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 المقدمة

 منة الثانيتقرير السنة التشريعية  أنجز فريق عمل المرصد النيابي العراقي

لنواب اجلس االنتخابية الرابعة وأطلقه للجميع السيما هيئة الرئاسة في م الدورة

 والكتل واألحزاب الممثلة فيه فضال عن وسائل اإلعالم والجهات األخرى

 وثقول لياألالثالثة في فصلها المستفيدة منه يعود ليستمر مع السنة التشريعية 

 .8/4/2021 – 5/9/2020من ةتقريره للمدويرصد األداء ويطلق 

ن م( 61يتضمن التقرير أداء مجلس النواب للمهام التي تنص عليها المادة )

جان الل الدستور فضال عن المهام التي يوجبها عليه نظامه الداخلي، وكذلك عمل

يئة المختلفة ودورها في أنجاز مقترحات ومشاريع القوانين وأحالتها إلى ه

 الرئاسة.

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

خاص لمعطيات العمل المنجزة في جلسات المجلس، على دقة وحيادية 

و في وي أالمخرجات محاوالً تالفي نسبة األخطاء التي تقع في حال اإلدخال اليد

اعدة صد قالمر أنشأحال تفريغ البيانات وكذلك بالنسبة للمخططات البيانية. وقد 

 بياناته الخاصة بناء على المعطيات التي يقدمها: 

م راصدوا المرصد النيابي العراقي المخولون بدخول جلسات المجلس ممن ت 

 تدريبهم في مؤسسة مدارك.

 الدائرة البرلمانية في مجلس النواب. 

 الدائرة اإلعالمية في مجلس النواب. 

 الموقع االلكتروني للمجلس.

 االتصال المباشر مع لجان المجلس. 

 وسائل اإلعالم.

دة قاع اعتمد التقرير في بعض بياناته على التراكم في أداء المجلس بناء على

ق في لفرواالبيانات التي تم إنشائها خصيصا للمرصد بغية القياس الدقيق وإظهار 

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



 3 

 

 

مجلسأداء ال  
 

 أوال: مقارنات 

 مقارنة بين الدورتين -1
 ي الدورةثة فقبل الدخول بتفاصيل عمل المجلس للفصل التشريعي األول من السنة التشريعية الثال

لثة بية الثانتخااالنتخابية الرابعة يضع فريق المرصد جدوال يقارن فيه بين ما أنجزته الدورة اال

ل يعي األوشرلتفي فصلها التشريعي األول وبين ما أنجزته الدورة االنتخابية الرابعة في فصلها ا

 ادناه:من السنة التشريعية الثالثة وكما مبين في 
(1 -1جدول رقم )  

 الدورة الرابعة الدورة الثالثة الموضوع

 145 188 عدد الجلسات

 169 216 قراءة اولى

 125 168 قراءة ثانية

 94 115 قوانين مصوت عليها

 11 37 استضافة

 316.1 579.7 ساعات العمل 

 210 224 معدل الحضور العام 

 1 2 استجواب

 5 4 اسئلة شفوية

 

 مالحظة:

حين ان االستجواب الوحيد في  والمالية فيالدفاع  الثالثة لوزيريكان االستجواب في الدورة 

واالتصاالت.هيئة االعالم  هو لرئيسالدورة الرابعة   
 

 

 

 الفصلين مقارنة بين  -2

يعي الفصل التشر النواب بينأداء مجلس  ليقارن فيهيضع فريق المرصد الجدول االتي 

يعية ة التشرالسن األول من السنة الثالثة في الدورة االنتخابية الثالثة وبين الفصل األول من

لس يه المجفانجز  ويذكر ان هذا الفصل هو الوحيد الذي الرابعة،الثالثة في الدورة االنتخابية 

ديد تم ببسب الماضية.ل ذاته من الدورة االنتخابية الحالي عمال تفوق فيه على عمل الفص

 قا.الحسناتي على ذكرها  المقررة دستوريامن المدة  ألكثرالفصل التشريعي 
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 (1 – 2جدول رقم )

 الدورة الرابعة الدورة الثالثة الموضوع

 جلسات مستأنفة 6+46 36 عدد الجلسات

 64 35 القراءة االولى

 67 35 القراءة الثانية

 53 32 القوانين الصادرة

 1 5 االستضافات

 5 4 توجيه سؤال

 103 125 ساعات العمل

 187 211 معدل الحضور العام

 166( الحضور 31) (171( الحضور )25) الجلسة االقل حضورا

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 اعلية المجلسثانيا: ف
ة مدرج من فقراتونعني بالفاعلية انتظام جلسات المجلس وحضور األعضاء وتنفيذ ما جاء 

 في جدول االعمال وعمل اللجان ومتغيراتها فضال عن أداء هيئة الرئاسة.

 

 :حضور األعضاء -1

حضور ( من النظام الداخلي، التي توجب نشر غيابات و18على الرغم من وضوح المادة )

م لاألعضاء على موقع المجلس وفي احدى الصحف، إال أن رئاسة المجلس، وفي سابقة 

بات ت غيادورات االنتخابية المنصرمة، امتنعت عن تنفيذ هذه المادة. اذ حجبتحصل في ال

إن ن ذلك فرغم ماألعضاء من بداية هذه الدورة التشريعية ولغاية إعداد هذا التقرير. وعلى ال

هم وكتل فريق المرصد استطاع ان يحصي العدد اإلجمالي للحضور من دون معرفة المتغيبين

نة لساألول من ا األعضاء للفصلوكانت الحصيلة لمعدل حضور واحزابهم ومحافظاتهم. 

 الرابعة كما مؤشر في ادناه:االنتخابية الدورة  الثالثة منالتشريعية 

 (1 – 3جدول رقم )

 معدل الحضور ) نائب لكل جلسة ( الشهر
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 189.3 ايلول

 183.1 تشرين االول

 176.5 تشرين الثاني

 183.5 كانون االول

 178.5 كانون الثاني 

 خالي من الجلسات  شباط 

 209.5 اذار

 187 المعدل العام

 

 تفصيل الحضور  -2

 ( نائبا وهذا ي187كان معدل الحضور العام لجلسات الفصل التشريعي، هو ) عني ان

 . ( نائبا كمعدل عام في كل جلسة142لمجلس تسجل غياب )ا جلسات

 ( 44في الجلسة ) ( نائبا وفي 255اعلى معدل حضور )سجل  8/3/2021بتاريخ

 ( نائبا.166سجل اقل معدل حضور ) 19/12/2020 خ( بتاري31الجلسة )

 

 

 

 ثالثا: جلسات المجلس

 ول مناألفي الفصل  جلسة عقدتلست وأربعين يتضمن هذا التقرير متابعة أداء مجلس النواب 

ية الجلسة ولغا5/9/2020من الجلسة األولى المنعقدة بتاريخ ءالثالثة. ابتداالسنة التشريعية 
هذا  عمل قد مدديذكر ان مجلس النواب ، و31/3/2021بتاريخ  واألربعين المنعقدةالسادسة 

 ةلمادعمال بااليه شهرين بسبب ارسال الحكومة للموازنة العامة ووصولها  ألكثر منالفصل 

دهما ين أملنواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيلمجلس اتنص ) العراقي التيمن الدستور 57
عرض فيه ذي تثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، وال ينتهي فصل االنعقاد ال

 عليها(.الموازنة العامة إال بعد الموافقة 
 (1 – 4جدول رقم )

 عدد الجلسات الجلسة -الجلسة  الشهر

 10 10 - 1 ايلول

 8 18 - 11 تشرين االول

 5 استئناف 23+23 – 19 تشرين الثاني

 9 31-24 كانون االول

 5 37-32 كانون الثاني 

 0 0 شباط 

 9 46 -38 اذار

 

 
 ادناه:مبين في  الدورة وكماعلى استئناف ثمان جلسات خالل هذه المجلس عمل 
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 .(2019\1\19)الجلسة السادسة والعشرين من الفصل األول للسنة التشريعية األولى  -1

 (.2019\10\31)الجلسة الحاديه عشر من الفصل األول للسنة التشريعية الثانية  -2

 (. 2020\10\12الجلسة الحاديه عشر من الفصل األول للسنة التشريعية الثالثة) -3

 (.2020\10\14الثالثة)الجلسة الحاديه عشر من الفصل األول للسنة التشريعية  -4
 (.2020\11\23)الجلسة الثالثة والعشرين من الفصل األول للسنة التشريعية الثالثة  -5

 (.2021\1\12)الجلسة الرابعة والثالثون من الفصل األول للسنة التشريعية الثالثة  -6

 (.2021\1\13)الجلسة الرابعة والثالثون من الفصل األول للسنة التشريعية الثالثة  -7
 (.2021\1\16)ة والثالثون من الفصل األول للسنة التشريعية الثالثة الجلسة الخامس -8
 

التي تنص وي الداخل من النظامالفقرة ثالثا /( 22)المادة من هذا يتضح ان المجلس قد خالف 

و دها أ)تنعقد جلسات المجلس على األقل يومين في األسبوع ولهيأة الرئاسة تمدي :على

اريخ التاسعة المنعقدة بتجلستهعدلت بقرار المجلس في تحديدها حسب الضرورة( التي 

لرغم االمتضمنة عدد الجلسات التي تعقد خالل كل شهر بثمان جلسات وعلى  2019 /13/4

د أية تعق جلسات ولمعقدت فيه خمس  الثاني قدمن ذلك سجل فريق المرصد ان شهر كانون 

 .شهر شباط جلسة في

 

 عدد ساعات عمل البرلمانرابعا: 

هو  بع فريق المرصد ساعات عمل البرلمان خالل هذا الفصل وكان المجموع النهائيتا

 بمعدل سبع ساعات عمل خمسة عشر يوما( ساعة لمجموع الجلسات أي ما يعادل 103)

 ناه.يوميا. وتوزعت ساعات العمل على الجلسات بشكل متفاوت كما موضح في الجدول اد

 (1 – 5جدول رقم )

 ساعات العمل الشهر

 25:14 ايلولشهر 

 18:7 تشرين االول

 25:28 تشرين الثاني

 14:12 كانون االول

 19:8 كانون الثاني 

 خالي من الجلسات شباط 

 0 اذار 

 103 المجموع

 

 جدول اعمال المجلسخامسا: 
 عدد الفقرات المنفذة وغير المنفذة -1

جموع جلسة، فقد بلغ مبحسب ما أعلنه المجلس في جداول أعمال الجلسات عن فقرات كل 

يوم آخر،  إلىة ( فقر87، فيما رحلت )ة( فقر214منها ) فقرة نوقش( 301الفقرات المعلنة )

ي إن ا يعنمولم يتسنى لنا متابعة الفقرات المرحلة، لعدم تتابعها في الجلسات الالحقة، 

 .فيذهنالمجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة ما ال تستوعبه الجلسة وما ال يستطيع ت
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 (1مخطط رقم )

 

 جدول اعمال  جلسات بال -2

لي  (من جدول االعمال خالفا للنظام الداخ45، 44، 22، 18، 16، 11خلت الجلسات  )

: اآلتية لمهامتمارس هيأة الرئاسة اللمجلس  في مادته التاسعة الفقرة أوال التي تنص على )

ت ن لجلسااللجا المعنية أو ممثليهم من: تنظيم جدول األعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة أوالً 

 مجلس النواب وتوزيعه على األعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء

ً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعا وية ة أولمرفقا

كذلك وها، راستإدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة د

ستور ص الدالموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين في األقل من عقد الجلسة ما لم ين

 (على ُمدَد أخر

ل اسة جدوالرئ هيئةتعد أوال التي تنص على ) الفقرة نالسابعة والثالثوالمادة فضال عن 

 عه اوأعمال مجلس النواب األسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزي

 (.تبليغه لألعضاء قبل انعقاد الجلسة األولى األسبوعية بيومين على األقل

 مداخالت ونقاط نظام األعضاء -3

ل ا خال مجلس النواب ألعضاءتابع فريق المرصد النيابي العراقي مداخالت ونقاط النظام 

ولى االسة من الجل االنتخابية الرابعةالفصل االول من السنة التشريعية الثالثة للدورة 

