م ــة بالتع ــات الدولي ــم واملنظم ــع دول العال م

ــر  ــع التقاري ــا ورف ــرأي فيه ــداء ال اللجــان املختصــة وإب

ــات الالزمــة بشــأنها. ــم التوصي ــس وتقدي ــا إىل املجل عنه

ــورات  ــي والتط ــدويل واإلقليم ــف ال ــة املوق ــاً: متابع ثالث

السياســية الدوليــة والشــؤون الخاصــة باملنظمــة العامليــة 

ــة. ــة واإلقليمي ــات الدولي ــدة واملنظم ــم املتح لألم

ــة  ــة للدول ــة الخارجي ــة السياس ــة ومتابع ــاً: مراقب رابع

)1)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/
ــمية  ــن تس ــون االول/2018 ضم ــة )20( يف 20/كان ــة األوىل/الجلس ــنة الترشيعي الس
ــات  ــة اىل االختصاص ــة إضاف ــة( متضمن ــروات الطبيعي ــة والث ــط والطاق ــة النف )لجن
ــة  ــدورة اإلنتخابي ــم يف ال ــم ت ــة ث ــاء والطاق ــاص الكهرب ــق باختص ــا يتعل ــاله م أع
ــم )2( يف  ــة رق ــي االول/الجلس ــل الترشيع ــة األوىل/الفص ــنة الترشيعي الخامسة/الس
28/شــباط/2022. اســتحداث لجنــة )الكهربــاء والطاقــة( واســناد عــدد مــن املهــام 
واالختصاصــات اليهــا ثــم تــم إلغــاء مــا يتعلــق بالكهربــاء والطاقــة مــن اختصاصــات  
ــنة  ــة الخامسة/الس ــدورة اإلنتخابي ــة يف ال ــروات الطبيعي ــاز والث ــط والغ ــة النف لجن

ــران/2022  ــس 23/حزي ــوم الخمي ــتثنائية يف ي ــة االس ــة األوىل/الجلس الترشيعي
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وأداء وزارة الخارجيــة بمــا فيهــا الدوائــر والتمثيــل 

ــايف  ــكري والثق ــاري والعس ــيل والتج ــايس والقنص الدبلوم

وتقييــم أداء وكفــاءة الســفراء والقناصــل وامللحقــني 

ــات.  ــاء البعث ورؤس

ــة  ــة واإلقليمي ــات الدولي ــال املنظم ــة أعم ــاً: متابع خامس

والســفارات وامللحقيــات والقنصليــات العاملــة يف العــراق 

بالتعــاون مــع الجهــات الرســمية.

ــأن  ــادرة بش ــات الص ــة التعليم ــة ومراقب ــاً: متابع سادس

ــوالت  ــة والروتوك ــدات الدولي ــات واملعاه ــذ اإلتفاقي تنفي

ــات  ــدول أو املنظم ــراق وال ــني الع ــم ب ــرات التفاه ومذك

ــة. ــة واإلقليمي الدولي

ــة  ــات العراقي ــني والجالي ــؤون املغرتب ــة ش ــابعاً: متابع س

املقيمــة يف الخــارج بمــا يكفــل حســن أدائهــا.

ثامنــاً: تشــكيل لجــان الصداقــة الرملانيــة وتنظيــم 

العالقــة مــع الرملانــات الصديقــة وتمثيــل مجلــس 

ــة  ــة واإلقليمي ــات الدولي ــادات والرملان ــواب يف اإلتح الن

والعربيــة والقضيــة الفلســطينية.

ــس  ــية ملجل ــود الرئاس ــع الوف ــاركة يف جمي ــعاً: املش تاس

ــي  ــارات الت ــرات والزي ــع املؤتم ــاركة م ــواب واملش الن

يقــوم بهــا رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء وتقديــم 

ــق  ــا يتعل ــية فيم ــات السياس ــداد البيان ــر وإع التقاري

ــة)1). ــل اللجن بعم

)1)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/
ــة األوىل/الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/2018. الســنة الترشيعي
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المادة 94 
لجنة الخدمات واإلعمار

تمارس اللجنة املهام واالختصاصات اآلتية:-

أوالً: الرقابــة واإلرشاف واملتابعــة عــىل خطــط وسياســات 

الدولــة يف تقديــم الخدمــات البلديــة واإلســكان واإلعمــار 

ــط  ــج والخط ــاريع والرام ــذ املش ــالمة تنفي ــة س ومتابع

ــم مشــاريعها. ــم وتقيي ــه وتقوي الخاصــة ب

ــداد  ــة بغ ــال أمان ــة أعم ــة واإلرشاف ومتابع ــاً: الرقاب ثاني

ــة  ــغال العام ــات واألش ــكان والبلدي ــار واإلس ووزارة اإلعم

ــة  ــات اللجن ــة بإختصاص ــرى ذات العالق ــات األخ والجه

وتقييــم مــدى كفــاءة أداء أجهــزة التنفيــذ يف هــذه 

ــات. املؤسس

ــني  ــات القوان ــرأي بمرشوع ــداء ال ــة وإب ــاً: الدراس ثالث

ــني  ــات القوان ــة ومقرتح ــات الدولي ــدات واإلتفاقي واملعاه

ــرر  ــي يق ــائل الت ــار او املس ــات واإلعم ــة بالخدم املتعلق

ــام. ــذا النظ ــكام ه ــاً ألح ــا وفق ــا إليه إحالته

ــات  ــة بالخدم ــات املتعلق ــذ الترشيع ــة تنفي ــاً: متابع رابع

واإلعمــار واإلهتمــام بتطويرهــا وتقــي آثــار التطبيــق)1).

)1)   تمــت املوافقــة عــىل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الخامسة/الســنة الترشيعيــة 
األوىل/الفصــل الترشيعــي االول/الجلســة )6( يف 30/آذار/2022.
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المادة 95 
لجنة الكهرباء والطاقة

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

خطــط  عــىل  واملتابعــة  واإلرشاف  الرقابــة  أوالً: 

ــتخدامها  ــة وإس ــاء والطاق ــاج الكهرب ــات وإنت وسياس

ــال  ــاريعها وأداء وأعم ــم مش ــا وتقوي ــالمة تنفيذه وس

وزارة الكهربــاء والجهــات املختصــة فيمــا يتعلــق 

ــة  ــتخدامات الطاق ــة وإس ــة الكهربائي ــاج الطاق بإنت

ــا. ــف انواعه بمختل

ثانيــاً: دراســة ومراجعــة الحســابات والتقاريــر 

الصــادرة عــن وزارة الكهربــاء والجهــات املختصــة يف 

ــة. ــؤون الطاق ــق بش ــا يتعل كل م

ثالثــاً: الدراســة وإبــداء الــرأي يف مرشوعــات القوانــني 

واملعاهــدات واإلتفاقيــات الدوليــة ومقرتحــات القوانــني 

ــر  ــي يق ــائل الت ــة أو املس ــاء والطاق ــة بالكهرب املتعلق

املجلــس إحالتهــا إليهــا وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام.

رابعــاً: متابعــة تنفيــذ الترشيعــات املتعلقــة بالكهربــاء 

والطاقــة واإلهتمــام بتطويرهــا وتقــي آثــار التطبيــق 

ــاء والطاقــة أو املســائل التــي يقــرر  املتعلقــة بالكهرب

املجلــس إحالتهــا إليهــا وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام.

القطــاع  لتطويــر  الالزمــة  الترشيعــات  خامســاً: 

الطاقــة)1). وقطــاع  الكهربائــي 

ــنة  ــدورة الخامسة/الس ــة يف ال ــات اللجن ــىل اختصاص ــة ع ــت املوافق )1)   تم
الترشيعيــة األوىل/الفصــل الترشيعــي االول/الجلســة )6( يف 30/آذار/2022.
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المادة 96 
لجنة اإلقتصاد والصناعة والتجارة 

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

الخطــط  عــىل  واملتابعــة  واإلرشاف  الرقابــة  أوالً: 

ــادي  ــالح اإلقتص ــة واإلص ــة للدول ــات اإلقتصادي والسياس

املتعلــق باملســائل اآلتيــة:

أ. مســائل اإلدخــار واإلئتمــان وسياســات ونظــام األُجــور 

واألســعار.

ــادالت  ــة واملب ــة والخارجي ــارة الداخلي ــؤون التج ب.  ش

ــرشكات. ــة وال التجاري

ــة  ــود املرم ــتهالك والعق ــع واإلس ــن والتوزي ج. التموي

ــا  ــان توزيعه ــة وضم ــة التمويني ــواد الحص ــترياد م إلس

والســيطرة  التقييــس  جهــاز  لــرشوط  وإخضاعهــا 

ــة. النوعي

د. خطــط اإلنتــاج  الصناعــي وتطويــر الصناعــة الوطنيــة 

وبرامجهــا واملنافســة واإلنتــاج وإســتغالل الثــروات 

املعدنيــة ووســائل تخفيــض كلــف اإلنتــاج  ورفــع 

ــة  ــي يف الصناع ــدم التكنولوج ــة والتق ــاءة اإلنتاجي الكف

ــا. ــالمة تنفيذه وس

ــودة  ــري الج ــالمة معاي ــة وس ــزام بصح ــدى اإللت ه. م

واملواصفــات واملقاييــس وتقويــم مشــاريعها.

و. النظــام الريبــي والكمركــي لتشــجيع املشــاريع 

الصناعيــة والزراعيــة والتجاريــة.
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ــب  ــق بالجوان ــا يتعل ــس فيم ــرأي للمجل ــداء ال ــاً: إب ثاني

اإلقتصاديــة الــواردة يف قانــون املوازنــة اإلتحاديــة وتذليل 

عقبــات تطبيقهــا وتقديــم التوصيــات بشــأنها .

ــة  ــال وزارة الصناع ــىل أعم ــة واإلرشاف ع ــاً: الرقاب ثالث

ــات ذات  ــن املؤسس ــا م ــارة وغريه ــادن ووزارة التج واملع

الطابــع اإلقتصــادي أو الصناعــي أو التجــاري فيمــا 

ــادة،  ــذه امل ــن ه ــد أوالً م ــة يف البن ــائل املبين ــق باملس يتعل

واإلهتمــام بــدور القطــاع الخــاص يف بنــاًء وتنميــة 

ــم  ــائل الدع ــه بوس ــز مفاصل ــي وتحفي ــاد الوطن اإلقتص

ــة. املمكن

ــني  ــات القوان ــرأي يف مرشوع ــداء ال ــة وإب ــاً: دراس رابع

واملعاهــدات واإلتفاقيــات الدوليــة وإقــرتاح القوانــني 

وزيــادة  والتجــارة  والصناعــة  باإلقتصــاد  املتعلقــة 

الــواردات أو النفقــات أو إنقاصهــا أو املســائل التــي 

يقــرر املجلــس إحالتهــا إليهــا وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام 

ــأنها. ــات بش ــم التوصي وتقدي

خامســاً: متابعــة تنفيــذ الترشيعــات املتعلقــة باإلقتصــاد 

والصناعــة والتجــارة واإلهتمــام بتطويرهــا وتقــي آثــار 

التطبيــق)1).