ل اكتما( وذلك بسبب عدم 2021\1\23والثالثين )( لغاية الجلسة السادسة 2020\9\5)

 االتي:محاضر الجلسات المتبقية وتضمنت 

  بلغتاذ المداخالت ونقاط النظامكان النائب عمار طعمة االكثر مشاركة من حيث 

النائبة  مشاركة وبعده (33)ب الخزعليويليه النائب فالح حسن جاسم  مداخلة، (35)

 ( مشاركة.27)عالية نصيف ب 

 ا( نائب90يقارب ) عددهم مافقد بلغ النواب  مناالقل مشاركةو 

  ما نظامالفي حين بلغ عدد الذين لم تكن لهم أي مشاركة من حيث المداخالت ونقاط 

 .ا( نائب160يقارب )

  (9يمكن مراجعة الملحق رقم ) لألعضاءاما تفصيل المداخالت ونقاط النظام 

 استبدال األعضاء-4

 مختلفة كما موضح في ادناه: ألسبابمجلس النواب استبدال بعض األعضاء  شهد

 (1 – 6جدول رقم )
 

301

214

87

مجموع الفقرات الفقرات المنفذة الفقرات غير المنفذة
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 سبب االستبدال  الجلسة وتاريخها النائب البديل النائب المستبدل ت

 اشغال منصب اخر (2020\9\10) (4) وفاء حسين  قاسم االعرجي  1

 وفاة النائب  (2020\9\10) (4) اقبال عدنان  غيداء كمبش 2

 (28) شذر  محمد حسين علي العبودي  3

(15\12\2020) 

 وفاة النائب 

 (28) ايوب يوسف الربيعي  حسين الزهيري  4

(15\12\2020) 

 وفاة النائب 

 (28) نعيم عبد المحسن عمر  فالح يونس العيساوي  5

(15\12\2020) 

 اشغال منصب اخر 

 وفاة النائب  (2021\1\13) (35) محمد ابراهيم علي عيسى حنين القدو  6

 وفاة النائب  (2021\3\16) (34) شبال حسن رمضان صفر أرام ناجي محمد 7

 اشغال منصب اخر  (2021\3\31) (46) هاشمضحى رضا  النائليعبد االله  8
 

 

 تصويتات -4

 (4مجلس النواب على موضوعات متفرقة كما مبين في الملحق رقم ) صوت

 سةأداء هيئة الرئاخامسا: 

 لفصالخالل ونعني بأداء هيئة الرئاسة تحديدا، تناوب اعضائها على إدارة الجلسات 

حت افتت عن الجلسات التي تعاقب على ادارتها أعضاء الهيئة جميعهم، اذ فضال التشريعي
 ادناه: الجدولاخر، وكما مؤشر في  وواختتمت بعضبعضو 

 (1- 7جدول رقم )
 

 عدد المرات اغالق الجلسة افتتاح الجلسة

 6 محمد الحلبوسي محمد الحلبوسي

 6 حسن كريم الكعبي حسن كريم الكعبي

 4 حدادبشير  بشير حداد

 9 بشير حداد محمد الحلبوسي

 2 حسن الكعبي محمد الحلبوسي

 7 بشير حداد حسن الكعبي

 1 حسن الكعبي بشير حداد

 

 

 األداء التشريعي
 

يعية لتشراقبل المباشرة في عرض المخرجات التفصيلية للفصل األول من السنة الثالثة للدورة 

لتي االرابعة ال بد من استعراض الحركات التشريعية التراكمية التي عمل عليها المجلس 

ى ألولمن الجلسة األولى للسنة التشريعية ا والتصويتاتةالقراءتين األولى والثانينتتضم
 ( وبحسب االتي:2021 /31/3( ولغاية )2018\9\3)

169 األولى:القراءة   
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  125 الثانية:القراءة 
94القوانين المصوت عليها :  

(2) مرق المخططكما مبين في    
 

 
 

 

 

 

 

 

من  نالحظ 

( قانونآ لم تزل عند القراءة األولى 44)المقارنة بين عدد القراءات األولى والثانية ان هنالك 

( قانونآ قرأت قراءة ثانية ولم تعرص للتصويت 31) وأيضاولم تعرض للقراءة الثانية، 

 عليها.

 االتي:اما الدور التشريعي لهذا الفصل فكان على النحو 

 

 

 

 

 

 

 

جاءت 

 االتي:الحركات التشريعية بحسب شهور هذه السنة التشريعية على النحو 

قانونا  (17)كان شهر اذار هو األكثر فاعلية من حيث القوانين المصوت عليها فقد بلغت  -

 قوانين (5)في حين كان شهر أيلول األقل فاعلية فقد بلغت عدد القوانين المصوت عليها 

 .فقط

دد عبلغ  قدايلول فشهر  القراءات األولى كانفاعلية من حيث  األكثر واالقلاما الشهور  -

 .ا فقطونا واحدقانون في حين كان األقل هو شهر تشرين الثاني فقد قرأ فيه قان (24)قراءاته 

 

 ل فقدايلور كان شه القراءات الثانيةاألكثر واالقل فاعلية من حيث  كانت الشهورفي حين  -

 ( قراءات3) قانون في حين كان األقل هو شهر كانون الثاني فقد بلغ (18)قراءاته بلغ عدد 

 فقط 

 

يجعلهما مما  أولى،( مشاريع قوانين قراءة 7بقراءة ) (16, 5في حين تميزت الجلسات ) -

( بتحقيقها اعلى عدد مرات انجاز 17بينما جاءت الجلسة ) الجلسات.األولى من بين  بالمرتبة

المصوت عليها 

القراءة األولى 

القراءة الثانية

94

169

125

القراءه األولى 

القراءة الثانية 

القوانين المصوت عليها 

64

67

53
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( اعلى عدد المرات 41كما حققت الجلسة ) قوانين.( 6قرأت فيها ) إذاالثانية للقوانين  للقراءة

 .قوانين( 5التصويت على القوانين حيث تم فيها التصويت على )

 

 (6ناء )باستث مشاريع قوانينان جميع القوانين المصوت عليها كانت كلها  اإلشارةتجدر 

 : ترحات وكما مبين في الجدول أدناهمق

 

 

 (1 – 8جدول رقم )

 مقترحات القوانين 

2017سنة ( ل78قانون التعديل االول لقانون الهيأة العراقية لالعتماد رقم )مقترح   

.2000( لسنة 37مقترح قانون تعديل كلية الشرطة رقم )  

 مقترح قانون الضمان الصحي 

 مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية واالجنبية

 مقترح قانون االتحادات الرياضية الوطنية

( لسنة 185مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم )

1969 

 

 

 

 

 

 

 أوال: مقارنات في مجال تصنيف القوانين

 لساتةاعتمد فريق المرصد النيابي في تصنيف القوانين التي يصوت عليها المجلس في ج

بحسب  الرابعةلثة وخالل  الفصل االول من السنة التشريعية الثالثة للدورتين االنتخابيتين الثا

 :(3رقم )وظيفتها والغرض من التشريع وتم تبويبها في المخطط 
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لدورة من ا ها المجلس خالل الفصل األول للسنة الثالثةاما تفصيل القوانين التي صوت علي

 .(3، 2، 1التشريعية الرابعة فيمكن مراجعتها في المالحق )

 لنوابمجلس ا صوت عليهتابع فريق المرصد عدد المواد التي تضمنها كل قانون  مالحظة:

ثة الثالة نتخابيفي دورته اال عليها المجلسفي دورته الحالية وقارنها بعدد المواد التي صوت 

 ادناه:الجدول مبين في  وكما

ق ي الملحبين فاما تفاصيل القوانين وعدد موادها خالل الدورتين الثالثة والرابعة كما م  -

 ( 8رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 (  1 – 9جدول رقم )

الدورة 

 الثالثة 

  ةالدورة الرابع 

 عدد المواد  عدد القوانين عدد  عدد القوانين 

0 5 10 15 20 25 30 35

القوانين التنظيمية

المعاهدات واالتفاقيات

الغاء القوانين

التعديل على قانون

19

5

3

5

14

32

0

7

الدورة الرابعة

الدورة الثالثة
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 المواد 

2 1 33 2 

8 2 2 3 

1 12 2 4 

2 6 2 6 

1 13 2 8 

1 60 1 10 

1 8 1 12 

1 58 1 13 

4 15 1 16 

1 7 1 22 

1 21 2 35 

1 22 1 44 

2 18 1 50 

1 17 1 69 

1 51   

1 9   

1 3   

1 16   

العدد الكلي 

 للقوانين 

العدد الكلي 

 للمواد

العدد الكلي 

 للقوانين

الكلي العدد 

 للمواد

30 424 53 414 

 

 

 لجان المجلس
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 عمل اللجانأوال: 

ول مة في أالنظام الداخلي لمجلس النواب على أن يكون )تشكل اللجان الدائ من 69المادة نصت 

صه ختصاجلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو وا

اريخ ة بتوخبرته( وعلى الرغم من إقرار النظام الداخلي للمجلس في الجلسة الثانية المنعقد

 النهائي شكلهالجنة تتولى تعديله، غير ان العديد من اللجان لم تكتمل ب تشكيله د، بع25/9/2018

 :فضال عن وجود الحاالت االتية

 التصويت على اللجان -1

لفصل االثانية عشرة من السنة التشريعية األولى من  جلستهصوت مجلس النواب العراقي في 

لمجلس ( على تشكيل اللجان وتوزيع أعضاء ا10/11/2018التشريعي األول المنعقدة بتاريخ )

 .(6)عليها بحسب الملحق رقم 

 

 بين اللجان االعضاءتنقل  -2

ألعضاء ن ام تابع فريق عمل المرصد وجود األعضاء في اللجان وتنقالتهم بينها فوجد ان العديد

حسب لس بتصويت المج إلى لجان أخرى دون اانتقلوالذين تم التصويت عليهم في لجان محددة قد 

 .(7وهذا يعد مخالفا للنظام الداخلي للمجلس كما مؤشر في الملحق رقم ) (72)المادة 

 التكرار -3

 جدول التالي:كما مبين في ال في أكثر من لجنة( 9عددهم )لبعضأسماء النواب اذ بلغ  تكرار وجود

 (1 –10جدول رقم )

 اللجنة المكررة  اللجنة الحالية  اسم النائب  ت

 الشهداء والضحايا القانونية صائب خدر نايف  1

قصي عباس محمد  2

 حسين 

 الشهداء والضحايا حقوق االنسان   

 االوقاف والشؤون الدينية  التربية سعاد جبار محمد 3

 االوقاف والشؤون الدينية  االقتصاد واالستثمار  المنعم جمعهمازن عبد  4

 االوقاف والشؤون الدينية  االقتصاد واالستثمار  نوفل شريف جوده  5

 االوقاف والشؤون الدينية  التربية هوشيار قرداغ يلدا  6

 االوقاف والشؤون الدينية  االقتصاد واالستثمار  ميثاق ابراهيم فيصل  7

 االوقاف والشؤون الدينية  االتصاالت واعالم  اسوان سالم صادق  8

 االوقاف والشؤون الدينية  العالقات الخارجية  ريحان حنه ايوب  9

 

 

 

 لم يؤدوا اليمين الدستورية أعضاء  -4

ن نائب ( نواب فضال ع3بلغ عددهم ) عضاء لم يؤدوا اليمين الدستورية موزعين على اللجانا
 واحد بال لجنة كما في الجدول التالي:

 (1 –11جدول رقم )
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 اللجنة اسم النائب ت

 مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني حيدر جواد كاظم العبادي 1

 يمراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط االستراتيج نوري كامل محمد حسن المالكي 2

 الثقافة واالعالم والسياحة واالثار راكان سعيد علي رضوان العبيدي 3

  اسعد عبد االمير العيداني 4

 

 نواب بال لجان  -5

 :التالي في الجدولكما موضح  (10)النواب الذين لم ترد أسماؤهم في اللجان  بلغ عدد

 (1 –12جدول رقم )

 اسم النائب ت اسم النائب ت

 لمياء شاوي فنجان 6 فاروق هالل جمعة 1

 محمد ابراهيم علي 7 عدنان فيحان 2

 محمد حسين شذر 8 ايوب يوسف اسماعيل 3

 اسعد عبد االمير 9 حسين خضير عباس 4

 عبد الكريم يونس 10 خالد متعب ياسين 5

 

 

 
 

 

 رئاسة اللجان -6

م أياالثة من النظام لداخلي لمجلس النواب على أن )تنتخب كل لجنة خالل ث (74)نصت المادة: 

ضائها( أعلعدد  لبيةلبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقرراً، وذلك باألغ ةتالي

من  عديد، غير ان الاالول من السنة التشريعية الثالثة المجلس الفصلمن انهاء  مالرغ وعلى

تزال دون رئيس أو مقرر او نائب للرئيس على وفق اخر تحديث في يوم اللجان ما
 :(4كما مبين في مخطط رقم )و (26/4/2021)
 

 

 

 اللجان غير المكتملة: االتي يوضحوالجدول 

 (1 –12جدول رقم )

 النقص  النواب عدد اللجان غير  المكتملة

بال رئيس 

بال نائب 

بال مقرر

بال رئيس بال مقرر بال نائب 

0

3

3

0

رئاسة اللجان 
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 بال نائب  17 التربية 

 بال نائب ومقرر  7 مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني 

 بال نائب ومقرر  10 اجتثاث البعث 

 بال مقرر  5 الثقافة والسياحة واالثار 

 

 خلي جدول يبين عدد اللجان التي يكون فيها األعضاء بعدد زوجي خالفا للنظام الدا -7

 (1 –14جدول رقم )

 األعضاءعدد   اللجنة

 24 النفط والطاقة والثروات الطبيعية

 14 الزراعة والمياه واالهوار

 8 االقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم

 18 القانونية

 10 التعليم العالي والبحث العلمي

 20 الخارجيةالعالقات 

 10 العمل والشؤون االجتماعية والهجرة والمهجرين

 12 االتصاالت واالعالم

 14 واالسرة والطفولةالمرأة 

مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط 

 االستراتيجي
14 

 10 اجتثاث البعث 

 

 

 

 عمل اللجان من حيث الحركات التشريعيةثانيا: 

لتي حات اعلى صعيد الفعاليات التشريعية افرد التقرير رسما بيانيا بالمشاريع والمقتر

بين توقد ، مصنفة بحسب اللجان التي قدمت مسودتهاأنجزت فيها القراءات األولى والثانية 

 االتي:

 ( قانونا قراءة أولى و 31تم خالل هذا الفصل قراءة )(34) ثانية  قانونا قراءة

 والمقدمة من لجنة العالقات الخارجية.

  ءة ثانية.( قوانين قرا6( قوانين قراءة أولى و )7قدمت )اللجنة المالية فقد اما 

 ؤون والش من حيث القراءات للقوانين )االتصاالت واالعالم، األوقاف اللجان األقل

ايا، مجتمع مدني، الشهداء والضح مؤسساتواالسرة والطفولة،  المرأةالدينية، 

 الحكومي(. جتنفيذ البرناممراقبة 
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 لنزاهة،ااضة، اما اللجان االتية لم تكن لها أي مشاركة )المصالحة والعشائر، الشباب والري

 (:5بإقليم(. كما في المخطط رقم ) ةغير المنتظمية، األقاليم والمحافظات الترب

 

 االتي:اما على صعيد القوانين الصادرة فقد تضمن 

 ( قانونا ثم11)( قانونا وتليها لجنة الصحة والبيئة قدمت 32قدمت لجنة العالقات الخارجية )

 .قوانين (6)تليها المالية 

  وانين فقطق (4)واالهوار( فقد قدمتوالزراعة والمياه ، والدفاع )االمناما اللجان. 

  الشهداء  واالسرة والطفولة، حقوق االنسان، المرأةوالطاقة،  )النفطقدمت اللجان

ما قط. وكف واحداقانونا  والرياضة(والضحايا، العمل والشؤون االجتماعية، الشباب 

 (.6المخطط رقم ) مبين في

 ة،الدينين األوقاف والشؤو ،واالعالم )االتصاالتأي قانون  اللجان االتية لم تقدم 

األقاليم  ،التربية، النزاهة، تنفيذ البرنامج الحكومي مراقبة، المصالحة والعشائر

 .(بإقليموالمحافظات الغير منتظمة 

لم تدرج القوانين الخاصة باللجنة القانونية بكونها مختصة بجميع القوانين التي تقرأ : مالحظة

 المجلس. في

2

1

4

3

2

31

6

7

2

13

3

4

1

1

1

3

5

5

4

5

34

5

6

2

11

1

5

2

1

4

1

1

1

0 10 20 30 40

النفط والطاقة 

الثقافة واالعالم 

الزراعة والمياه 

التعليم العالي والبحث العلمي 

االمن والدفاع 

العالقات الخارجية 

الصحة والبيئة 

األقاليم والمحافظات 

المالية 

التربية 

النزاهه 

االقتصاد واالستثمار 

القانونية 

الشباب والرياضة 

المصالحة والعشائر 

مؤسسات المجتمع المدني 

الخدمات واالعمار 

العمل والشؤون االجتماعية 

الشهداء والضحايا 

مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي 

حقوق االنسان 

المراة واالسرة والطفولة 

األوقاف والشؤون الدينية 

االتصاالت واالعالم 

القراءات الثانية 

القراءات األولى 
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 (6مخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثا: 

 اجتماعات اللجان 

 :الحظ فريق المرصد االتي، جنةل لى صعيد عدد االجتماعات المعقودة من قبل كلع

  تعقد أي اجتماع خالل الفصل التشريعي والعشائر( لمالمصالحة لجنة )ان. 

  تليها  مماعاته( اجت41عقدت ) االجتماعات فقدحيث  انعقادا منكانت اللجنة المالية األكثر

 .ااجتماع (21من حيث االجتماعات فقد عقدت )نزاهة اللجنة 

 ( ت ؤسسام، مراقبة وتنفيذ البرنامج الحكوميعقدت اللجان االتية اجتماعا واحدا فقط

 (.الزراعة والمياه واالهوار، المجتمع المدني

  إقليم، بنتظمة ماألقاليم والمحافظات الغير )فقط  تاجتماعا ثالثفيما عقدت اللجان االتية

 (.الثقافة واالعالم، التعليم العالي

 (7)رقم  اما بقية اللجان فقد تفاوت عملها في عقد االجتماعات وكما موضح في المخطط: 

النفط والطاقة 

الثقافة واالعالم 

الزراعة والمياه 

ي التعليم العالي والبحث العلم

االمن والدفاع 

العالقات الخارجية 

الصحة والبيئة 

األقاليم والمحافظات 

المالية 

التربية 

النزاهه 

االقتصاد واالستثمار 

القانونية 

الشباب والرياضة 

المصالحة والعشائر 

مؤسسات المجتمع المدني 

الخدمات واالعمار 

العمل والشؤون االجتماعية 

الشهداء والضحايا 

مي مراقبة تنفيذ البرنامج الحكو

حقوق االنسان 

المراة واالسرة والطفولة 

األوقاف والشؤون الدينية 

االتصاالت واالعالم 

1

2

4

2

4

32

11

6

3

7

1

2

2

1

1

1

1

القوانين الصادرة 
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 الدور الرقابي
 

تضافة خمسة اسئلة واسه الرقابية من خالل توجي سلطتهمارس مجلس النواب خالل هذا الفصل 

 .واحد فقط واستجوابواحدة 

 الشفهية األسئلة -1

 :والمسائلالجدول التالي يوضح األسئلة الموجهة من طالب السؤال 

 (1 –15جدول رقم )

0 20 40 60
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الثقافة واالعالم 

الزراعة والمياه 

التعليم العالي والبحث العلمي
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العالقات الخارجية 

الصحة والبيئة 

األقاليم والمحافظات 

المالية 

التربية 

النزاهه 

االقتصاد واالستثمار 

القانونية 

الشباب والرياضة 

المصالحة والعشائر 

مؤسسات المجتمع المدني 

الخدمات واالعمار 

العمل والشؤون االجتماعية 

الشهداء والضحايا 

ي مراقبة تنفيذ البرنامج الحكوم

حقوق االنسان 

المراة واالسرة والطفولة 

األوقاف والشؤون الدينية 

االتصاالت واالعالم 
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1

3

4
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3
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5
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4
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0

1

8

5

6

1

11

6
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اجتماعات اللجان 

اجتماعات اللجان 
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 النص  المسائل السؤال  رقم وتاريخ الجلسة

وزير المالية +  محمد الدراجي  8/9/2020( 3)

 وزير التخطيط

بتقديم ورقة االصالحات  حول عدم التزام الحكومة

يوما التي نص عليها  60االقتصادية خالل مدة 

في  2020قانون االقتراض المحلي والخارجي لعام 

المادة السابعة منه علما أن مجلس النواب صوت 

 .24/6/2020على القانون بتاريخ 

(11 )

12/10/2020 

وزير العمل  هدى سجاد 

والشؤون 

 االجتماعية

الوزارة للمحافظة على اموال حول اجراءات 

 الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية والمشاريع

العقارية التي يسهم صندوق تقاعد وضمان العمال 

 .بالمئة 66فيها بنسبة 

 

(23 )

22/11/2020 

البنك ظ محاف فالح ساري

 المركزي 

 

(23 )

23/11/2020 

رئيس مجلس  كاظم عطية 

 الخدمة االتحادي 

عن االلية التي يتبعها مجلس الخدمة استفسر فيه 

االتحادي في تعيين المدراء العاميين وتنسيب 

الموظفين الجدد من وزارات اخرى والشروط 

والضوابط التي وضعت لضمان تمثيل جميع 

 .مكونات الشعب العراقي

رئيس مؤسسة  مثنى امين 26/1/2021( 37)

 السجناء السياسيين

ضحايا حلبجة بقانون حول اسباب عدم شمول اهالي 

 ابقالسجناء السياسيين اسوة بباقي سجناء النظام الس

 ومحتجزي رفحاء.

 

 

 

 

 

 االستضافة -2

ادة من ماية  لم تذكر اذالنواب جاز لنا ان نعد جلسات االستضافة ضمن الجهد الرقابي لمجلس  إذا

 :يكانت على النحو االت فقد ةلكلمة االستضافالداخلي مواد الدستور فضال عن النظام 

 

 (1 –16جدول رقم )

 التاريخ والجلسة  الموضوع  االستضافة 

وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

لمناقشة توسيع المقاعد 

 الدراسية للدراسات العليا

(23 )22/11/2020 
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 استجواب األعضاء -3

 واحد فقط كما كوضح في الجدول التالي: باستجواتخلل هذا الفصل 

 

 (1 -17جدول رقم )

 التاريخ والجلسة  الموضوع  االستجواب 

رئيس هيئة االعالم 

 واالتصاالت

الوزراء  االتصاالت لمجلستضليل هيئة  بشأن

الهاتف النقال وعدم  بخصوص تجديد عقود

 االلتزام ببنود حماية المستهلك.