)1)   تمــت املوافقــة عــىل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الخامسة/الســنة 
الترشيعيــة األوىل/الفصــل الترشيعــي االول/الجلســة )6( يف 30/آذار/2022.
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المادة 97
لجنة اإلستثمار  والتنمية

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــات  ــط والسياس ــىل الخط ــة ع ــة واإلرشاف واملتابع أوالً: الرقاب

ــي  ــتثمار  األجنب ــة واإلس ــرة للدول ــق الح ــتثمارية واملناط اإلس

ــع  ــجامها م ــدى إنس ــة وم ــة للتنمي ــة العام ــراق والخط يف الع

أهــداف التنميــة املســتدامة، ومشــاريع ومبــادرات دعــم 

ــك  ــة للبن ــادرات التنمي ــا مب ــا فيه ــراق بم ــة يف الع التنمي

املركــزي ومبــادرات املصــارف وأمانــة بغــداد وســوق األوراق 

ــة  ــوى البرشي ــة الق ــة وتنمي ــا يف الدول ــات العلي ــة والجه املالي

ــكل  ــاريعها بالش ــم مش ــا وتقوي ــالمة تنفيذه ــا وس وتأهيله

ــراق. ــال يف الع ــات األعم ــع قطاع ــة جمي ــدم تنمي ــذي يخ ال

ثانيــاً: الرقابــة واإلرشاف واملتابعــة عــىل أعمال هيأة اإلســتثمار  

ــري  ــات غ ــم واملحافظ ــتثمار  يف األقالي ــات اإلس ــة وهيئ الوطني

املنتظمــة يف إقليــم ومديريــات اإلســتثمار  يف الــوزارات األخــرى 

ــا  ــة وغريه ــة األوراق املالي ــة وهيئ ــة الصناعي ــة التنمي ومديري

مــن املؤسســات ذات الطابــع اإلســتثماري والتنمــوي واملناطــق 

اإلســتثمارية فيمــا يتعلــق باملســائل املبينــة يف البنــد أوالً مــن 

هــذه املــادة وتقييــم أدائهــا.

ــرتاتيجية  ــط اإلس ــة الخط ــة ومتابع ــة ومراقب ــاً: مراجع ثالث

التنميــة  وخطــط  الوطنيــة  التنميــة  وخطــط  الوطنيــة 

ــة  ــع لجن ــيق م ــاملة بالتنس ــة الش ــط التنمي ــتدامة وخط املس

ــدى  ــم م ــة وتقيي ــة اإلتحادي ــرتاتيجي والخدم ــط اإلس التخطي
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ــا. ــي معه ــاج الحكوم ــة املنه مواءم

ــائل  ــرى يف املس ــة األخ ــان النيابي ــع اللج ــيق م ــاً: التنس رابع

املتعلقــة بتأســيس وإدارة صناديــق التنميــة والصناديــق 

ــيادية. الس

ــات  ــر والتوصي ــم التقاري ــرأي وتقدي ــداء ال ــاً: إب خامس

للمجلــس فيمــا يتعلــق بالجوانــب اإلســتثمارية والتنمويــة 

ــة. ــة اإلتحادي ــون املوازن ــواردة يف قان ال

سادســاً: الدراســة وإبــداء الــرأي يف مرشوعــات القوانــني 

ــني  ــات القوان ــة ومقرتح ــات الدولي ــدات واإلتفاقي واملعاه

ــرر  ــي يق ــائل الت ــة، أو املس ــتثمار  والتنمي ــة باإلس املتعلق

املجلــس إحالتهــا إليهــا وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام.

ــذ الترشيعــات والقــرارات املتعلقــة  ســابعاً: متابعــة تنفي

باإلســتثمار  والتنميــة لجميــع القطاعــات بضمنهــا 

ــار  ــي آث ــا وتق ــام بتطويره ــاص، واإلهتم ــاع الخ القط

التطبيــق ومتابعــة نشــاطات البنــك املركــزي واملصــارف 

ــة)1). ــتثمار  والتنمي ــق باإلس ــا يتعل ــة فيم الحكومي

)1)   تمــت املوافقــة عــىل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الخامسة/الســنة الترشيعيــة 
األوىل/الفصــل الترشيعــي االول/الجلســة )6( يف 30/آذار/2022.
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المادة 98
لجنة التخطيط اإلسرتاتيجي والخدمة اإلتحادية

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-
ــراءات  ــرارات وإج ــة لق ــة واإلرشاف واملتابع أوالً: الرقاب

ــوزاري  ــاج ال ــاور املنه ــذ مح ــب تنفي ــل ونس ومراح

ــا وســالمة  ــد معوقاته ــة، وتحدي ــات الزمني ــق التوقيت وف

تنفيذهــا وتقويــم مشــاريعها وتقديــم التقاريــر الدوريــة 

ــة  ــان النيابي ــع اللج ــاون م ــواب وبالتع ــس الن ــك ملجل بذل

ــة. املختص

ثانيــاً: مراجعــة مــؤرشات األداء ونســب االنجــاز ورصــد أوجــه 

ــر  ــم التقاري ــي، وتقدي ــج الحكوم ــذ الرنام ــور يف تنفي القص

ــس. ــك إىل املجل املتعلقــة بذل

ــة  ــة الالزم ــوارد البرشي ــع امل ــة توزي ــة ومتابع ــاً: مراقب ثالث

لتنفيــذ املنهــاج الــوزاري وبرامــج تنفيــذه وتطبيــق اإلجــراءات 

ــا. ــة بتنفيذه ــة املتعلق اإلداري

رابعــاً: مراقبــة ومتابعــة عمــل وأداء وزارة التخطيــط والتعاون 

ــط  ــة بالتخطي ــات املتعلق ــذ الترشيع ــة تنفي ــي، ومتابع اإلنمائ

اإلســرتاتيجي والخدمــة املدنيــة واإلهتمــام بتطويرهــا وتقــي 

آثــار التطبيــق.

ــس  ــال مجل ــىل أعم ــة ع ــة واإلرشاف واملتابع ــاً: الرقاب خامس

ــون  ــداف قان ــذ أه ــق بتنفي ــا يتعل ــادي فيم ــة اإلتح الخدم

مجلــس الخدمــة اإلتحــادي، والتقريــر الســنوي الصــادر عــن 

أعمــال مجلــس الخدمــة العامــة اإلتحــادي، وإجــراءات تطويــر 
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وتحديــث الجهــاز االداري للدولــة ورفــع التوصيــات بشــأنها إىل 

ــواب.  ــس الن مجل

سادســاً: الدراســة وإبــداء الــرأي يف مرشوعــات القوانــني 

القوانــني  ومقرتحــات  الدوليــة  واإلتفاقيــات  واملعاهــدات 

املتعلقــة بالتخطيــط اإلســرتاتيجي والخدمــة املدنيــة، واإلهتمــام 

ــا  ــا إليه ــس إحالته ــرر املجل ــي يق ــائل الت ــا أو املس بتطويره

ــام)1). ــذا النظ ــكام ه ــاً ألح وفق

المادة 99 
لجنة الصحة والبيئة

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــة  ــني املتعلق ــات القوان ــات ومقرتح ــم مرشوع أوالً: تقدي

بالصحــة والبيئــة والضمــان الصحــي ودراســة مشــاريع 

ــأنها. ــات بش ــم التوصي ــا وتقدي ــة إليه ــني املحال القوان

ــة  ــة العام ــة الصحي ــة السياس ــة ومراجع ــاً: دراس ثاني

ــل  ــم أفض ــن تقدي ــا يؤمِّ ــا بم ــبل تطويره ــد وس للبل

الخدمــات الصحيــة. 

ثالثــاً: مراقبــة ومتابعــة وتقييــم الخدمــات التــي تقدمهــا 

املستشــفيات الحكوميــة واألهليــة واملراكــز الصحيــة 

ومتابعــة اإلهتمــام بالعاملــني يف القطــاع الطبــي والصحي 

ــع الهجــرة. والبيئــي ومنحهــم فــرص اإلســتقرار ومن

)1)    تمــت املوافقــة عــىل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الخامسة/الســنة الترشيعيــة 
األوىل/الفصــل الترشيعي االول/الجلســة )6( يف 30/آذار/2022.
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رابعــاً: مراقبــة ومتابعــة وتقييــم خطــط توفــري األدويــة 

ــا  ــاً وإخضاعه ــدة دولي ــئ املعتم ــن املناش ــزة م واألجه

ــة. ــيطرة النوعي ــودة والس ــري الج ملعاي

ــراءات  ــني واإلج ــذ القوان ــة تنفي ــة ومتابع ــاً: مراقب خامس

ــا  ــوث بضمنه ــة التل ــة ومكافح ــة البيئ ــة بحماي الخاص

عمليــة طمــر النفايــات الخطــرة وإقــرتاح القوانــني التــي 

تمنــع طمــر النفايــات النوويــة يف كافــة مناطــق العــراق.

سادســاً: مراقبــة ومتابعــة حــث الــوزارات املعنيــة 

ــرة  ــة ظاه ــراء ومعالج ــق الخ ــة املناط ــر وحماي لتطوي

ــراق. ــاف الع ــدن وأري ــر يف م التصح

ــة  ــات الصحي ــم الخدم ــة وتقيي ــة ومتابع ــابعاً: مراقب س

ــا  ــدى مطابقته ــي وم ــرف الصح ــرشب وال ــاه ال ومي

ــة. ــة الدولي ــة والبيئي ــري الصحي للمعاي

ــم الخطــط والسياســات  ــاً: دراســة ومراجعــة وتقيي ثامن

ــة  ــدات املتعلق ــات واملعاه ــج واإلتفاقي ــرارات والرام والق

ــة. ــة والبيئ بالصح

ــق  ــا يتعل ــة م ــم كاف ــة وتقيي ــة ودراس ــعاً: مراجع تاس

بمكافحــة املخــدرات والتلــوث واألمــراض املتوطنــة 

واألوبئــة.

ــاج   ــات اإلنت ــن ملوث ــد م ــة الح ــة ومتابع ــارشاً: مراقب ع

ــن والتســويق بالتنســيق مــع اللجــان  ــر والتخزي والتكري

ــس. ــة يف املجل املختص

ــة يف  ــال الداخل ــة األعم ــة ومتابع ــرش: مراقب ــادي ع ح
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إختصاصــات وزارة الصحــة والبيئــة)1).