(39( )3/3/2021) 

 

 

الت ويذكر ان المجلس قد صوت بعدم القناعة على أجوبة رئيس هيئة االعالم واالتصا

 .نواألربعي الخامسةالجلسة وتمت الموافقة على سحب الثقة منه في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرصد الخاص ومخالفات المجلس

 

 رصد خاص أوال: 

ل العمالم تنعقد أي جلسة من جلسات المجلس في وقتها المحدد والمعلن في جدول ا -1

الى  من بداية عمل المجلس الى غاية اعداد التقرير حيث كانت الجلسات االقرب

 اعة.بس. اذ انعقدت بعد الوقت المحدد لها (1,2,3,4,6,7,10,12,15)موعدها هي 

لدستورية نواب اليمين ا أربعم تأدية نائبا لعد 325مجلس النواب يعمل ب  لما يزا -2

 .يد(وهم كل من )نوري كامل المالكي، اسعد العيداني،حيدر العبادي، راكان سع

جلسة من بداية عمل  أليةفي حضورهم  الكلي المجلسأعضاء لم يكتمل عدد  -3

 .المجلس الى االن

ئة جدول االعمال الذي يعد من قبل هي ن( م16,11,18,22,44,45خلت الجلسات ) -4

 .الرئاسة

استمرار خلو بعض اللجان من وجود الرجال كما في لجنة المرأة واألسرة  -5

 والطفولة، 
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خالفا مموعد اعداد التقرير  ( جلسة حتى9لم ينشر مجلس النواب العراقي محاضر ) -6

 الداخلي. نظامهبذلك 

لنظام .خالفا ل27/10/2020عقد مجلس النواب ثالث جلسات  في ذات اليوم بتاريخ  -7

يأة الداخلي  للمجلس  في مادته التاسعة أوال منها  التي تنص على )تمارس ه

ية ة المعناللجن :  تنظيم جدول األعمال بالتنسيق مع رئيساآلتية: أوالً الرئاسة المهام 

 النواب وتوزيعه على األعضاء وأعضاء أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس

ً به مشاريع ومقترحات القواني ن مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفقا

قدمة ن الموالتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القواني

ة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهم

د ى ُمدَ ذلك قبل يومين في األقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور علالجارية و

دول جالرئاسة  هيئةالتي تنص على )تعد والثالثون أوالأخر.(  ومادته السابعة 

أعمال مجلس النواب األسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم 

ن على سبوعية بيوميالجلسة األولى األبتوزيعه او تبليغه لألعضاء قبل انعقاد 

 (.األقل

ن أعضاء اللجا بين أسماءافرق رصدنا 2021\4\26بحسب اخر تحديث في اللجان  -8

 مجلسموقع  المنشورة فيبحسب التحديث وبين أسماء أعضاء اللجان  المعتمدة

 .النواب

يكون فيها عدد األعضاء  2021\ 4\26بحسب اخر تحديث  المنشورةاللجان  -9

ه ( بحسب انتخابات مجلس النواب سن329) لألعضاء( بينما العدد الكلي 345)

2018. 

نص على تالفقرة ثالثا منها التي  22خالف المجلس نظامه الداخلي في مادته  -10

مديدها اسة تجلسات المجلس على األقل يومين في األسبوع ولهيأة الرئ ثالثاً: تنعقد)

 نعقدةالتاسعة المجلستهأو تحديدها حسب الضرورة.( التي عدلت بقرار المجلس في 

 المتضمنة عدد الجلسات التي تعقد خالل كل شهر بثمان 2019 /13/4بتاريخ 

 عقدت الثاني قد جلسات وعلى الرغم من ذلك سجل فريق المرصد ان شهر كانون

 .شهر شباط جلسة فيتعقد أية  جلسات ولمفيه خمس 

 

 مخالفات مستمرة ثانيا: 

إليها  تنبيهسجل فريق الموصد عدم معالجة مجلس النواب للمخالفات اآلتية على الرغم من ال

 في تقارير المرصد السابقة.

على فاضحة واوالً: استمرار عملية توزيع األعضاء على اللجان البرلمانية من دون محددات 

اللجان  من النظام الداخلي تنص على:)تتكون كل  لجنة من (73)الرغم من أن المادة    

 عشرونالدائمة من عدد من األعضاء ال يقل عددهم عن سبعة أعضاء وال يزيد عن واحد و

من الفصل  (12)المجلس بإضافة عضوين كما ورد في الجلسة عضوا( وتخويل رئيس 

ً 25األول للسنة التشريعية األولى غير اننا نجد بأن بعض اللجان فيها )  بينما البعض ( نائبا

اعضاء  (5)اآلخر لم يكتمل الحد األدنى من عدد األعضاء كما في لجان الشباب والرياضة 

 اعضاء فقط.(5)السياحة واالثار الثقافةواالعالم وفقط و
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جان الدائمة على الل ( نائب10)ثانيا: استمرار مخالفة المجلس نظامه الداخلي بعدم توزيعه 

 في المجلس.

ني( من لبرلمامؤسسات المجتمع المدني والتطوير االبعث،اجتثاث ثالثاً: استمرار خلو لجان )

 وجود نائبا للرئيس فضال عن مقرر اللجنة.

، بعدم تضمين نظامه الداخلي المنشور على موقعه الرسميرابعا: استمرار المجلس 

 للتغييرات التي تم التصويت عليها من قبله.

التي  ( من النظام الداخلي للمجلس18خامسا: استمرار مخالفة هيئة الرئاسة للمادة )

ذ لم إالصحف(.  وإحدىتنص:)أوالً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس االعتيادية 

 ء األعضاء المتغيبين في نشرة المجلس او احدى الصحف.ينشر أسما

تصويت داخل لآللية التي تضبط ال (75)سابعاً: استمرار افتقار النظام الداخلي في مادته 

تساوي  ( وكيفية الترجيح في حال18-8اللجان التي تتكون من أعضاء عددهم زوجيا مثل )

 المصوتين، وكما هو واضح في الجدول اآلتي.

ة لمادلاستمرار المجلس بعدم التصويت على حساباته الختامية في مخالفة "مستمرة"  ثامنا:

 حساباتيقوم القسم المالي في المجلس بإعداد ال)( من النظام الداخلي التي تنص على 143)

مالية، ون الالرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤ هيئةالختامية للمجلس، ويعرض على 

 .(ة تقريراً بذلك للمجلس للمصادقة عليهوترفع اللجن

 

 

 

 : الملخص العددي لعمل المجلس

تشرين  ايلول العنوان

 االول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 االول

كانون 

 الثاني

 المجموع اذار شباط

+استأناف 8 10 الجلسات

جلسة 
 (مرتين11)

+استأناف 5
 (23جلسة )

9 5 +

 استأنف

جلسة 
(34 )

مرتين 

وجلسة 
( مرة 35)

 واحدة

0 9 46 

مجموع 

 الفقرات

72 53 30 65 31 0 50 301 

الفقرات 

 المنفذة

61 31 18 50 18 0 36 214 

الفقرات غير 

 المنفذة

11 22 12 15 13 0 14 87 
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القوانين 

المقروءة 

 قراءة اولى

24 19 1 11 5 0 4 64 

القوانين 

المقروءة 

 قراءة ثانية

18 15 8 16 3 0 7 67 

القوانين 

 المصوت عليها

4 11 5 11 5 0 17 53 

 1 0 0 0 0 1 0  االستضافات

البيانات 

 المقروءة

1 1 1 1 0 0 8 12 

التصويت 

 الداخلي

2 1 0 5 1 0 5 14 

 1 1 0 0 0 0 0 0 االستجوابات

 8 1 0 1 1 1 1 3 التقارير

 5 0 0 1 0 2 1 1 سؤال شفهي

 المالحق

 ملحق رقم )1( القوانين التنظيمية
 القانون الصادر  رقم الجلسة  عدد المواد 

 مشروع قانون نقابة التمريض 8 2

قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمية رقم  15 3

 2018( لسنة 5)

 قانون الضمان الصحي 17 44

قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية  17 16

 واالجنبية

 بانتخابات مجلس النوا 18 

 كلية القوة الجويةقانون  21 35

 قانون تمويل العجز المالي 22 12

 قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب 30 2

 قانون االتحادات الرياضية الوطنية 35 35

 قانون الناجيات االيزيديات 38 9

 قانون المحكمة االتحادية العليا 40 

منتسبي مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من  40 

المهن الطبية والصحية وزارة الصحة من ذوي 

واالدارية في وزارة الصحة نتيجة التصدي لفايروس 
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 كورونا

 مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا 42 6

مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية  46 69

 . 2021العراق للسنة المالية 

 

 

 

 

 

 القوانين( التعديل على 2ملحق رقم )

 القانون الصادر  رقم الجلسة  عدد المواد 

ماد العتمقترح قانون التعديل االول لقانون الهيأة العراقية ل 13 

 2017( لسنة 78رقم )

  2000( لسنة 37مقترح قانون تعديل كلية الشرطة رقم ) 16 2

مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي  37 4

 1980( لسنة 136)البيطري رقم 

 مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين  41 2

 1969( لسنة 185والمدققين رقم )

 ( لسنة89مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم ) 41 2

1981 

 مشروع قانون التعديل االول لقانون صندوق دعم االقسام 42 4

( 7) والبحث العلمي رقمالداخلية في وزارة التعليم العالي 

 2012لسنة 

ون من قان 2005لسنة  30قانون التعديل االول )االمر رقم  45 8

 المحكمة االتحادية

 

 تتفاقياالوا تالمعاهدا (3)رقم ملحق 

 القانون الصادر  رقم الجلسة  عدد المواد 

قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن  6 2

 الزئبق

قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق  7 2

  1992باتفاقية االمم المتحدة االطارية لتغيير المناخ لعام 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السالمة  8 2
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  2001( لسنة 184والصحة في الزراعة. رقم )

اتفاقية العمل مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى  13 2

 2006البحري لسنة 

مشروع القانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية  13 2

 2003( لسنة 185وثائق البحار رقم )

الضريبي ومنع مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب االزدواج  16 2

التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال 

 جمهورية العراق والحكومة الهنغاريةالعام بين حكومة 

ي في شأن انشاء التحالف العالم  مشروع قانون تصديق اتفاقية 16 2

 لألراضي الجافة 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية  16 2

 –لية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدو

 1992هلسنكي 

ني مشروع  قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثا 19 2

ية في الخاص بحماية الممتلكات الثقاف 1954التفاقية الهاي لعام 

 حالة النزاع المسلح

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك  19 2

 االستثمار االسيوي للبنى التحتية

ة العراق الى االتفاقية الدولي مشروع قانون انضمام جمهورية 20 2

 1988والبروتوكول المعدل لها لعام  1966لخطوط التحميل لعام 

 2003المعدل في 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود  24 2

في صيغتها  1976المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 

المسؤولية بما في ذلك حدود  1996المعدلة ببروتوكول عام 

 المعدلة

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام  24 2

المعدل التفاقية قمع االعمال غير المشروعة الموجهة  2005

 1988ضد سالمة المالحة البحرية لعام 

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدولي 24 2

اضرار التلوث بالزيت لعام في شأن المسؤولية المدنية عن 

1992 

ية مشروع  قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدول 26 2

لالستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي ) 

oprc90  1990( لسنة 

قانون  1981( لسنة 127مشروع قانون الغاء القانون رقم ) 26 2

بشأن  1979( لسنة 10)تصديق اتفاقية العمل العربية رقم 

( لسنة 3االجازة الدراسة مدفوعة االجر والتوصية العربية رقم )
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 الملحقة بها 1979

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدولي 26 2

 2004لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 

اتفاقية المنظمة  مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى 28  2

 فية الدولية بصيغتها المعدلةاالهيدروغر

 1999مشروع قانون تصديق التعديالت التي اجريت عامي  29 2

ية على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكر 2003و

 1967الموقعة في ستوكهولم عام 

مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال   29 

االقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق 

 وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية

ي فمشروع قانون تصديق اتفاقية االمم المتحدة بشأن الشفافية  29 2

 التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول  .

زل مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية با 35 2

التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر بشأن 

 الحدود

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدولي 36 2

يتي بشان المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الز

 2001لعام 

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدولي 36 2

النظم السفينية المقاومة لاللتصاق وذات االثار بشأن ضبط 

 2001المؤذية لعام 

قمع مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول  38 2

االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة 

 1988القائمة في الجرف القاري لعام 

الدولية االتفاقية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى  40 2

 (CSC) 1972لسالمة الحاويات لعام 

االعتراف مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية  40 2

 ( .1958بقرارات التحكيم االجنبية وتنفيذها )نيويورك 

الى مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق  40 3

الوربي واالتفاق ا 1968لعام  االتفاقية الدولية للسير على الطرق

 2015( لسنة 30رقم ) 2006المكمل لها لسنة 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن  41 2

 االستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد

 2000خطيرة وضارة لعام 

نيروبي مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية  41 2

 2007الدولية إلزالة الحطام لعام 
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مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام  41 2

 التفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات 1996

 1972والمواد االخرى لعام 

التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى  43 2

 1970لسنة  pctمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

 

 ( التصويتات4ملحق )
رقم الجلسة  التصويتات  ت

 وتاريخها 

 التالتصويت على صيغة قرار نيابي مقدم من لجنتي االعالم واالتصا 1

ة السنوية للموازنلغرض تعظيم االيرادات “والقانونية ونص على. 