المادة 100
لجنة األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف اقليم

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

أوالً: تقديــم مرشوعــات ومقرتحــات القوانــني املتعلقــة باإلقليم 

واملحافظــات غــري املنتظمــة بإقليــم ودراســة مشــاريع 

ــأنها. ــات بش ــم التوصي ــا وتقدي ــة إليه ــني املحال القوان

ثانيــاً: مراقبــة ومتابعــة وتقييــم عمــل األقاليــم واملحافظــات 

غــري املنتظمــة يف إقليــم وتنظيــم عالقتهــا بالحكومــة 

ــة. اإلتحادي

ثالثــاً: مراقبــة ومتابعــة وتقييــم مؤسســات الدولــة اإلتحاديــة 

يف تأمــني املشــاركة العادلــة يف إدارتهــا ويف البعثــات والزماالت 

الدراســية، واملؤتمــرات املحليــة والدولية.

للمــوارد  العــادل  التوزيــع  ومتابعــة  مراقبــة  رابعــاً: 

ــم واملحافظــات غــري املنتظمــة يف  والتخصيصــات بــني األقالي

ــم.  إقلي

ــان  ــة لضم ــاة العام ــل الهي ــة عم ــة ومتابع ــاً: مراقب خامس

حقــوق األقاليــم واملحافظــات غــري املنتظمــة يف إقليــم والهيــأة 

ــة.  ــواردات اإلتحادي ــص ال ــة تخصي ــة ملراقب العام

ــة  ــات اإلتحادي ــذ الترشيع ــة تنفي ــة ومتابع ــاً: مراقب سادس

)1)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/
ــة األوىل/الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/2018. الســنة الترشيعي
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ــم. ــة يف إقلي ــري املنتظم ــات غ ــم واملحافظ ــة باألقالي املتعلق

ــات  ــس املحافظ ــم مجال ــة وتقيي ــة ومتابع ــابعاً: مراقب س

واملحافظــني ونوابهــم ورؤســاء الوحــدات اإلداريــة)1).

المادة 101 
لجنة النقل واإلتصاالت

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

وخطــط  أعمــال  عــىل  واملتابعــة  واإلرشاف  الرقابــة  أوالً: 

وسياســات وزارة النقــل ومؤسســاتها وســلطة الطــريان املدنــي 

ــأة اإلعــالم واإلتصــاالت )فيمــا يتعلــق بقطــاع اإلتصــاالت(  وهي

ــا  ــت يف خططه ــال ورشكات اإلنرتني ــف النق ــل رشكات الهات وعم

اإلســرتاتيجية وسياســاتها املســتقبلية وســالمة تنفيذهــا وتقويــم 

ــني  ــات للمواطن ــل الخدم ــم أفض ــن تقدي ــا يؤمِّ ــاريعها بم مش

ــع  ــة للمجتم ــة واالخالقي ــم الديني ــع القي ــارض م ــا ال يتع وبم

ــي. العراق

ثانيــاً: مراجعــة وتقييــم العقــود املوقعــة مــع رشكات الخطــوط 

ــم  ــن تقدي ــا يُؤمِّ ــة وعقــود النقــل وعقــود اإلتصــاالت بم الجوي

ــري  ــع املعاي ــجم م ــا ينس ــني وبم ــات للمواطن ــل الخدم أفض

ــه. ــة ب ــات املتعلق ــم التوصي ــدة وتقدي ــة املعتم الدولي

ثالثــاً: الدراســة وإبداء الــرأي يف مرشوعــات القوانــني واملعاهدات 

ــل  ــة بالنق ــني املتعلق ــات القوان ــة ومقرتح ــات الدولي واإلتفاقي

)1)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/
ــة األوىل/الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/2018. الســنة الترشيعي
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ــا  ــا إليه ــس إحالته ــرر املجل ــي يق ــائل الت ــاالت أو املس واإلتص

ــام. ــذا النظ ــكام ه ــاً ألح وفق

رابعــاً: متابعــة تنفيــذ الترشيعــات املتعلقــة بالنقــل واإلتصــاالت 

واإلهتمــام بتطويرهــا وتقــي آثــار التطبيــق)1).

المادة 102 
لجنة الثقافة والسياحة واآلثار واإلعالم 

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــة  ــني املتعلق ــات القوان ــات ومقرتح ــم مرشوع أوالً: تقدي

ــة  ــار ودراس ــياحة واآلث ــالم والس ــة واإلع ــؤون الثقاف بش

ــات  ــم التوصي ــا وتقدي ــة إليه ــني املحال ــاريع القوان مش

ــأنها. بش

ثانيــاً: مراقبــة ومتابعــة سياســة وأداء املؤسســات الثقافية 

واإلعالميــة والفنيــة ودور النــرش وتقييــم خططها. 

ثالثــاً: مراقبــة ومتابعــة وتقييــم الواقــع اإلعالمــي ووضــع 

ــة لتطويره.  ــات الالزم اآللي

رابعــاً: دراســة وإقــرتاح اإلســرتاتيجية الوطنيــة الشــاملة 

ــوع  ــدة التن ــىل قاع ــا ع ــوض به ــة والنه ــة الثقاف لتنمي

ــداع. ــاركة واإلب ــدأ املش ــايف ومب الثق

ــون واألدب  ــام بالفن ــة اإلهتم ــة ومتابع ــاً: مراقب خامس

ــا. ــبة لتطويره ــات املناس ــع اآللي ووض

)1)   تمــت املوافقــة عــىل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الخامسة/الســنة الترشيعيــة 
األوىل/الفصــل الترشيعــي االول/الجلســة )6( يف 30/آذار/2022.
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سادســاً: مراقبــة ومتابعــة سياســة وأداء هيأتــي الســياحة 

واآلثــار والــرتاث وتقييــم خططهما. 

ســابعاً: دراســة وإقــرتاح اإلســرتاتيجية الوطنيــة الشــاملة 

ــة  ــياحة الديني ــجيع الس ــط تش ــياحية وخط ــة الس للتنمي

ــتثمار  ــا وإس ــياحية وتطويره ــق الس ــوض باملراف والنه

املقومــات الســياحية وتنميــة مواردهــا املســتدامة وتعزيــز 

ــي. دورهــا يف اإلقتصــاد الوطن

ثامنــاً: مراجعــة ومتابعــة اإلتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم 

الثقافيــة والســياحية واآلثاريــة املرمــة مــع الــدول واملنظمــات 

ــة. ــة واألجنبي العربي

تاســعاً: مراقبــة ومتابعــة كل مــا يتعلــق باالثــار وســبل التنقيب 

عنهــا وحمايتهــا واملحافظــة عــىل املواقــع اآلثاريــة والتأريخيــة 

ومحميــات الــرتاث العلمــي.

عــارشاً: مراقبــة ومتابعــة عمــل وخطــط وزارة الثقافــة وهيــأة 

اإلعــالم واإلتصــاالت واملحافظــة عــىل إســتقالليتها.

حــادي عــرش: دراســة وإقــرتاح خطــة وطنيــة شــاملة إلســتعادة 

اآلثــار العراقيــة املروقــة واملفقــودة واملعــارة ألغــراض 

ــة. الدراس

ــأة  ــنوية لهي ــرتاتيجية الس ــة اإلس ــة الخط ــرش: متابع ــي ع ثان

ــموع  ــي واملس ــم املرئ ــص التنظي ــي تخ ــاالت الت ــالم واإلتص اإلع

ومتابعــة ومراجعــة األســس والضوابــط الخاصــة بمنــح 

ــم السياســة  ــة وتنظي ــة والتلفزيوني ــوات اإلذاعي الرتاخيــص للقن

ــح. ــكل الصحي ــا بالش ــة وتطويره اإلعالمي

ــالم  ــبكة اإلع ــل وأداء ش ــة عم ــة ومراقب ــرش: متابع ــث ع ثال
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العراقــي وسياســتها العامــة واملســاهمة بتطويرهــا .

رابــع عــرش: متابعــة عمــل وأداء نقابــة الصحفيــني العراقيــني 

ــاب العراقيــني)1). ــاء والكت ــة الفنانــني وإتحــاد األدب ونقاب

المادة 103
لجنة الرتبية 

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــق بشــؤون  ــي تتعل أوالً: دراســة مرشوعــات القوانــني الت
وتقديــم  اإلجتماعيــة  والتنشــئة  الرتبويــة  العمليــة 
ــني يف  ــرتاح القوان ــس وإق ــأنها إىل املجل ــات بش التوصي
ــة  ــات الرتبوي ــط املؤسس ــم خط ــك، وتقيي ــوص ذل خص
ومناهجهــا يف جميــع مراحلهــا ومناهجهــا ومتابعــة 

ــا. تنفيذه
ــة  ــة العام ــة الرتبوي ــة السياس ــة ومراجع ــاً: دراس ثاني
وفلســفتها وأهدافهــا ومــدى مطابقتهــا ومواكبتهــا 
للتطــور العلمــي والتقنــي يف املؤسســات الرتبويــة العامــة 
ــاظ  ــع الحف ــة م ــات الالزم ــات واملقرتح ــم التوصي وتقدي
ــعب  ــة للش ــة والروحي ــم الديني ــة القي ــىل خصوصي ع

ــة. ــه الوطني ــه وطموحات ــي وتراث العراق
ــة يف  ــات الرتبوي ــة املؤسس ــم فاعلي ــة وتقيي ــاً: متابع ثالث
نــرش ثقافــة التســامح والتعايــش وتعزيــز مفاهيم الســلم 
ــان يف  ــوق اإلنس ــادئ حق ــق مب ــي وتعمي ــيل واملجتمع االه

)1)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/
ــة األوىل/الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/2018. الســنة الترشيعي
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املناهــج الرتبويــة وتعزيــز الجانــب املعــريف والقيمــي.
رابعــاً: دراســة ومراجعــة وتقييــم اإلتفاقيــات واملعاهــدات 
والخطــط والرامــج املتعلقــة بعمــل املؤسســات الرتبويــة.

ــي  ــم اإللزام ــج التعلي ــة برام ــة ومراجع ــاً: دراس خامس
ومحــو األميــة وتطويرهــا ومراقبــة تنفيذهــا ســواء مــن 
ــات  ــر قابلي ــية وتطوي ــج الدراس ــم املناه ــالل تقيي خ
ــدى  ــم وم ــىل حقوقه ــاظ ع ــني والحف ــني واملدرس املعلم
العمليــة  تقويــم  يف  ودوره  الرتبــوي  اإلرشاف  فاعليــة 

ــتدام. ــكل مس ــة بش الرتبوي
ــاع  ــة والقط ــج الدول ــة برام ــة ومراجع ــاً: دراس سادس
ــال واملــدارس  ــاض األطف ــر ري الخــاص يف إنشــاء وتطوي
ــذ  ــة تنفي ــة ومراقب ــة بالرتبي ــات املتعلق ــد والكلي واملعاه
تلــك الرامــج ومــدى تلبيتهــا للحاجــة الفعليــة مــن حيث 

ــل. ــوق العم ــر وس ــيس والتطوي التأس
ســابعاً: متابعــة ومراقبــة فاعليــة التعليــم املهنــي بمــا يتناســب 
ومتطلبــات الرتبيــة، وتطويــر معايــري ومقاييــس الجــودة 
ــري  ــم توف ــة وتقيي ــة الوطني ــرش الثقاف ــة ون ــة والعاملي الوطني

ــاع. ــذا القط ــر ه ــوازم تطوي ــة لل الحكوم
ــى  ــري البن ــة يف توف ــط الحكوم ــج وخط ــة برام ــاً: دراس ثامن
التحتيــة للقطــاع الرتبــوي مــن أبنيــة ومختــرات علميــة 
ــذ  ــث التنفي ــن حي ــا م ــوب وتقييمه ــزة الحاس ــات وأجه ومكتب

ــة. ــودة والصيان والج
تاســعاً: مراقبــة ومتابعــة تنميــة القــدرات اإلبداعيــة والتنشــئة 

الواعيــة لألجيــال.
ــذوي  ــوي ل ــم الرتب ــج التعلي ــة برام ــة ومتابع ــارشاً: مراقب ع
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االحتياجــات الخاصــة والتنســيق املتواصــل مــع اللجــان 
ــة  ــات، ومراقب ــك الفئ ــا بتل ــط إختصاصه ــي يرتب ــة الت الرملاني
ــا أو  ــة منه ــواء الرتبوي ــم س ــة إحتياجاته ــة يف تلبي أداء الحكوم

الصحيــة أو اإلجتماعيــة.
ــني  ــة للمبدع ــج الراعي ــة الرام ــة ومتابع ــرش: مراقب ــادي ع ح
واملتميزيــن، ومــدى تلبيتهــا لتنميــة قدراتهــم وتطويرهــا، 
ــري. ــيل والنظ ــن العم ــىل الصعيدي ــا ع ــق يف فاعليته والتدقي

ثاني عرش: مراقبة ومتابعة وزارة الرتبية ومديرياتها كافة)1).

المادة 104 
لجنة التعليم العايل 

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــع  ــايل بجمي ــم الع ــؤون التعلي ــة ش ــة ومتابع أوالً: مراقب

مراحلــه ومناهجــه ودراســة حاجــات املجتمــع التعليميــة 

القوانــني ودراســة  وتقديــم مرشوعــات ومقرتحــات 

ــات  ــم التوصي ــا وتقدي ــة إليه ــني املحال ــاريع القوان مش

ــأنها. بش

ــث  ــم والبح ــة التعلي ــة سياس ــة ومراجع ــاً: دراس ثاني

العلمــي العامــة وفلســفتها وأهدافهــا وتقديــم التوصيــات 

ــأنها. ــة بش الالزم

ــد  ــات واملعاه ــر الجامع ــة تطوي ــة ومتابع ــاً: مراقب  ثالث

)1)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/
ــة األوىل/الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/2018. الســنة الترشيعي
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ــي. ــث العلم ــز البح ــة ومراك ــس العلمي واملجال

رابعــاً: مراقبــة ومتابعــة نــرش ثقافــة التســامح والتعايش 

وإحــرتام حقــوق اإلنســان يف مؤسســات التعليــم العايل.

خامســاً: إقــرتاح ودراســة القوانــني التــي تعزز إســتقاللية 

وتكفــل  والبحثيــة  العلميــة  واملؤسســات  الجامعــات 

ــا.  حرمته

سادســاً: مراجعــة ودراســة مشــاريع القوانــني واإلتفاقيات 

واملعاهــدات والخطــط والرامــج املتعلقــة بشــؤون التعليــم 

العــايل بجميــع أنواعــه والبحــث العلمــي والتكنولوجيــا يف 

ــة كافــة. ــة والتقني ــة والعلمي املؤسســات التعليمي

ــط  ــج والخط ــذ املناه ــتوى تنفي ــىل مس ــة ع ــابعاً: الرقاب س

والرامــج والقوانــني املتعلقــة بشــؤون التعليــم والبحــث العلمــي 

ــا. والتكنولوجي

ــاءات  ــادة الكف ــة بإع ــول املتعلق ــة الحل ــرتاح ودراس ــاً: إق ثامن

املتــررة واملهجــرة وربــط التخصصــات الجامعيــة بمتطلبــات 

ســوق العمــل. 

ــة وتحســني  ــل االقســام الداخلي ــة ومتابعــة تأهي تاســعاً: مراقب

ــول املناســبة لهــا. ظــروف املعيشــة فيهــا وتقديــم الحل

عــارشاً: مراجعــة املوازنــات املخصصــة ملراكــز البحــث العلمــي 

ومشــاريع البحــوث العلميــة بمــا يتــالءم مــع دور تلك املشــاريع 

يف رفــع املســتوى العلمــي واإلنجــاز التقنــي واملعــريف.

ــام  ــاء نظ ــة إلرس ــع خط ــة وض ــة ومتابع ــرش: مراقب ــادي ع ح

ــة.  ــات العاملي ــب املواصف ــوث حس ــز البح ــودة يف مراك الج
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ــم  ــتثمار  يف التعلي ــج اإلس ــم برام ــة وتقيي ــرش: مراجع ــي ع ثان

ــات  ــجيع املؤسس ــالل تش ــن خ ــي م ــث العلم ــايل والبح الع

ــا.  ــات العلي ــوث الدراس ــل بح ــة لتموي ــرشكات املختلف وال

ثالــث عــرش: مراقبــة ومتابعــة األعمــال الداخلــة يف إختصاصــات 

وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي.

ــا  ــيل بم ــايل األه ــم الع ــة التعلي ــة ومتابع ــرش: مراقب ــع ع راب

يتناســب مــع سياســة وبرامــج وخطــط وجــودة التعليــم العــايل 

ــي. ــث العلم والبح

ــا  ــات العلي ــول يف الدراس ــؤون القب ــة ش ــرش: متابع ــس ع خام

وتقييــم تحديــد األولويــات والضوابــط للقبــول ومراقبــة اليــات 

ــاً. ــا يتناســب وواقعهــا عاملي ــا بم ــر الدراســات العلي تطوي

ــة  ــة والرقاب ــات الثقافي ــل امللحقي ــة عم ــارش: متابع ــادس ع س

ــة. ــة واملهني ــري الوطني ــق املعاي ــا وف ــار عنارصه ــىل إختي ع

ســابع عــرش: الرقابــة واملتابعــة لعمــل املجمــع العلمــي 

العراقــي وبيــت الحكمــة واملؤسســات العلميــة األخــرى ضمــن 

ــاص)1). ــذا اإلختص ه

ــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/ ــة يف ال )1)  تــم تعديــل اختصاصــات اللجن
ــون االول/2018. ــة )20( يف 20/كان ــة األوىل/الجلس ــنة الترشيعي الس
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المادة 105 
لجنة الزراعة 

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

أوالً: تقديــم مرشوعــات ومقرتحــات القوانــني املتعلقــة بشــؤون 

الزراعــة وامليــاه واألهــوار ودراســة مرشوعــات القوانــني املحالــة 

إليهــا وتقديــم التوصيــات بشــأنها.

ــة  ــي ومتابع ــع الزراع ــم الواق ــة وتقيي ــة ومتابع ــاً: مراقب ثاني

ــا. ــام به ــة واإلهتم ــجيع الزراع ــره وتش تطوي

ــع  ــا ورف ــاف وتنميته ــؤون األري ــة ش ــة ومتابع ــاً: مراقب ثالث

ــني.  ــني واملزارع ــايش للفالح ــتوى املع املس

رابعــاً: مراقبــة ومتابعــة برامــج تشــجيع اإلســتثمار  واإلنتــاج  

الزراعــي وإســتصالح األرايض الزراعيــة. 

خامســاً: مراقبــة ومتابعــة شــؤون الثــروة الحيوانية والســمكية 

ــؤون البيطرة. وش

ــوار  ــاش االه ــط إنع ــم خط ــة وتقيي ــة ومراجع ــاً: دراس سادس

ــم  ــر أوضاعه ــكانها وتطوي ــؤون س ــة ش ــا ومتابع وتطويره

ــا. ــىل تنفيذه ــة ع والرقاب

ــة  ــوارد املائي ــة امل ــم سياس ــة وتقيي ــة ومتابع ــابعاً: مراقب س

ــادالً. ــاً ع ــا توزيع ــن توزيعه ــا يضم ــا بم ــة وتنظيمه الداخلي

ثامنــاً: مراقبــة ومتابعــة وتقييــم السياســات املتعلقــة بمصــادر 

ــاه  ــق املي ــيب تدف ــان مناس ــراق وضم ــارج الع ــن خ ــاه م املي

وتوزيعهــا العــادل داخــل العــراق وفقــاً للقوانــني واإلتفاقيــات 

الدوليــة. 

ــات  ــة يف إختصاص ــال الداخل ــة األعم ــة ومتابع ــعاً: مراقب تاس
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ــا. ــم أداءيهم ــة وتقيي ــوارد املائي ــة ووزارة امل وزارة الزراع

عــارشاً: مراقبــة ومتابعــة حمايــة املنتوجــات الوطنيــة الزراعيــة 

والحيوانية.

حــادي عــرش: دراســة ومراجعــة خطــط توطــني البــدو الرُّحــل 

ومتابعــة تنفيذهــا)1).

المادة 106 
لجنة الشباب والرياضة 

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــة  ــني املتعلق ــات القوان ــات ومقرتح ــم مرشوع أوالً: تقدي

مرشوعــات  ودراســة  والرياضــة  الشــباب  بشــؤون 

ــأنها. ــات بش ــم التوصي ــا وتقدي ــة إليه ــني املحال القوان

واملعاهــدات  والترشيعــات  القوانــني  دراســة  ثانيــاً: 

واإلتفاقيــات والخطــط والرامــج املتعلقــة بشــؤون 

تنفيذهــا. والرياضــة ومراقبــة  الشــباب 

ــباب  ــم الش ــط دع ــم خط ــة وتقيي ــة ومتابع ــاً: مراقب ثالث

كفاءاتهــا  مســتوى  ورفــع  الشــبابية  واملؤسســات 

وتطويرهــا يف املجــاالت املختلفــة والرقابــة عــىل تنفيذهــا.