العامة، تقرر إلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية 

لالتصاالت ومنحها رخصة لخدمات الهاتف الخلوي النقال وإلزام 

نونية لقاوزارة االتصاالت وهيأة االعالم بتوفير المتطلبات المالية وا

 .”والفنية الضرورية لتأسيسها كال حسب اختصاصه

(8( )24\9\2020) 

 لتيصويت المجلس على مقترحات الية توزيع الدوائر االنتخابية وات 2

وجوب االلتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات “نصت على 

ائر لدوداخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع ا

ر االنتخابية، وال يجوز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائ

لعام  نيةب كان، وااللتزام باعتماد االحصائية السكااالنتخابية الي سب

ن ( م49الصادرة من وزارة التخطيط تحقيقا ألحكام المادة ) 2010

اء الدستور وتحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثن

 ."اي محافظة من المعيار المذكور مع حفظ حقوق تمثيل المكونات

(9( )26\9\2020 ) 

 يكون“على مقترح اللجنة القانونية والذي ينص على ان التصويت  3

اعد كل محافظة مساوي لعدد المقتوزيع عدد الدوائر االنتخابية في 

 ”.المخصصة لكوتا النساء في المحافظة

(11 )

(10\10\2020) 

ها التصويت على منح الثقة للسيدة هيام نعمة محمود الحيدري لشغل 4

 .مجلس الوزراءمنصب وزير الدولة وعضوية 

(28 )

(15\12\2020) 

 فاعالتصويت على تشكيل لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة االمن والد 5

وعضوية نواب اخرين لمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود 

ل الزراعية واالشكاالت االخرى على ان تقدم تقريرها للمجلس خال

 .خمسة عشر يوما

(28 )

(15\12\2020) 

قم ي رتشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ االمر الديوان التصويت على 6

 اهةالمتعلقة بمكافحة الفساد واختيار نوابا لها من لجان النز 29

 .والقانونية وحقوق االنسان

(28 )

(15\12\2020) 

ي ائلالتصويت على تشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب عبد االله الن 7

لقة متعة للقرارات والقوانين الللتحقق من مدى قانونية تنفيذ الحكوم

 .بالعدالة االنتقالية

(28 )

(15\12\2020) 

( 29)كانون االول عطلة رسمية  25التصويت على قرار باعتبار يوم  8
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 ( 2020\12\16) اقيين بمناسبة اعياد ميالد السيد المسيح )ع(رلجميع الع

العالي التصويت على قرار نيابي نص على )تلتزم وزارة التعليم  9

 -ير والبحث العلمي بإجراء توسعة المقاعد للدراسات العليا )ماجست

ثالثة م ودكتوراه( وعلى النحو االتي: )ثالثة مقاعد لقناة القبول العا

مقاعد لقناة القبول الخاص ومقعد واحد لكل من فئة لقناة ذوي 

 احدالشهداء وضحايا االرهاب بين الفئات الثالثة للقناة، ومقعد و

اة اة المالكات الطبية والصحية وتدور المقاعد الشاغرة من قنلقن

يهم فمن القبول العام الى قناة المالكات الطبية دعما للجيش االبيض ب

الطلبة الذين حصلوا على عدم ممانعة للدراسة قبل تاريخ 

30/9/2020() 

(36 )

(23\1\2021 ) 

النزاهة  التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية تضم نواب عن لجنتي 10

 وانواالقاليم النيابيتين اضافة الى ممثلين من هيئة النزاهة ودي

ي فالرقابة المالية واالدعاء العام لتقصي الحقائق بملفات فساد 

 خروقات ومخالفات ارتكبت في محافظة صالح الدين بعد التصريحات

الصحفية التي ادلى بها السيد محافظ صالح الدين بوجود تالعب 

 ال العاموهدر في الم

(38( )1\3\2021) 

صوت مجلس النواب بعدم القناعة بأجوبة رئيس هيئة االعالم  11

 واالتصاالت

(39 )(3\3\2021) 

التصويت على منح الثقة ألعضاء مجلس امناء شبكة االعالم  12

 العراقية.

(40( )4\3\2021) 

 الالتصويت باإلجماع على قرار يدعو فيه الحكومة لإلسراع في اكم 13

 االجراءات القانونية إلعالن محافظة حلبجة.

(44 )

(16\3\2021) 

م التصويت على طرح الثقة عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة االعال 14

 واالتصاالت السيد علي الخويلدي.

(45 )

(18\3\2021 ) 

 

 ( القوانين المصوت عليها5ملحق رقم )

 عددها القوانين اللجنة 

تا مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناما الخارجيةلجنة العالقات  1

 بشأن الزئبق

32 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس 

م لعا الملحق باتفاقية االمم المتحدة االطارية لتغيير المناخ

1992 

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السالم

 2001( لسنة 184والصحة في الزراعة. رقم )

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل 

 2006البحري لستة 

مشروع القانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية 
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 2003( لسنة 185وثائق البحار رقم )

ومنع الضريبي مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب االزدواج 

التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال 

 العام بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية

لمي مشروع قانون تصديق اتفاقية  في شأن انشاء التحالف العا

 لألراضي الجافة .

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية 

 – دوليةالمجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الواستخدام 

 1992هلسنكي 

مشروع  قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول 

ات الخاص بحماية الممتلك 1954الثاني التفاقية الهاي لعام 

 الثقافية في حالة النزاع المسلح

بنك مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية 

 االستثمار االسيوي للبنى التحتية

لية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدو

والبروتوكول المعدل لها لعام  1966لخطوط التحميل لعام 

 2003المعدل في  1988

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود 

في صيغتها  1976لعام المسؤولية عن المطالبات البحرية 

 بما في ذلك حدود المسؤولية 1996المعدلة ببروتوكول عام 

 المعدلة

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 

ة المعدل التفاقية قمع االعمال غير المشروعة الموجه 2005

 1988ضد سالمة المالحة البحرية لعام 

لية العراق الى االتفاقية الدومشروع قانون انضمام جمهورية 

 في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام

1992 

مشروع  قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدولية 

 ) لالستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي

oprc90 )  1990لسنة 

لية الى االتفاقية الدو مشروع قانون انضمام جمهورية العراق

 2004لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظم

 الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة

قانون  1981( لسنة 127مشروع قانون الغاء القانون رقم )

بشأن  1979( لسنة 10رقم ) تصديق اتفاقية العمل العربية

( 3االجازة الدراسة مدفوعة االجر والتوصية العربية رقم )
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 الملحقة بها 1979لسنة 

 1999مشروع قانون تصديق التعديالت التي اجريت عامي 

 كريةعلى اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الف 2003و

 1967الموقعة في ستوكهولم عام 

ل قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجاعلى مشروع 

االقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق 

 وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية

 ة فيمشروع قانون تصديق اتفاقية االمم المتحدة بشأن الشفافي

 التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول

العراق الى تعديل اتفاقية مشروع قانون انضمام جمهورية 

 عبر بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها

 الحدود

لية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدو

بشان المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن 

 2001الزيتي لعام 

لية الى االتفاقية الدومشروع قانون انضمام جمهورية العراق 

ر بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لاللتصاق وذات االثا

 2001المؤذية لعام 

قمع مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول 

ة االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابت

 1988القائمة في الجرف القاري لعام 

الدولية انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية مشروع قانون .

 .  (CSC) 1972لسالمة الحاويات لعام 

االعتراف مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية 

 (1958بقرارات التحكيم االجنبية وتنفيذها )نيويورك 

الى مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق 

 واالتفاق 1968الدولية للسير على الطرق لعام االتفاقية 

 .  2015( لسنة 30رقم ) 2006المكمل لها لسنة االوربي 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن 

اد االستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمو

 2000خطيرة وضارة لعام 

 جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبيمشروع قانون انضمام 

 2007الدولية إلزالة الحطام لعام 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 

ات التفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفاي 1996

 1972والمواد االخرى لعام 

التعاون مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة 
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 1970لسنة  pct بشأن البراءات

لية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدو لجنة الصحة والبيئة 2

بشان المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن 

 2001الزيتي لعام 

8 

ري مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيط

 1980لسنة ( 136رقم )

تا مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناما

 بشأن الزئبق

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السالم

 2001( لسنة 184والصحة في الزراعة. رقم )

 مشروع قانون نقابة التمريض

 .الصحةمقترح قانون الضمان الصحي المقدم من لجنة 

لية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدو

 في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام

1992 

لية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدو

 2004لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 

 مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية القانونيةاللجنة  3

 واالجنبية

7 

 انتخابات مجلس النواب

 مشروع قانون الناجيات االيزيديات

على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس 

 النواب

االعتراف مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية 

 (1958بقرارات التحكيم االجنبية وتنفيذها )نيويورك 

 30التصويت على  مواد قانون التعديل االول ) االمر رقم 

 العليا(  قانون المحكمة االتحادية 2005لسنة 

( من مشروع قانون المحكمة 21، 10، 8على المواد ) 

 االتحادية العليا

 رقم عتمادالتعديل االول لقانون الهيأة العراقية لالمقترح قانون  اللجنة المالية 4

 2017( لسنة 78)

6 

 مشروع قانون تمويل العجز المالي

على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس 

 النواب

قين لمدقمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين وا

 1969( لسنة 185رقم )

على مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لتصويت 
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 2021لجمهورية العراق للسنة المالية 

ة مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزار

 المهن الطبية والصحية واالدارية في وزارةالصحة من ذوي 

 الصحة نتيجة التصدي لفايروس كورونا

 4 قانون كلية القوة الجويةمشروع  لجنة االمن والدفاع 5

 . 2000( لسنة 37مقترح قانون تعديل كلية الشرطة رقم )

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 

ة المعدل التفاقية قمع االعمال غير المشروعة الموجه 2005

 1988ضد سالمة المالحة البحرية لعام 

قمع العراق الى بروتوكول مشروع قانون انضمام جمهورية 

ة االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابت

 1988القائمة في الجرف القاري لعام 

ري مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيط لجنة الزراعة والمياه 6

 1980( لسنة 136رقم )

4 

قمع مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول 

ة االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابت

 1988القائمة في الجرف القاري لعام 

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السالم

 2001( لسنة 184والصحة في الزراعة. رقم )

انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام مشروع قانون 

ة المعدل التفاقية قمع االعمال غير المشروعة الموجه 2005

 1988ضد سالمة المالحة البحرية لعام 

لجنة االقتصاد  7

 واالستثمار

م د رقعتمامقترح قانون التعديل االول لقانون الهيأة العراقية لال

 2017( لسنة 78)

3 

انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك مشروع قانون 

 االستثمار االسيوي للبنى التحتية

ل على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجا

االقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق 

 وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية

لجنة مؤسسات المجتمع  8

 المدني

 2 التمريضمشروع قانون نقابة 

قين لمدقمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين وا

 1969( لسنة 185رقم )

لية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقية الدو لجنة الخدمات واالعمار 9

والبروتوكول المعدل لها لعام  1966لخطوط التحميل لعام 

 2003المعدل في  1988

2 

الى مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق 

واالتفاق  1968االتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 
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 2015( لسنة 30رقم ) 2006المكمل لها لسنة االوربي 

( 5قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمية رقم ) لجنة الثقافة واالعالم 10

 2018لسنة 

2 

قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول مشروع 

ات الخاص بحماية الممتلك 1954الثاني التفاقية الهاي لعام 

 الثقافية في حالة النزاع المسلح

 مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية لجنة التعليم العالي 11

 واالجنبية

2 

صندوق دعم االقسام مشروع قانون التعديل االول لقانون 

سنة ( ل7الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

2012 . 