رابعــاً: مراقبــة ومتابعــة وتقييــم خطــط دعــم الرياضــة 

ــات  ــا كلي ــا فيه ــة بم ــات الرياضي ــني واملؤسس والرياضي

)1)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/
ــة األوىل/الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/2018. الســنة الترشيعي
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ــة الرياضيــة واملــدارس الكرويــة والفــرق الشــعبية  الرتبي

وتطويرهــا يف املجــاالت املختلفــة والرقابــة عــىل تنفيذهــا. 

خامســاً: مراقبــة ومتابعــة أعمــال املؤسســات التــي تعنــى 

ــة  ــباب واللجن ــا وزارة الش ــا فيه ــة بم ــباب والرياض بالش

األوملبيــة واإلتحــادات الرياضيــة واللجنــة الباراملبيــة 

والرياضــة املدرســية ومتابعــة تنفيــذ سياســة النشــاطات 

ــة. ــات كاف ــة يف املحافظ ــبابية والرياضي الش

سادســاً: الرقابــة عــىل خطــط املشــاريع الشــبابية 

والرياضيــة وبرامــج االنديــة واإلتحــادات الرياضيــة 

وتنفيذهــا والدعــم املقــدم مــن املنظمــات والــدول 

املانحــة)1).

المادة 107
لجنة العمل ومؤسسات املجتمع املدني

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــط  ــال وخط ــىل أعم ــة ع ــة واإلرشاف واملتابع أوالً: الرقاب

ــرة  ــة ودائ ــؤون اإلجتماعي ــل والش ــات وزارة العم وسياس

ــس  ــة ملجل ــة العام ــة يف األمان ــري الحكومي ــات غ املنظم

الــوزراء ومؤسســات الدولــة التــي تعنــى بشــؤون 

مؤسســات املجتمــع املدنــي والعمالــة األجنبيــة والجهــات 

ــي االول/ ــل الترشيع ــدورة الرابعة/الفص ــة يف ال ــات اللجن ــل اختصاص ــم تعدي )1)  ت
ــون االول/2018. ــة )20( يف 20/كان ــة األوىل/الجلس ــنة الترشيعي الس
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ــة  ــة املتعلق ــات اللجن ــة بإختصاص ــرى ذات العالق األخ

ــؤون: بش

ــاب  ــة وأصح ــني الحكوم ــة ب ــم العالق ــل وتنظي أ- العم

العمــل والعمــال وتهيئــة العمالــة املاهــرة حســب 

ــة  ــة اإلجتماعي ــات ســوق العمــل ومنظومــة الرعاي متطلب

والضمــان اإلجتماعــي.

ــذ  ــي ومتابعــة ســالمة تنفي ب- مؤسســات املجتمــع املدن

ــم  ــه وتقيي ــة ب ــط الخاص ــج والخط ــاريع والرام املش

ــاريعها. ــم مش وتقوي

ثانياً: مراقبة ومتابعة وتقييم:

أ- تنفيــذ قانــون العمــل وقانــون املنظمــات غــري 

الحكوميــة وقوانــني اإلتحــادات والنقابــات العماليــة 

واملهنيــة والترشيعــات املرتبطــة بهــا.

ب- آليــات إســتخدام العمالــة العراقيــة واألجنبيــة املاهــرة 

حســب متطلبــات ســوق العمــل وضمــان حقوقهــا.

ــات  ــني يف املؤسس ــداث واملودع ــالح األح ــج إص ج- برام

اإلصالحيــة ورعايتهــم وتأهيلهــم وشــؤون العجــزة 

واملســنني وذوي اإلحتياجــات الخاصــة لعيــش حيــاة حــرة 

ــة. كريم

د- دوائــر الرعايــة اإلجتماعيــة بمــا يضمــن حقــوق ذوي 

اإلحتياجــات الخاصــة.

ه- برامــج تنظيــم الحرفيــني والتأهيــل والتدريــب املهنــي 

والتنظيــم النقابــي.

ــم  ــي تهت ــات الت ــز الدراس ــد ومراك ــة معاه ــاً: متابع ثالث



76

ب
وا
لن
س ا

جل
لم
ي 

خل
دا

 ال
ام

ظ
لن
ا

بتطويــر أفــكار واليــات مؤسســات املجتمــع املدنــي بمــا 

ــي. ــع العراق ــة املجتم ــجم وخصوصي ينس

4- مراقبــة ومتابعــة تنفيــذ القوانــني والترشيعــات 

واإلجــراءات املتعلقــة بالعمــل والشــؤون اإلجتماعيــة 

وبتطويــر وتفعيــل دور عمــل مؤسســات املجتمــع املدنــي 

ــة  ــا ومراقب ــات وحمايته ــادات والجمعي ــات واإلتح والنقاب

ــق. ــار التطبي ــي آث ــا وتق أدائه

5- الدراســة وابــداء الــرأي يف مرشوعــات القوانــني 

ــني  ــات القوان ــة وإقرتاح ــات الدولي ــدات واإلتفاقي واملعاه

املتعلقــة بالعمــل والشــؤون اإلجتماعيــة ومؤسســات 

املجتمــع املدنــي أو املســائل التــي يقــرر املجلــس إحالتهــا 

ــام)1). ــذا النظ ــكام ه ــاً ألح ــا وفق إليه

المادة 108
لجنة الهجرة واملهجرين واملصالحة املجتمعية

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــؤون  ــة بش ــني املتعلق ــات القوان ــات ومقرتح ــم مرشوع أوالً: تقدي

ــاريع  ــة مش ــة ودراس ــة املجتمعي ــن واملصالح ــرة واملهجري الهج

ــأنها. ــات بش ــم التوصي ــا وتقدي ــة إليه ــني املحال القوان

ــؤون  ــة بش ــات املختص ــل املؤسس ــة عم ــة ومتابع ــاً: مراقب ثاني

ــا.  ــن أدائه ــل حس ــا يكف ــن بم ــن واملهاجري املهجري

ــراً إىل  ــني ق ــن واملرحل ــادة املهجري ــة إع ــة ومتابع ــاً: مراقب ثالث

ــة  ــنة الترشيعي ــدورة الخامسة/الس ــة يف ال ــات اللجن ــىل اختصاص ــة ع ــت املوافق )1)   تم
ــة )6( يف 30/آذار/2022. ــي االول/الجلس ــل الترشيع األوىل/الفص



77

ب
وا
لن
س ا

جل
لم
ي 

خل
دا

 ال
ام

ظ
لن
ا

ــري  ــة وغ ــم املنقول ــادة أمواله ــل وإع ــل الرتحي ــكناهم قب ــال س مح

ــة. املنقول

ــم  ــم حجزه ــن ت ــني الذي ــؤون املواطن ــة ش ــة ومتابع ــاً: مراقب رابع

وترحيــل عوائلهــم يف ظــل النظــام الســابق والســعي لبيــان مصريهم.

ــية  ــة بالجنس ــني املتعلق ــذ القوان ــة تنفي ــة ومتابع ــاً: مراقب خامس

للمرحلــني واملهجريــن الذيــن أُســِقَطت عنهــم الجنســية العراقيــة مــن 

ــة. ــان املختص ــع اللج ــيق م ــابق وبالتنس ــام الس ــل النظ قب

سادساً: مراقبة ومتابعة عمل هيأة دعاوى امللكية.

سابعاً: متابعة ومراقبة عمل الهالل األحمر العراقي.

ثامنــاً: متابعــة األعمــال الداخلــة يف إختصــاص وزارة الهجــرة 

واملهجريــن والهيــأة الوطنيــة للمســاءلة والعدالــة.

تاســعاً: مراقبــة ومتابعــة وتقييــم ســبل تحقيــق املصالحــة الوطنيــة 

ودعــم وتعزيــز ورعايــة مبادئهــا. 

ــي  ــرارات الت ــراءات والق ــة اإلج ــة ومراجع ــة ومتابع ــارشاً: مراقب ع

ــة  ــاءلة والعدال ــا للمس ــة العلي ــأة الوطني ــا الهي ــا وتتخذه إتخذته

لضمــان العدالــة واملوضوعيــة والشــفافية والنظــر يف موافقتهــا 

للدســتور والقوانــني وتقديــم التوصيــات بشــأنها إىل مجلــس النــواب.

حــادي عــرش: مراقبــة ومتابعــة عمــل مؤسســات ولجــان املصالحــة 

ــة  ــوى الوطني ــني الق ــل ب ــوار والتواص ــة الح ــة يف إدارة وإدام الوطني

ــة. واإلجتماعي

ثانــي عــرش: دعــم وتعزيــز ورعايــة مبــادئ املصارحــة واملصالحــة 

ــة)1). الوطني

ــنة  ــي االول/الس ــل الترشيع ــدورة الرابعة/الفص ــة يف ال ــات اللجن ــل اختصاص ــم تعدي )1)   ت
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المادة 109 
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء 

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــة  ــني املتعلق ــات القوان ــات ومقرتح ــم مرشوع أوالً: تقدي

بشــؤون الشــهداء أو الســجناء أو ضحايــا اإلرهــاب 

ودراســة مشــاريع القوانــني املحالــة إليهــا وتقديــم 

التوصيــات بشــأنها. 

الشــهداء  عمــل مؤسســة  ومتابعــة  مراقبــة  ثانيــاً: 

السياســيني. الســجناء  ومؤسســة 

ثالثــاً: مراقبــة ومتابعــة شــؤون ضحايــا اإلرهــاب 

ــة. ــكرية واإلرهابي ــات العس ــة العملي ــن نتيج واملترري

رابعاً: مراقبة ومتابعة شؤون املفصولني السياسيني.

ــام  ــط اإلهتم ــم خط ــة وتقيي ــة ومراجع ــاً: دراس خامس

السياســيني  والســجناء  وذويهــم  الشــهداء  بحقــوق 

وضحايــا اإلرهــاب.

ــة  ــر الجماعي ــا املقاب ــة قضاي ــة ومتابع ــاً: مراقب سادس

ــد. ــام البائ ــا النظ وضحاي

ــة  ــني مؤسس ــود قوان ــذ بن ــدى تنفي ــة م ــابعاً: متابع س

ــؤون  ــل والش ــة العم ــن )لجن ــون االول/2018 ضم ــة )20( يف 20/كان ــة األوىل/الجلس الترشيعي
االجتماعيــة واملهجريــن) ثــم تــم إســتحداث لجنــة )الهجــرة واملهجريــن واملصالحــة املجتمعيــة( 
ــة )6( يف 30/ ــي االول/الجلس ــل الترشيع ــة األوىل/الفص ــنة الترشيعي ــدورة الخامسة/الس يف ال

ــة  ــدورة اإلنتخابي ــدة يف ال ــىل ح ــا ع ــل اختصاصاته ــىل فص ــت ع ــم التصوي ــم ت آذار/2022 ث
الخامسة/الســنة الترشيعيــة األوىل/الجلســة االســتثنائية يف يــوم الخميــس 23/حزيــران/2022 
مــع مالحظــة أن االختصاصــات أعــاله قــد تــم جمعهــا مــن اختصاصــات كل مــن )لجنــة العمــل 
ــة( حســب  ــة املصالحــة والعشــائر والشــؤون الديني ــن( و )لجن ــة واملهجري والشــؤون االجتماعي

االختصاصــات التــي تــم التصويــت عليهــا يف الــدورة االنتخابيــة الرابعــة .
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ــات  ــيني يف وزارات ومؤسس ــجناء السياس ــهداء والس الش

ــة)1). الدول

المادة 110
لجنة حقوق اإلنسان 

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــة  ــني املتعلق ــات القوان ــات ومقرتح ــم مرشوع أوالً: تقدي

ــني  ــاريع القوان ــة مش ــان ودراس ــوق اإلنس ــؤون حق بش

ــأنها. ــات بش ــم التوصي ــا وتقدي ــة إليه املحال

ثانياً:مراقبــة ومتابعــة املفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان 

ــق  ــىل وف ــراق ع ــان يف الع ــوق اإلنس ــع حق ــم واق وتقيي

املبــادئ املقــرة يف الدســتور واملعاهــدات واملواثيــق الدولية 

املصــادق عليهــا مــن قبــل العــراق. 

ــلطات  ــاك الس ــة وإنته ــة مخالف ــد ومتابع ــاً: رص ثالث

ــد  ــات للح ــرتاح املعالج ــان وإق ــوق اإلنس ــا لحق وغريه

ــا.  منه

ــني  ــجناء واملوقوف ــؤون الس ــة ش ــة ومتابع ــاً: مراقب رابع

واملعتقــالت  الســجون  يف  واملحتجزيــن  واملعتقلــني 

واملواقــف.

خامســاً: مراقبــة ومتابعــة نــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان 

وتعزيزهــا)2).

)1)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة يف الــدورة الرابعة/الفصــل الترشيعــي االول/
ــة األوىل/الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/2018. الســنة الترشيعي

)2)   تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة ضمــن لجنــة )حقــوق االنســان واملــرأة واالرسة 
ــة األوىل/ ــنة الترشيعي ــي االول/الس ــل الترشيع ــدورة الرابعة/الفص ــة( يف ال والطفول
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المادة 111
لجنة األوقاف والعشائر

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

أوالً: تقديــم مرشوعــات ومقرتحــات القوانــني املتعلقــة بالعشــائر 
والشــؤون الدينيــة ودراســة مرشوعــات القوانــني املحالــة إليهــا 

وتقديــم التوصيــات بشــأنها. 
ــن  ــرارات دواوي ــال وق ــم أعم ــة وتقيي ــة ومتابع ــاً: مراقب ثاني

ــة. ــبات الديني ــعائر واملناس ــم الش ــا دع ــا فيه ــاف بم األوق
ــي  ــاد الدين ــظ واإلرش ــات الوع ــم وتعليم ــة نظ ــاً: مراجع ثالث

ــأنها.  ــات بش ــع التوصي ورف
رابعــاً: دعــم ومتابعــة دور التعليــم الدينــي يف إصــالح املجتمــع 

ونــرش ثقافــة التســامح والتعايــش الدينــي. 
خامســاً: مراقبــة ومتابعــة وتقييــم عمــل الهيــأة العليــا للحــج 
والعمــرة وتقييــم مســتوى الخدمــات املقدمــة وأجورهــا 

ــن. ــج واملعتمري للحجي
ــا  ــل دوره ــائر وتفعي ــؤون العش ــة ش ــة ومتابع ــاً: مراقب سادس
الوطنــي ومراقبــة ومتابعــة وتقييــم الرامــج التــي تتعلــق بــكل 
ــا  ــة بم ــائر العراقي ــل والعش ــوض بالقبائ ــأنه النه ــن ش ــا م م

ــون. ــن والدســتور والقان ينســجم مــع الدي
ــا  ــة بم ــانية النبيل ــم اإلنس ــز القي ــىل تعزي ــابعاً: اإلرشاف ع س

الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/ 2018 ثــم تــم فصــل اختصاصــات كل مــن لجنــة 
ــة املــرأة واالرسة والطفولــة كٌل عــىل حــدة يف الــدورة اإلنتخابيــة  حقــوق االنســان ولجن
الخامسة/الســنة الترشيعيــة األوىل/الجلســة االســتثنائية يف يــوم الخميــس 23/

ــران/2022.  حزي
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ــي  ــائرية الت ــراف العش ــع األع ــع ومن ــر املجتم ــاهم يف تطوي يس

ــون)1). ــتور والقان ــن والدس ــع الدي ــاىف م تتن

المادة 112 )2)
 لجنة املرأة واألرسة والطفولة 

تمارس اللجنة املهام واإلختصاصات اآلتية:-

ــة  ــني املتعلق ــات القوان ــات ومقرتح ــم مرشوع أوالً: تقدي

ــاريع  ــة مش ــة ودراس ــرأة واألرسة والطفول ــؤون امل بش

ــأنها. ــات بش ــم التوصي ــا وتقدي ــة إليه ــني املحال القوان

ــرأة  ــوق امل ــة حق ــة رعاي ــة ومتابع ــم ومراقب ــاً: دع ثاني

للرشائــع  وفقــاً  عنهــم  والدفــاع  والطفولــة  واألرسة 

الســماوية والدســتور والقوانــني واملواثيــق والعهــود 

ــع  ــجم م ــا ينس ــان وبم ــوق اإلنس ــح حق ــة ولوائ الدولي

ــي. ــع العراق ــة يف املجتم ــم األصيل القي

ثالثــاً: رصــد املخالفــات والتجــاوزات عــىل حقــوق املــرأة 

واألرسة والطفولــة ومتابعــة قضايــا العنــف األرسي.

رابعــاً: متابعــة تنفيــذ القوانــني واإلجــراءات التــي تحمــي 

األرسة وترعــى األمومــة والطفولــة وتلبــي إحتياجاتهــم.

)1)  تــم تعديــل اختصاصــات اللجنــة ضمــن لجنــة )املصالحــة والعشــائر والشــؤون الدينيــة( 
ــة )20( يف 20/ ــة األوىل/الجلس ــنة الترشيعي ــي االول/الس ــل الترشيع ــدورة الرابعة/الفص يف ال

ــائر  ــاف والعش ــة األوق ــات لجن ــل اختصاص ــىل فص ــت ع ــم التصوي ــم ت ــون االول/2018 ث كان
عــىل حــدة يف الــدورة اإلنتخابيــة الخامسة/الســنة الترشيعيــة األوىل/الجلســة االســتثنائية يف يــوم 

الخميــس 23/حزيــران/2022. 

ــبب  ــان بس ــات اللج ــام واختصاص ــة مله ــواد املنظم ــل )112( اىل امل ــة التسلس ــم إضاف )2) ت
زيــادة عــدد اللجــان اىل خمــس وعرشيــن لجنــة بعــد أن كانــت أربــع وعرشيــن لجنــة يف النظــام 
الداخــيل الــذي أُقــر يف الــدورة األوىل وبنــاء عليــه تــم تعديــل تسلســل املــواد بعــد هــذه املــادة.
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ــة  ــم سياس ــة وتقيي ــة ومتابع ــة ومراقب ــاً: مراجع خامس

ــة  ــال والعمال ــار باألطف ــرة اإلتج ــع ظاه ــة يف من الحكوم

والتســول وغريهــا مــن املمارســات غــري اإلنســانية 

ــا. ــىل تنفيذه ــة ع والرقاب

ــة  ــة الحكوم ــم سياس ــة وتقيي ــة ومتابع ــاً: مراجع سادس

ــري  ــا وتوف ــال وتطويره ــة وأدب األطف ــجيع ثقاف يف تش

ــك. ــهيالت لذل ــات والتس اإلمكان

ســابعاً: دراســة ومراجعــة اإلتفاقيــات واملعاهــدات 

الدوليــة املتعلقــة بشــؤون املــرأة واألرسة والطفولــة ورفــع 

ــأنها)1). ــات بش التوصي

المادة 113
أوالً: لــكل لجنــة حــق إقــرتاح القوانــني، وتقــدم اللجنــة اإلقــرتاح 

ــة  ــدوره إىل اللجن ــه ب ــذي يحيل ــس ال ــس املجل ــًة إىل رئي كتاب

ــة. املختص

ــه إىل  ــون وإعادت ــة املختصــة بدراســة القان ــوم اللجن ــاً: تق ثاني

ــس. الرئي

ــة  ــون إىل اللجن ــرشوع القان ــس م ــس املجل ــل رئي ــاً: يحي ثالث

ــنة  ــي االول/الس ــل الترشيع ــدورة الرابعة/الفص ــة يف ال ــات اللجن ــل اختصاص ــم تعدي )1)   ت
الترشيعيــة األوىل/الجلســة )20( يف 20/كانــون االول/ 2018  ضمــن لجنــة )حقــوق االنســان 
ــوق  ــة حق ــن لجن ــة ع ــرأة واالرسة والطفول ــة امل ــل لجن ــم فص ــم ت ــة( ث ــرأة واالرسة وطفول وامل
ــة األوىل/الفصــل الترشيعــي  ــة الخامسة/الســنة الترشيعي ــدورة اإلنتخابي االنســان يف ال
االول/الجلســة رقــم )2( يف 28/شــباط/2022 ثــم يف الــدورة اإلنتخابيــة الخامسة/الســنة 
ــم التصويــت  ــران/2022 ت ــوم الخميــس 23/حزي ــة األوىل/الجلســة االســتثنائية يف ي الترشيعي

عــىل فصــل اختصاصــات لجنــة املــراة واالرسة والطفولــة عــىل حــدة. 
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ــىل  ــه ع ــب عرض ــه وتطل ــه وتدقيق ــة صياغت ــة ملراجع القانوني