ل على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجا النفط  والطاقة 12

االقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق 

 وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية

1 

 1 مقترح قانون االتحادات الرياضية الوطنية والرياضةالشباب  13

العمل والشؤون  14

 االجتماعية

 1 مشروع قانون الناجيات االيزيديات

 1 مشروع قانون الناجيات االيزيديات الشهداء والضحايا 15

 1 مشروع قانون الناجيات االيزيديات حقوق االنسان 16

 1 قانون الناجيات االيزيدياتمشروع  السرة والطفولةاوالمرأة 17

 0  االوقاف والشؤون الدينية 18

 0  االتصاالت واالعالم 19

 0  التربية 20

 0  النزاهة 21

 0  االقاليم والمحافظات 22

مراقبة تنفيذ البرنامج   23

 الحكومي

 0 

 0  المصالحة والعشائر 24

 

 (12داخل اللجان حسب الجلسة ) األعضاء( أسماء 6ملحق رقم )

 أسماء أعضاء اللجنة اللجنة

 االستراتيجيلجنة التخطيط 

 ومتابعة البرنامج الحكومي

صر ماجدة التميمي، رائد فهمي، مناهل الحميداوي، منى قاسم الغرابي، نا

، تركي، ثورة الحلفي، خلف عبد الصمد، محمد شياع السوداني، آراس حبيب

، عبد الجبار، حازم مجيد الخالدي، محمد علي الزينيفيان صبري، بليسة 

 الويعمحمد إقبال، أسامة النجيفي، رابون توفيق معروف، ثامر ذيبان، أياد 

ندى شاكر جودت، حسن المسعودي، ياسر المالكي، عبد الرحمن سبينداري، لجنة التعليم العالي والبحث 
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علي المسعودي، إيناس محمد شاكر، طه محمد أمين خضر، رياض محمد  العلمي

ناجي المكصوصي، علي شكري، محمد كريم عبد الحسين، غيداء كمبش، 

 مقدام الجميلي، سهام العقيلي، نورس عطية الكريطي

لجنة العمل والشؤون 

 والمهجرين االجتماعية

ي، لراوارعد الدهلكي، أسعد عبد السادة العبادي، إنسجام الغراوي، نهلة حمد 

 فوانصفاضل جابر، لليال محمد علي، كاوه محمد مولود،  ستار جبار العتابي،

بشير يونس، بسمة بسيم، حسين حسن نرمو، شمائل العبيدي، حسين سعيد، 

 منار البلداوي, صادق مدلول السلطاني

ي، عيساوعلي البديري، سالم هادي الشمري، حسن رزاق الزبيدي، إحسان ثعبان الشبلي، عبود ال لجنة الزراعة والري

ح ، فالور البعيجي، محمد أمين فارس، عبد األمير تعيبان، دالل الغراوي، محمد الخالديمنص

 زيدان، نواف الجربا

لخدمات واإلعمار وللنقل ا

 )لجنتين( واالتصاالت

، سناء الموسوي، عالء الربيعي، مضر خزعل سلمان، برهان كاظم المعموري

ة، عالء سكر، عال عودحسن سالم، حسين اليساري، إيمان رشيد، هدى سجاد، 

 حيدر الفؤادي، جاسم البخاتي، عمر علي محمد أمين، بيستون عادل ويس،

هدي عائشة المساري، منى السلطان، ظافر العاني، إنتصار الجبوري، ليلى م

دق، عبد الحسين، لبنى رحيم، عدي حاتم، وليد عبد الحسين، أسوان سالم صا

 بان،مي، زهرة البجاري، ثامر ذيمها الجنابي، طالل الزوبعي، زيتون الدلي

 شيماء المصلحي، عباس يابر(، الخبراء )كاظم فنجان الحمامي(

عد صباح الساعدي، صباح حسن العكيلي، والء السعبري، عبد األمير نجم، س لجنة النزاهة

ر، حسين، حسن شاكر، خالد الجشعمي، يوسف الكالبي، طه الدفاعي، حمد ياس

نصيف، هشام السهيل، هندرين لزكين، جمال  عبد الرحيم الشمري، عالية

ي، محمد شكر، علي الصجري، أحمد المشهداني، أحمد عبد هللا محمد الجبور

 نهلة الفهداوي، ليث الدليمي، كاظم الشمري، كاظم الصيادي

لجنة العشائر والمصالحة 

 والشؤون الدينية

ي، العطوانجمال فاخر عويد، ميزر حمادي السلطان، قاسم الفهداوي، عطوان 

 أحمد حمزة كاطع البديري، هناء تركي عبد حسين، حسن العلو

لجنة شؤون األعضاء 

 ومؤسسات المجتمع المدني

عمانؤيل خوشابا، جوان إحسان فوزي، سركوت لطيف، يوسف محمد صادق، 

 عباس العطافي، أياد هاشم، قاسم األعرجي

 صالح، عبد الحسين عبطان، خليل محمد عباس عليوي الدوغاني، سعد مايع لجنة الرياضة والشباب

 سعيد، ديار طيب، أره زو محمود خدر، برهان الدين إسحاق

، قتيبة الجبوري، حسن خالطي، جواد عبد الكاظم الموسوي، غايب العميري لجنة الصحة والبيئة

سلمان حسن الغريباوي، صفاء مسلم، عبد الحسين الموسوي، فارس 

 ران محمد عباس، سهام الموسوي، عبد عونالبريفكاني، داليا فرهاد، مي

هام العبادي، إكتفاء مزهر، منال وهاب، سعدون الدليمي، رشيد العزاوي، س

 عباس

محمد سالم الغبان، عدنان فيحان، كريم عليوي، محمد رضا الحيدري، سعران  لجنة األمن والدفاع

س األعاجيبي، نبيل حمزة الطرفي، كاطع الركابي، عدنان األسدي، عبا

صروط، خالد متعب العبيدي، عمار طعمه، هه ريم كمال خورشيد، ناصر 

يونس محي الدين، مهدي تقي، عبد الخالق العزاوي، محمد ناصر دلي، فالح 

العيساوي، نايف الشمري، عمار يوسف، جاسم جبارة، لطيف الورشان، أحمد 
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 األسدي

ي، الركابي، وجيه عباس، بشار كيكي، جبار لعيبعلي غاوي حسن، حمد هللا  لجنة الثقافة والسياحة واآلثار

 أسامة عبد العزيز، راكان الجبوري

محمد علي الغزي، رفاه العارضي، إنتصار حسن، حسين جاسم، حسين  اللجنة القانونية

بد العقابي، كفاء فرحان، محمود مال طالل، ريبوار هادي، ألماس فاضل، ع

ائب خدر، يحيى المحمدي، الباري المدرس، سليم همزة، بهار محمود، ص

ر أحمد عبد هللا عبد الجبوري، يونس قاسم شغاتي، فائق الشيخ علي، عما

 الشبلي، علي جبار

لح محمد الدراجي، هيثم الجبوري، ماجد الوائلي، ناجي رديس السعيدي، فا اللجنة المالية

ار، الساري، عدنان الزرفي، فيصل العيساوي، هوشيار عبد هللا، أحمد الصف

د روان ميرزا قادر، أحمد حمه رشيد، جمال كوجر، حنين محمد قدو، محمشي

 تميم، مثنى السامرائي، محاسن الحمدون، أحمد الجبوري )ديالى(، سهام

 العقيلي، عبد الهادي موحان

ي أمجد العقابي، نجاح المياحي، صادق حميد السليطي، مظفر إسماعيل، عد لجنة النفط والغاز

ية رزاق محيبس، همام علي مهدي، علي العبودي، سعد عواد، فالح الخزعلي،

د محم العقابي، جمال عبد الزهرة، حسين ماجد، آرام ناجي، ريبوار طه، غالب

سي، علي، بهاء الدين نور محمد، زهرة البجاري، كريم عفتان، هيبت الحلبو

 إبتسام محمد الدرب، منصور مرعيد، عادل المحالوي

الموسوي، ميروان نادر نصر، طعمه عبد هللا حمادي، زينب وحيد أجيال  لجنة التربية

الخزرجي، سعاد الوائلي، مها فاضل كاظم، منال حميد هاشم، رعد حسين 

المكصوصي، منتهى جبر صالح، قصي محسن الياسري، منى صالح، عباس 

شعيل، أشواق كريم، هدى جار هللا، هوازن حسن الشمري، صفاء الغانم، 

 شيار قرداغ يلداسميعة محمد، هو

لي عسالم طحمير، رياض عباس عبد هللا، نوفل الناشي، حسن جالل الكناني،  لجنة االقتصاد واالستثمار

 هللا سعدون الالمي، نسرين فاضل الوائلي، غاندي محمد عبد الكزنزاني، عبد

 يثاقمالخربيط، يحيى العيثاوي، أحمد سليم الكناني، عبد السالم المالكي، 

ل، حامد عباس، سعد شاكر، نهرو محمد قادر، ميادة محمد إسماعيإبراهيم، 

 ديالن غفور صالح، مازن عبد المنعم، فالح عبد الكريم راضي

ار عبد اإلله النائلي، يسرى رجب، وحدة الجميلي، إخالص صباح خضر، بختي لجنة الشهداء وحقوق اإلنسان

قصي عباس  جبار علي، بدر صائغ المزيرعاوي، فاطمة عباس الموسوي،

بد ير عالشبكي، أنعام فريد الخزاعي، أرشد الصالحي، أحمد الكناني، هدار زب

 هللا، سلمى عمر عثمان، حسن فدعم

سعد أزياد الجنابي، مضر الكروي، خالد المفرجي، حسن الى، فالح الزيادي،  لجنة األقاليم والمحافظات

عبي، جواد العيداني، شيروان جمال خضر، سروه ونس، محمود اديب الك

 حمدان الساعدي، عامر فايز، أحمد حيدر

حسن العاقولي، رامي السكيني، نعيم العبودي، مختار محمد، ملحان مكوطر،  لجنة العالقات الخارجية

إقبال عبد الحسين، حسين المالكي، عليّة اإلمارة، مزاحم التميمي، فرات 
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التميمي، بيار طاهر سعيد، دانا محمد جزاء، شيركو محمد صالح، مثنى أمين، 

 أيوب، كريم أبو سودةناهدة الدايني، آال الطالباني، ظافر العاني، ريحان حنا 

يعة هيفاء كاظم األمين، ميسون جاسم الساعدي، وصفية محمد، منى قاسم، سم لجنة المرأة البرلمانية

 غالب، ليلى فليح، خديجة علي التركماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( التنقالت بين األعضاء 7ملحق رقم )

 اللجنةالحالية اسم 12ج/ اللجنة اسم النائبم اس
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 لجنةالزراعة العشائر والمصالحه فاخرعويد جمال

 لجنةالزراعة النزاهه شكور محمد جمال

 لجنةالزراعة الرياضة والشباب خليلمحمدسعيد

 لجنةالزراعة المصالحة و العشائر حمادي عبد محمد قاسم

 الخدماتواالعمار العمل والشؤون االجتماعية مطر سحاب شمائل

والشؤون االجتماعيةالعمل  هاشم منارعبدالمطلب  واالعمار الخدمات 

 واالعمار الخدمات  شفي ازادحميد

 واالعمار الخدمات التخطيط االستراتيجي صبري فيان

 والطاقة النفط الثقافة والسياحة واالثار حسين جبارعلي

الخدمات واالعمار  ونقل  زهرةحمزةعلي

 واالتصاالت

 والطاقة النفط

الخدمات واالعمار  ونقل  مراد حسين زيتون

 واالتصاالت

 والطاقة النفط

 والطاقة النفط الشؤون االجتماعية ستارجبارعباس

 النفطوالطاقة  حنون كامل محمد

 الثقافةواالعالم  علي سعيد ركان

 الثقافةواالعالم التربية خليفة محمد سميعة

 الثقافةواالعالم  محمد جاسم علي

 العالي التعليم  عبيس يحيى رشا

 العالي التعليم االسرة والمراةوالطفوله حسن فليح ليلى

 والدفاع االمن الشهداء وحقوق االنسان متلف بدرصائغ

 والدفاع االمن االقاليم والمحافظات عبدهللا زيادطارق

 والدفاع االمن الرياضة والشباب صالح مايع سعد

 والدفاع االمن القانونية جبارمونس علي
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 والدفاع االمن االقتصاد واالستثمار شاكرعزيز سعد

 والدفاع االمن التربية منىصالحمهدي

 والدفاع االمن الشؤون االجتماعية بسيم بسمةمحمد

 الخارجية العالقات االمن والدفاع محسون حمزة نبيل

 الخارجية العالقات  جاسم عامرحسين

 الخارجية العالقات التخطيط االستراتيجي عمر اقبال محمد

 الخارجية العالقات االمن والدفاع عبدالحسين سالم محمد

 الخارجية العالقات القانونية مجيدعبدهللا عبدالباري

 الصحةوالبيئة التربية سلمان وحيد زينب

 الصحةوالبيئة  سكر عبدالحسن فالح

 الصحةوالبيئة االقاليم والمحافظات احمدحيدرقاسم

 والمحافظات االقاليم  صباح اسعدياسين

 والمحافظات االقاليم  ظاهر محمود محمد

 المالية الشهداء وحقوف االنسان خضير صباح اخالص

 المالية التخطيط االستراتيجي حسون ثامرذيبان

 المالية العمل والشؤون االجتماعية حمد مدلول صادق

 المالية التخطيط االستراتيجي محمد ماجدةعبداللطيف

 التربية االسرهوالمراة والطفولة عباس خديجةعلي

 التربية  شاهر فرمان محمد

 التربية النزاهه حسين رحيم والء

 التربية  عامر  غركان علي

 النزاهة  سعيد محمد ثابت

 النزاهة  محمود ريبواركريم
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 النزاهة االقالي والمحافظات كاظم جوادحمدان

 النزاهة  حسن يوسف كريم

 واالستثمار االقتصاد القانونية يوسف انتصارحسن

الخدمات واالعمار والنقل  خضر انتصارعلي

 واالتصاالت

 واالستثمار االقتصاد

 واالستثمار االقتصاد  حسن سيف عطوان

 واالستثمار االقتصاد الثقافة والسياحة واالثار حسن غاوي علي

 واالستثمار االقتصاد التعليم العالي شاكرجودت ندى

 القانونية التعليم العالي عمر عبدالرحمن

 القانونية الشهداء وحقوق االنسان عسل فدعم حسن

 القانونية الصحة والبيئة كرو رشيدعداي

 القانونية السياحة واالثار هادي عباس وجيه

المصالحة العشائريه  والشؤون  كاطع حمزة احمد

 الدينية

 والرياضة الشباب

 والرياضة الشباب  بيداءخضرسلمان

 والعشائر المصالحة  محمد احمدمدلول

 والعشائر المصالحة الزراعة والري زيد سعود نواف

 المدني المجتمع مؤسسات التخطيط االستراتيجي اسامةعبدالعزيز

الخدمات واالعمار والنقل  خضيرعباس طالل

 واالتصاالت

 المدني المجتمع مؤسسات

 المدني المجتمع مؤسسات  حمود عبدهللا علي

 المدني المجتمع مؤسسات  كنا يوسف يونادم

 االجتماعية والشؤون العمل  رشو خالدةخليل

 والضحايا الشهداء  احمدهادي حسين



 40 

 والضحايا الشهداء التخطيط االستراتيجي عبدالصمدخلف خلف

 والضحايا الشهداء القانونية خدرنايف صائب

 الحكومي البرنامج تنفيذ  نزيل مزيد انعام

 الحكومي البرنامج تنفيذ  محمدعبدالكريم غاندي

 الحكومي البرنامج تنفيذ  محمد نوركامل

 الحكومي البرنامج تنفيذ  شمس لطيف سركوات

 الحكومي البرنامج تنفيذ التعليم العالي عبدالحسين كريم محمد

 المرأةواالسرة االقاليم والمحافظات ونس سروة

 المرأةواالسرة العمل والشؤون االجتماعية محمد ليال

 المرأةواالسرة  حسين منى

 المرأةواالسرة االقتصاد واالستثمار فاضل نسرين

 المرأةواالسرة  جبار نهلة

 المرأةواالسرة  عبدالحسين وسن

 المرأةواالسرة النزاهه حسين رحيم والء

 المرأةواالسرة الشهداء وحقوق االنسان فاطمةعباس

 المرأةواالسرة  دلير ريزان

 لجنةاالوقاف القانونية حسين كفاءفرحان

 لجنةاالوقاف الخدمات واالعمار صادق سالم اسوان

 لجنةاالوقاف الخدمات واالعمار محمد علي حسين

 لجنةاالوقاف المالية محمود حنين

 لجنةاالوقاف االقاليم والمحافظات حنةايوب ريحان

 لجنةاالوقاف التربية جبار سعاد

 لجنةاالوقاف االقتصاد واالستثمار عبدالمنعم مازن
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 موادها خالل الدورتين الثالثة والرابعة تفاصيل القوانين وعدد( 8ملحق رقم )

 عددها قوانين الدورة الرابعة عددها قوانين الدورة الثالثة ت

1 
قانون التعديل األول لقانون بيع وإيجار 

 أموال الدولة
12 

تا قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناما

 بشأن الزئبق
2 

 لجنةاالوقاف االقتصاد واالستثمار شريف نوفل

 لجنةاالوقاف التربية هوشيارقرداغ

 لجنةاالوقاف االقتصاد واالستثمار فيصل ابراهيم ميثاق

 واالعالم لجنةاالتصاالت التخطيط االستراتيجي معروف توفيق رابون

 واالعالم لجنةاالتصاالت خدمات واالعمار هاشم عالءصباح

 واالعالم لجنةاالتصاالت الزراعة والري زيدان حسن فالح

 واالعالم لجنةاالتصاالت االقاليم والمحافظات ياسر عبد نعيم

 واالعالم لجنةاالتصاالت  عدنان اقبال

 واالعالم لجنةاالتصاالت  سلمان وفاءحسين
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2 

 مشـــروع قانون التعديل الثاني لقانون

االستثمار الخاص في تصفية النفط الخام 

 4007لسنة  42رقم 

6 

قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس 

اخ لمناالملحق باتفاقية االمم المتحدة االطارية لتغيير 

 1992لعام 

2 

3 

مشروع قانون تعديل مرسوم جواز 

( لسنة 1تصفية الوقف الذري رقم )

1955 

2 

جمهورية العراق الى اتفاقية  مشروع قانون انضمام

( لسنة 184السالمة والصحة في الزراعة. رقم )

2001 

2 

4 
قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف 

 1989( لسنة 43التجارية العراقيةرقــم )
 2 مشروع قانون نقابة التمريض 6

5 
مقترح التعديل الثاني لقانون المفوضية 

 2008لسنة  53العليا لحقوق االنسان رقم 
1 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية 

 2006العمل البحري لستة 
2 

 13 هيئةاالشراف القضائيمشروع قانون  6
ة مشروع القانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقي

 2003( لسنة 185هوية وثائق البحار رقم )
2 

7 
قانون الهيئة العامة لضمان حقوق األقاليم 

 والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
7 

ية االول لقانون الهيأة العراق مقترح قانون التعديل

 2017( لسنة 78لالعتماد رقم )
 

 58 قانون التعليم العالي االهلي 8
قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمية 

 2018( لسنة 5رقم )
3 

 15 قانون وزارة الداخلية 9

مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب االزدواج 

الضرائب المفروضة الضريبي ومنع التهرب من دفع 

العام بين حكومة جمهورية على الدخل وراس المال 

 العراق والحكومة الهنغارية

2 

10 

قانون حظر حزب البعث والكيانات 

واألحزاب واألنشطة العنصرية 

 واإلرهابية والتكفيرية

18 
ف في شأن انشاء التحال  مشروع قانون تصديق اتفاقية

 لألراضي الجافةالعالمي 
2 

 22 قانون جهاز مكافحة االرهاب 11

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية 

واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود حماية 

 1992هلسنكي  –والبحيرات الدولية 

2 

 16 قانـون العفــو العــام 12
( لسنة 37مقترح قانون تعديل كلية الشرطة رقم )

2000. 
2 

 44 مقترح قانون الضمان الصحي  17 المنافذ الحدوديةقانون هيأة  13

 15 قانون الحفاظ على الوثائق 14
مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية 

 العربية واالجنبية
16 

15 

 قانون اعفاء الشركات االجنبية والمقاولين

الثانويين االجانب المتعاقدين في عقود 

 جوالت التراخيص من الرسوم

3 
 انتخابات مجلس النواب

 
50 

 9 قانون دعـــــــم األطباء 16

انضمام جمهورية العراق الى  مشروع قانون

اص الخ 1954البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام 

 حبحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسل

2 
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 15 قانون واردات البلديات 17
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية 

 بنك االستثمار االسيوي للبنى التحتية
2 

 51 المخدرات والمؤثرات العقلية 18

 االتفاقيةمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى 

والبروتوكول  1966الدولية لخطوط التحميل لعام 

 2003المعدل في  1988المعدل لها لعام 

2 

19 
قانون منع استعمال وانتشار االسلحة 

 الكاتمة للصوت
 35 مشروع قانون كلية القوة الجوية 2

20 
قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص 

 الواردات االتحادية
 12 العجز المالي مشروع قانون تمويل 15

 21 مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية 21

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية 

 1976حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 

بما في  1996في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 

 ذلك حدود المسؤولية المعدلة

2 

 18 قانون االدعاء العام 22

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى 

المعدل التفاقية قمع االعمال  2005بروتوكول عام 

غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية 

 1988لعام 

2 

 1 الشعبيقانون هياة الحشد  23

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقي

وث الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التل

 1992بالزيت لعام 

2 

24 
قانون الموازنة العامة االتحادية 

 2017لجمهورية العراق للسنة المالية ـــ 
60 

قانون انضمام جمهورية العراق الى   مشروع

ي االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون ف

 1990( لسنة  oprc90 ميدان التلوث الزيتي )

2 

25 

قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين 

حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة 

 الكويت

2 

 1981( لسنة 127مشروع قانون الغاء القانون رقم )

ة ( لسن10قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم )

بشأن االجازة الدراسة مدفوعة االجر  1979

 الملحقة بها 1979( لسنة 3والتوصية العربية رقم )

2 

26 

قانوني تصديق الرسالتين والمذكرتين 

ومحضر المناقشات المتعلقة المتبادلتين 

بالقرض الياباني الى جمهورية العراق 

 25/5/2015الموقعة بتاريخ 

1 

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقي

الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في 

 2004السفن لعام 

 

22 

27 

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق 

ن المعهد الدولي لتوحيد القانوالى اتفاقية 

الخاص )اليونيدروا( في شأن الممتلكات 

الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير 

 مشروعة

2 
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية 

 المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة
2 

 2مشروع قانون تصديق التعديالت التي اجريت عامي  2مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل  28
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ن حكومة جمهورية المحكوم عليهم بي

العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا 

 العظمى وايرلندا الشمالي

على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية  2003و 1999

 1967للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 

29 

 مشروع قانون انضمام جمهورية العراق

ن سفالى االتفاقية الدولية لمنع التلوث في ال

في صيغتها المعدلة  1973لعام 

المتعلق بهاالمعروفة  1978ببروتوكول 

 اختصارا باسم )ماريول(

2 

 على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في

المجال االقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة 

 الجنوبيةجمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا 

 

30 
مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة 

 2000لسنة  213الثورة )المنحل( رقم 
2 

مشروع قانون تصديق اتفاقية االمم المتحدة بشأن 

ل  لدوالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين وا

. 