ــواب. ــس الن مجل

المادة 114
ــات  ــه بيان ــا تتضمن ــا م ــدود إختصاصه ــان يف ح ــع اللج تتاب

الــوزراء يف كافــة املجــاالت وتصــدر التوصيــات بشــأنها 

ولـ)رئيــس املجلــس ونائبيــه( ُمجتَِمِعــنَي عرض هــذه التوصيات 

ــس. ــىل املجل ع

المادة 115
جلســات اللجــان غــري علنيــة، وال يجــوز حضورهــا اال ألعضائهــا 

ــن  ــة وم ــني يف اللجن ــس واملوظف ــاء املجل ــن أعض ــم م وغريه

ــة  ــاء الحكوم ــراء وأعض ــارين والخ ــن املستش ــم م ــتعني به تس

ــائل  ــن وس ــا م ــة وغريه ــو الصحاف ــر ممثل ــوز أن يح وال يج

ــها. ــن رئيس ــإذن م ــان اال ب ــات اللج ــالم إجتماع اإلع

المادة 116
عــىل كل لجنــة أن تقــدم تقريــراً إىل املجلــس عــن كل موضــوع 

ــراءات  ــىل اإلج ــر ع ــتمل التقري ــب أن يش ــا، ويج ــال إليه يح

ــا،  ــا يف رأيه ــتندت إليه ــي اس ــباب الت ــا واألس ــت به ــي قام الت

وترفــق يف تقريرهــا نصــوص املرشوعــات أو الترشيعــات محــل 

ــر  ــن التقري ــب أن يتضم ــة، ويج ــا اإليضاحي ــر ومذكراته التقري

ــا يف  ــن أعضائه ــت م ــون أبدي ــد تك ــي ق ــة الت اآلراء املخالف

ــوع. املوض
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المادة 117
ــدم  ــاص تق ــص خ ــأنه ن ــا ورد يف ش ــاة م ــع مراع م

ــني  ــا ب ــرتاوح م ــرتة ت ــالل ف ــا خ ــة تقريره اللجن

أســبوعني إىل أربعــة أســابيع عــىل االكثــر مــن تأريــخ 

إحالــة املوضــوع إليهــا مــا لــم يحــدد املجلــس ميعــاداً 

ــر  ــدم التقري ــم يق ــد ول ــى املوع ــإذا إنق ــر، ف آخ

ــة  ــس اللجن ــن رئي ــب م ــس أن يطل ــس املجل فلرئي

بيــان أســباب التأخــري وتحديــد املــدة الالزمــة إلتمــام 

ــس  ــىل املجل ــر ع ــرض األم ــس أن يع ــا، وللرئي عمله

ــراه. ــا ي ــرر م ليق

المادة 118
ــس  ــن رئي ــادرة م ــرارات الص ــن الق ــخ م ــودع نس ت

ــة  ــدى مكتب ــوزراء ل ــس ال ــرارات مجل ــة وق الجمهوري

املجلــس، وتــودع هــذه النســخ تحــت تــرف لجــان 

ــة. ــس املختلف املجل

المادة 119
تلــزم الــوزارات بإعــالم اللجــان املختصــة عــن 

القــرارات اإلســرتاتيجية واألمــور اإلداريــة والتعليمــات 

املهنيــة الصــادرة عنهــا وللجــان أن تطلــب مــن 

الــوزراء نســخاً مــن التقاريــر التــي أعّدوهــا يف 

ــي قامــوا بهــا ويف املؤتمــرات  ــة الت ــارات الخارجي الزي

ــة  ــا، وللجن ــرتكوا فيه ــي اش ــة الت ــات الدولي واإلجتماع



85

ب
وا
لن
س ا

جل
لم
ي 

خل
دا

 ال
ام

ظ
لن
ا

املختصــة أن تســتوضح الوزيــر املختــص فيمــا تضمنتــه 

هــذه التقاريــر أو أن تطلــب حضــور رؤســاء هــذه الوفود 

ــا. ــاء فيه ــا ج ــتهم فيم ملناقش

المادة 120
ــس  ــان املجل ــن لج ــة م ــوة أي لجن ــس دع ــس املجل لرئي

لبحــث موضــوع هــام أو عاجــل، ويــرأس رئيــس املجلــس 

ــات  ــرى املخاطب ــا، وتج ــي يحره ــان الت ــات اللج جلس

ــة مــن لجــان املجلــس والســلطة التنفيذيــة  بــني أي لجن

ــق  ــن طري ــس ع ــارج املجل ــات يف خ ــن الجه ــا م أو غريه

ــذا  ــه يف ه ــذي يضع ــام ال ــاً للنظ ــة طبق ــس اللجن رئي

ــك. ــن ذل ــخة م ــس بنس ــس املجل ــار رئي ــأن وإخب الش

الفصل الرابع عشر

إقتراحات األعضاء لمشروعات 
القوانين

المادة 121

ــات  ــرتاح مرشوع ــس إق ــاء املجل ــن أعض ــرشة م ــق لع يح

ــواد  ــة يف م ــواب مصوغ ــس الن ــس مجل ــني إىل رئي القوان

ــون. ــة للقان ــباب املوجب ــن األس تتضم
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المادة 122
لرئيــس املجلــس أن يبلــغ الجهــة مقدمــة املقــرتح 

ــة،  ــتورية أو القانوني ــادئ الدس ــه للمب ــًة بمخالفت كتاب

بعــد عرضــه عــىل اللجــان املختصــة، أو عــدم إســتيفائه 

ــا  ــي تتضمنه ــكام الت ــود األح ــوب، أو وج ــكل املطل الش

ــب منهــا تصحيحــه  مــواده يف القوانــني النافــذة وأن يطل

ــىل  ــرتح ع ــة املق ــة مقدم ــإذا أرصت الجه ــحبه، ف أو س

ــس  ــة إىل رئي ــرة مكتوب ــم مذك ــا تقدي ــب عليه ــا وج رأيه

املجلــس بوجهــة نظرهــا يف ضــوء مــا تــم خــالل اســبوع 

ــه)1)،  ــىل نائبي ــر ع ــس األم ــرض الرئي ــا، ويع ــن تبليغه م

ــرََّر)2) يف  ــا تََق ــًة بم ــرتح كتاب ــة املق ــة مقدم ــغ الجه ويبل

هــذا الشــأن، فــإذا أرصت الجهــة مقدمــة املقــرتح ثانيــًة 

عــىل وجهــة نظرهــا عــرض الرئيــس بعــد أســبوع مــن 

ــراه. ــا ي ــاذ م ــواب إلتخ ــس الن ــىل مجل ــر ع ــه األم تبليغ

المادة 123
ــواب املقرتحــات يف مرشوعــات  ــس الن ــل رئيــس مجل يحي

القوانــني إىل اللجنــة القانونيــة لدراســتها وإعــداد تقريــر 

ــرأي يف جــواز نظــر املقــرتح  عنهــا للمجلــس يتضمــن ال

ــة  ــة األوىل/الجلس ــنة الترشيعي ــة الخامسة/الس ــدورة اإلنتخابي ــادة يف ال ــل امل ــم تعدي )1)   ت
ــران/2022. ــس 23/حزي ــوم الخمي ــتثنائية يف ي االس

ــة األوىل/ ــنة الترشيعي ــة الخامسة/الس ــدورة اإلنتخابي ــادة يف ال ــل امل ــم تعدي )2)   ت
ــران/2022. ــس 23/حزي ــوم الخمي ــتثنائية يف ي ــة االس الجلس



87

ب
وا
لن
س ا

جل
لم
ي 

خل
دا

 ال
ام

ظ
لن
ا

أو رفضــه أو تأجيلــه، وللرئيــس أن يقــرتح عــىل املجلــس 

رفــض املقــرتح ألســباب تتعلــق باملوضــوع بصفــة عامــة، 

فــإذا وافــق عليــه املجلــس أُحيــل إىل اللجنــة املختصــة.

المادة 124
ــني  ــاريع قوان ــط بمش ــون مرتب ــرشوع قان ــدم م إذا ُق

اخــرى محالــة إىل إحــدى اللجــان أحالــُه رئيــس املجلــس 

إىل هــذه اللجنــة مبــارشة وذلــك مــا لــم تكــن قــد بــدأت 

ــرتح. ــرشوع أو املق ــواد امل ــة م ــة يف دراس اللجن

المادة 125
ــني  ــات القوان ــة بمرشوع ــات املتعلق ــأن املقرتح ــري يف ش ت

اإلجــراءات الخاصــة بمناقشــة مرشوعــات القوانــني املنصــوص 

ــص  ــأنه ن ــا ورد يف ش ــاة م ــع مراع ــام م ــذا النظ ــا يف ه عليه

ــاص. خ

المادة 126
ــدم  ــي يق ــب كتاب ــحبها بطل ــني س ــات القوان ــي مقرتح ملقدم

ــواد يف  ــة يف امل ــدء املناقش ــل ب ــت قب ــس يف أي وق ــس املجل لرئي

املجلــس، ويرتتــب عــىل ســحب املقــرتح اعتبــاره كأن لــم يكــن 

ــب أحــد األعضــاء اإلســتمرار يف النظــر يف املقــرتح  ــم يطل مــا ل

ــس. ــس املجل ــه لرئي ــي يقدم ــب كتاب بطل
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المادة 127

ــي  ــس أو الت ــا املجل ــي يرفضه ــني الت ــات القوان مقرتح

ــا يف دور  ــادة تقديمه ــوز إع ــا ال يج ــحبها مقدموه يس

اإلنعقــاد ذاتــه، ويعــرض رئيــس املجلــس التوصيــة أعاله 

عــىل املجلــس مــع البيانــات الخاصــة بهــا يف أول جلســة 

ثــم تحــال إىل اللجنــة املختصــة، وللرئيــس أن يحيلهــا إىل 

اللجــان املختصــة مبــارشة مــع إبــالغ املجلــس بذلــك يف 

ــا. ــة تليه أول جلس

الفصل الخامس عشر

المعاهدات واإلتفاقيات الدولية

المادة 128
ــات  ــدات واإلتفاقي ــىل املعاه ــة ع ــة املصادق ــم عملي تنظ

ــس  ــاء مجل ــي أعض ــة ثلث ــن بأغلبي ــون يس ــة بقان الدولي

ــواب. الن

الفصل السادس عشر

اإلجراءات التشريعية

المادة 129
ــني  ــات القوان ــواب مرشوع ــس الن ــس مجل ــل رئي يحي

ــة  ــان املختص ــة إىل اللج ــلطة التنفيذي ــن الس ــة م املقدم
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ــىل  ــا ع ــل عرضه ــا قب ــرأي فيه ــداء ال ــتها وإب لدراس

املجلــس ملناقشــتها عــىل أن يجــري ذلــك بحضــور ممثــل 

ــرشوع. ــة امل ــة مقدم ــن اللجن ع

المادة 130
ــني أن  ــات القوان ــر يف مرشوع ــد النظ ــو عن ــكل عض ل

ــة يف  ــة أو التجزئ ــذف أو االضاف ــل بالح ــرتح التعدي يق

ــدم  ــب أن يق ــالت، ويج ــن تعدي ــرض م ــا يع ــواد فيم امل

ــي  ــة الت ــل الجلس ــة قب ــس اللجن ــاً لرئي ــل مكتوب التعدي

ــٍع  ــل بأرب ــملها التعدي ــي يش ــواد الت ــا امل ــتنظر فيه س

ــل. ــىل األق ــاعًة ع ــن س وعرشي

المادة 131
يجــب عــىل اللجنــة املاليــة أن تأخــذ رأي مجلــس الــوزراء يف كل 

إقــرتاح بتعديــل تقرتحــه اللجنــة يف اإلعتمــادات التــي تضمنهــا 

ــا رأي  ــة تقريره ــن اللجن ــب أن تضمِّ ــة، ويج ــرشوع املوازن م

الحكومــة يف هــذا الشــأن ومرراتــه، ويــري هــذا الحكــم عــىل 

كل إقــرتاح بتعديــل تتقــدم بــه أي لجنــة مــن لجــان املجلــس أو 

ــٌة. ــاٌء مالي ــه أعب أحــد األعضــاء إذا كانــت ترتتــب علي

المادة 132
ــد  ــا ق ــة وم ــة املختص ــر اللجن ــة تقري ــس الجلس ــو رئي يتل

ــة  ــة يف الجلس ــة اللجن ــرأي أغلبي ــة ل ــن آراء مخالف ــه م يتضمن

ــة  ــري املناقش ــوال تج ــع األح ــة، ويف جمي ــة للمناقش املخصص

ــة. ــه اللجن ــت ب ــذي تقدم ــرشوع ال ــاس امل ــىل أس ع
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المادة 133
ــرشوع  ــة للم ــس العام ــادئ واألس ــة املب ــة بمناقش ــدأ املداول تب

ــث  ــن حي ــرشوع م ــىل امل ــس ع ــق املجل ــم يواف ــإذا ل ــاالً، ف إجم

ــرشوع. ــاً للم ــك رفض ــدَّ ذل ــه ُع ــدد أعضائ ــة ع ــدأ بأغلبي املب

المادة 134
ينتقــل املجلــس بعــد املوافقــة عــىل املــرشوع مــن حيــث املبــدأ 

إىل مناقشــة مــواده مــادًة مــادًة بعــد تــالوة كل منهــا ويؤخــذ 

الــرأي يف كل مــادة عــىل حــدة، ثــم يؤخــذ الــرأي عــىل املــرشوع 

يف مجموعــه بعــد إكتمــال تــالوة مــواده كاملــة.

المادة 135
ــالت  ــات بالتعدي ــادة واإلقرتاح ــة امل ــن مناقش ــاء م ــد اإلنته بع

املقدمــة يف شــأنها يؤخــذ الــرأي عــىل هــذه اإلقرتاحــات 

ــدأ بأوســعها مــدًى وأبعدهــا عــن النــص  بالتعديــالت أوالً، ويُب

األصــيل، ثــم يؤخــذ الــرأي بعــد ذلــك عــىل املــادة بمجموعهــا.

المادة 136
ــراء  ــأنه إج ــن ش ــواد م ــدى امل ــاً يف إح ــس حكم ــرر املجل إذا ق

ــود  ــس أن يع ــا فللمجل ــق عليه ــبق أن واف ــادة س ــل يف م تعدي

ملناقشــة تلــك املــادة، وكذلــك يجــوز للمجلــس إعــادة املناقشــة 

يف مــادة ســبق إقراُرهــا إذا أُبديــت أســباٌب جديــدة قبــل إنتهــاء 

ــة، أو  ــب الحكوم ــىل طل ــاًء ع ــك بن ــرشوع، وذل ــة يف امل املداول

ــس. ــاء املجل ــن أعض ــواً م ــني عض ــة، أو خمس ــس اللجن رئي
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المادة 137
ال يجــوز التصويــت عــىل مــرشوع القانــون قبــل مــي أربعــة 

أيــام عــىل األقــل مــن انتهــاء املداولــة فيــه وفقــاً ملــا يأتــي:

أوالً: يُقرأ مرشوع القانون قراءًة أوىل.

ــرشوع  ــاص بم ــر الخ ــة التقري ــة املختص ــرأ اللجن ــاً: تق ثاني

ــد  ــراءة األوىل وبع ــن الق ــل م ــىل األق ــني ع ــد يوم ــون بع القان

ــه)1). ــة علي ــراء املناقش ــم إج ــة ث ــات التحريري ــتالم املقرتح إس

الفصل السابع عشر

اإلجراءات اإلنضباطية

المادة 138
يتخــذ رئيــس الجلســة بحــق العضــو الــذي أخــل 

بالنظــام إحــدى اإلجــراءات اآلتيــة:-

أوال: تذكري العضو بنظام الجلسة.

ــب  ــه، ويرتت ــس تنبيه ــو فللرئي ــادى العض ــاً: إذا تم ثاني

ــر. ــن املح ــه م ــطب أقوال ــه ش ــذا التنبي ــىل ه ع

ثالثاً: املنع من الكالم بقية الجلسة.

ــاً( مــن املــادة )136( مــن النظــام الداخــيل يف الــدورة الثالثــة/  )1)   تــم تعديــل البنــد )ثاني
الســنة الترشيعيــة الثانية/الفصــل الترشيعــي االول/الجلســة رقــم )36( الخميــس12/ ترشيــن 
الثانــي/ 2015 النــص الســابق )يقــرأ مــرشوع القانــون قــراءة ثانيــة بعــد يومــني عــىل األقــل 

وبعــد اســتالم املقرتحــات التحريريــة بتعديلــه ثــم اجــراء املناقشــة عليــه(
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المادة 139
ــه  ــة فل ــس الجلس ــرار رئي ــو لق ــل العض ــم يمتث إذا ل

ــد  ــرار بع ــذا الق ــذ ه ــة لتنفي ــائل الكفيل ــذ الوس أن يتخ

إنــذار العضــو، ولرئيــس الجلســة أن يوقــف الجلســة أو 

يرفعهــا، ويف هــذه الحالــة يتــم الحرمــان إىل ضعــف املــدة 

ــس. ــا املجل ــي يقرره الت

المادة 140
ــس  ــال املجل ــرتاك يف أعم ــن اإلش ــرم م ــذي ح ــو ال للعض

ــًة  ــرَّ كتاب ــأن يُق ــرار ب ــذا الق ــكام ه ــف أح ــب وق أن يطل

ــام  ــه نظ ــدم احرتام ــف لع ــه )يأس ــس أن ــس املجل لرئي

املجلــس( ويتــىل ذلــك يف الجلســة ويصــدر قــرار املجلــس 

ــة. ــة دون مناقش ــذه الحال يف ه

الفصل الثامن عشر

موازنة المجلس

المادة 141
للمجلــس موازنــة خاصــة تحــدد بالتنســيق مــع الجهــات 

املاليــة املختصــة وتــدرج ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة.

المادة 142
يقــوم القســم املــايل يف املجلــس بإعــداد الحســابات 

الختاميــة، ويعــرض عــىل رئيــس املجلــس ونائبيــه 

ــة،  ــؤون املالي ــة الش ــه إىل لجن ــه وإحالت ــة علي للموافق
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وترفــع اللجنــة تقريــراً بذلــك للمجلــس للمصادقــة عليــه.

المادة 143
ــوان  ــق دي ــة وتدقي ــس إىل رقاب ــابات املجل ــع حس تخض

ــة. ــة املالي الرقاب

الفصل التاسع عشر

أحكام ختامية

المادة 144
أوالً: للمجلــس إرســال وفــود مــن بــني أعضائــه إىل خــارج 

ــك  ــى يف ذل ــه ويراع ــة بأعمال ــور ذات عالق ــراق ألم الع

ــان. ــات اللج إختصاص

ــد  ــخصيات لعق ــود والش ــوة الوف ــس دع ــاً: للمجل ثاني

ــراق. ــاع يف الع ــىل األوض ــالع ع ــه لإلط ــاءات مع لق

المادة 145
أوالً: ال يجــوز ألي شــخص مســلح أو قــوة مســلحة 

الدخــول إىل املجلــس وال اإلقامــة عــىل مقربــة مــن أبوابــه 

ــنَي. ــه( مجتِمِع ــس ونائبي ــس املجل ــة )رئي إال بموافق

ــة إىل  ــة أو الجارح ــلحة الناري ــال األس ــع إدخ ــاً: يمن ثاني

بنايــة املجلــس التــي يحددهــا )رئيــس املجلــس ونائبــاه( 

ــنَي. مجتِمِع

ثالثــاً: يمنــع دخــول أي شــخص داخــل املجلــس إال بــإذن 

مســبق مــن رئيــس الجلســة.
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المادة 146
مجتِمِعــنَي  ونائبــاه(  املجلــس  )رئيــس  يكــون  أوالً: 

مســؤولنَي عــن ديــوان املجلــس.

ــوان  ــس للدي ــس رئي ــوان املجل ــوىل إدارة دي ــاً: يت ثاني

بدرجــة خاصــة، ويمــارس مهامــه وفقــاً للقانــون 

والصالحيــات املمنوحــة لــه مــن )رئيــس املجلــس 

ونائبيــه( مجتِمِعــنَي، ويكــون مســؤوالً أمامهــم ويعاونــه 

ــس. ــات املجل ــاً إلحتياج ــني وفق ــن املوظف ــدد م ع

ــه(  ــس ونائبي ــس املجل ــارون بــ)رئي ــط املستش ــاً: يرتب ثالث

مبــارشة، ويكونــون مســؤولني أمامهــم عــن تقديــم اإلستشــارة 

التقاريــر  وإعــداد  الدائميــة  ولجانــه  للمجلــس  والخــرة 

املجلــس  بأعمــال  تتعلــق  التــي  والبحــوث  والدراســات 

وإختصاصاتــه وأي مهــام أخــرى يكلفهــم بهــا )الرئيــس 

ونائبــاه( مجتمِعــنَي. 

المادة 147
ــىل  ــاًء ع ــام بن ــذا النظ ــىل ه ــالت ع ــراء تعدي ــوز إج يج

ــنَي أو  ــه( مجتِمِع ــس ونائبي ــس املجل ــن )رئي ــرتاح م إق

خمســني عضــواً مــن أعضــاء املجلــس وبموافقــة أغلبيــة 

ــاء. ــدد األعض ع

المادة 148
تــدَّون قــرارات املجلــس وتنــرش باللغتــني العربيــة 

والكرديــة.
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المادة 149
يعــاد النظــر بهــذا النظــام وتغــري املــواد التــي تتعــارض 

مــع الدســتور بعــد إجــراء التعديــالت واملصادقــة عليهــا.

المادة 150
تفتــح مكاتــب للمجلــس يف املحافظــات لتأمــني التواصــل 

بــني أعضــاء مجلــس النــواب والجماهــري.

المادة 151
أوالً: يعمــل بهــذا النظــام مــن تأريــخ إقــراره مــن قبــل 

مجلــس النــواب.

ثانياً: ينرش هذا النظام يف الجريدة الرسمية.
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