2 

31 
مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة 

 2000لسنة  80الثورة )المنحل( رقم 
2 

على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات 

 انتخابات مجلس النواب
2 

32 
مقترح قانون التعديل األول لقانون شبكة 

 2015لسنة  26األعالم العراقي رقم 
 35 مقترح قانون االتحادات الرياضية الوطنية 8

33   

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل 

ة نقل النفايات الخطر اتفاقية بازل بشأن التحكم في

 والتخلص منها عبر الحدود

2 

34   

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقي

 الدولية بشان المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث

 2001بوقود السفن الزيتي لعام 

2 

35   

ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقي

صاق السفينية المقاومة لاللتالدولية بشأن ضبط النظم 

 2001وذات االثار المؤذية لعام 

2 

36   
 مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي

 1980( لسنة 136البيطري رقم )
4 

 13 مشروع قانون الناجيات االيزيديات   37

38   

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى 

المشروعة الموجهة ضد قمع االعمال غير بروتوكول 

القائمة في الجرف القاري سالمة المنصات الثابتة 

 1988لعام 

2 

39   
ة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى االتفاقي

 (CSC) 1972الدولية لسالمة الحاويات لعام 
2 

40   

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية 

االجنبية وتنفيذها االعتراف بقرارات التحكيم 

 ( .1958)نيويورك 

2 

 3مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق    41
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 1968الى االتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 

( 30رقم ) 2006المكمل لها لسنة واالتفاق االوربي 

 2015لسنة 

42   

ي مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسب

المهن الطبية والصحية وزارة الصحة من ذوي 

واالدارية في وزارة الصحة نتيجة التصدي لفايروس 

 كورونا

6 

43   
 بينمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاس

 . 1969( لسنة 185والمدققين رقم )
10 

44   

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى 

والتصدي والتعاون في بروتوكول بشأن االستعداد 

ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 

2000 

2 

45   
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية 

 2007نيروبي الدولية إلزالة الحطام لعام 
2 

46   

مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى 

التفاقية منع التلوث البحري  1996بروتوكول عام 

 1972الناجم عن قلب النفايات والمواد االخرى لعام 

2 

47   
( 89مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم )

 1981لسنة 
2 

48   
( من مشروع قانون     21، 10، 8على المواد ) 

 االتحادية العلياالمحكمة 
8 

 6 مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا   49

50   

مشروع قانون التعديل االول لقانون صندوق دعم 

ث االقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبح

 . 2012( لسنة 7العلمي رقم )

4 

51   
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة 

 1970لسنة  pctالتعاون بشأن البراءات 
2 

52   
رقم  االول االمرمواد قانون التعديل  التصويت على

 العلياالمحكمة االتحادية  ( قانون2005لسنة  30
8 

53   
 مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية

 .2021العراق للسنة المالية 
69 
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 األعضاء( مداخالت ونقاط النظام للسادة 9ملحق رقم )

الم

شار

 كات

 النائب
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 النظامالرد على نقاط  نقاط النظام المداخالت الكيان

35 

عمار طعمة 

 عبد العباس

 

7 22/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 النصر

قانون العنف االسري هذا القانون خطير وفيه 

 يةمخالفات جوهرية يهدد استقرار العائلة العراق
  

  
بشير 

 حداد
 النصر

حول تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع 

قانون تصديق أتفاقية تسريع التعاون في 

المجال األقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة 

جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا 

 الجنوبية

  

9 27/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 النصر

تسعة المعايير في النظام المقترح للدوائر 

 االنتخابية
  

17 28/10/2020 
حسن 

 الكعبي
 النصر

عدم وجود نص المواد الملغاة فقط نص التعديل 

 لقانون التدرج الطبي
  

   الية التصويت في قانون الضمان الصحي    

    
ذ مجموعة المالحظات في القراءة الثانية لم تؤخ

 بعين االعتبار في التصويت
  

  
بشير 

 حداد
 النصر

مداخلة حول القوانين واالتفاقيات الدولية 

 واحقية المجلس في قبولها او رفضها
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حول قانون التعديل الثاني لقانون مالحظات 

 2002( لسنة 35الطرق العامة رقم )
  

    

% اجور نقل الغاء شرط المعدل 20تحفيص 

في الدراسات العليا وعدم القاء القبض عليه 

مالحظات حول مقترح قانون حماية الموظف 

 الحقوقي

  

19 7/11/2020 
محمد 

 الحلبوسي
  النصر

التعاون مالحظات بخصوص اتفاقية 

 بين العراق وكوريا الجنوبية
 

  
حسن 

 الكعبي
 النصر

عدة مواضيع بخصوص االزمة المالية 

 ورواتب الموظفين
  

    

مجموعة مالحظات حول االتفاقية العراقية 

الكويتية منها تستثني االتفاقية الشركات 

الكويتية من دفع الضرائب ورأس المال 

االتفاقية هذا للسلطات العراقية وال تمنح 

 االمتياز للشركات العراقية

  

  
بشير 

 حداد
 النصر

 1958عدة مالحظات حول اتفاقية نيويورك 

منها تعتبر اإلتفاقية قرارات التحكيم التي 

تصدر في دولة اإلنفاض قرارات أجنبية 

بمقتضى تلك الدولة إذا يوجد عنصر أجنبي في 

المحاكمة، وفي هذا انتقاص وخرم للوالية 

 القضائية والقانونية للبالد.

  

20 9/11/2020 
بشير 

 حداد
  النصر

قانون المعاهداتواالتفاقيات يشترط  -

موافقة باألغلبية المطلقة لعدد االعضاء 

(، حضرتك قلتالموجودين 165)

 أنا اشاهد مقابلهم
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( وشاهدت أنا كم نائب أنسحب، 182)

( لم 20الى  15االحظ أكثر من )

 .يرفعواأيديهم

     

ال يوجد لدينا معيار عين، العين ليست 

معيار، النظام الداخلي يقول المقرر 

يقوم يحتسب، اذا المعيار العين، عينك 

معيار وعيني ليست معيار، لماذا؟ ال 

النظام الداخلي يقول المقرر يصعد 

يحتسب سيدي الرئيس. احتسب 

 ( عدد ليس بالقليل احتسبه165)

 نعم، أمضي

     

عجلة ال مبرر لها؟ هناك اتفاقية هناك 

قد تربط العراق بالتزامات عشرات 

السنين، حضرتك تطبيق نظام داخلي ال 

يستغرق منا دقيقة أو دقيقتين،  مجلس 

النواب مطالب بنوعية ورصانة 

التشريع، ليس مثلما حصل بمعادلة 

الشهادات أحرجنا أمام االمة كلها شرع 

على السريع، وبالتالي حتى رصانة 

التعليم كلها مهددة، وكل الجامعات وكل 

االكاديميين وكل المختصين عاتبونا 

والمونا وانتقدونا على هذا التشريع، 

أخي الدولة نحن عندما نقول نريد دولة 

 مقابل ال دولة، كيف تبنى الدولة؟

حضرتك تعلم أنه اآلن وقت 

التصويت، هذه المالحظات تقدم في 

نية، القراءة االولى والقراءة الثا

وحضرتك قدمت مالحظاتك، كل 

مشروع قانون حضرتك تقدم 

 مالحظاتك مكتوبة ومقروءة أيضا  

    
مالحظات حول قانون مجلس الوزراء و 

 الوزارات
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21 11/11/2020 
بشير 

 الحداد
   مالحظات حول قانون الناجيات االيزيديات النصر

23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوسي
   حول قانون جرائم المعلوماتيةمالحظات  النصر

26 9/12/2020 
محمد 

 الحلبوسي
   مالحظات حول قانون تصديق اتفاقية بازل النصر

   مالحظات حول قانون تصديق اتفاقية نيروبي    

28 15/12/2020 
بشير 

 الحداد
 النصر

مالحظات حول قانون تعديل قانون مجلس 

 النواب
  

29 16/12/2020 
حسن 

 الكعبي
 النصر

مالحظة حول قانون تصديق االتفاقيو العراقية 

 مع كوريا الجنوبية
  

31 19/12/2020 
بشير 

 حداد
   مالحظات حول قانون مناهضة التعذيب النصر

    
مالحظات حول قانون تعديل قانون اصالح 

 النزالء و المودعين
  

    
نقطة منهجية ومالحظات حول قانون نقابة 

 المبرمجين
  

    
مالحظات حول قانون تعديل قانون نقابة 

 المحاسبين والمدققين
  

  لماذا ال ياخذ بمالحظات النواب في القراءة  النصربشير  11/1/2021 34
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 الثانية وعندما نصل للتصويت ال نراها حداد

   مالحظات حول قانون الموازنة    

 13/1/2021 
بشير 

 حداد
 النصر

نجدد مطلبنا بإلغاء عقود الجوالت التراخيص 

مع الشركات االجنبية، واستبدالها بصيغة 

منصفة للعراق تعطي دورا  أوسع للجهد 

 الوطني وإدارة تطوير الثروات النفطية

  

35 13/1/2021 
حسن 

 الكعبي
   طلب حول النصاب غير مكتمل  النصر

    
مالحظات و تعديالت على قانون  مجموعة

 االندية الرياضية اثناء التصويت
  

  42 2021/3/8 
محمد 

 الحلبوسي
  النصر

حول حصانة الشركات المجهزة 

 للقاحات

أستاذ عمار النفاذية قبل إقرار 

القانون فقط بما يتعلق بالشركات 

المصنعة والمجهزة ال يمتد ذلك الى 

 الشركات الناقلة

   مةقانون التعديل الثاني لقانون الطرق العاحول       

      
( مالحظة حول قانون ايجار األراضي 10)

 الزراعية
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

33 

فالح حسن 

جاسم 

 الخزعل  

2 7/9/2020 

محمد 

الحلبو 

 س  

كتلة 

 منترصون

ح قانون معادلة الشهادات  حول مقتر

والدرجات العلميةحملة الشهادات الذين 

حصلوا عىل الشهادات أثناء الدوام وهم 

 حملة الشهادات اللذين تم 
ً
، وأيضا ن موظفي 

  هم 
تعيينهم دون الشهادات أو الكليات التر

 فيها، يحتاج هذا الموضوع بالتنسيق مع 
ً
أصال

ق بقانون الخدمة اللجنة المالية بما يتعل

 المدنية

  

  
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون

 تخصيص 
ً
، ثانيا لالرتقاء بالواقع الخدم 

ن  المبالغ الالزمة العمار المرقدين اإلمامي 

ن والمساجد والمواقع االثرية   العسكريي 

  

  
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون

  كل المحافظات وه  من 
عقود تشغيلية فن

  موازنة الموازنة االتحادية 
ح تضمينهم فن ونقتر

  2020عام 

  

  
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون

قانون )البرصة  2017( لعام 66قانون رقم )

 عاصمة العراق االقتصادية( لماذا ال ينفذ
  

كتلة بشت    
وع ميناء الفاو  400مناقلة  مليار دينار اىل مشر

الف  50الكبت  مهم جدا اذا سيوفر اكتر من 
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 عامل منترصون حداد

  
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون

  كل المنافذ و السيطرة 
توحيد اإلجراءات فن

عليها قانونيا و ال تفتح منافذ عىل حساب 

المنافذ االخرى الن نصف واردات المنافذ 

 تذهب اىل المحافظ

  

3 8/9/2020 
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون
   حول الموازنة العامة وكيفية سد النفقص

  
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون

ن ضمن  حول حشد الدفاع هم مشمولي 

اض الداخىل   ولم ترصف مستحقاتهم  االقتر
  

11 10/10/2020 
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون
كة )دايو(    بخصوص التحقيق بإنتحار مدير شر

19 7/11/2020 
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون
   مالحظات حول قانون العجز الماىل  

  
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون

وع قانون  تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشر

إنضمام جمهورية العراق إىل اإلتفاقية الدولية 

  ميدان 
لالستعداد والتصدي والتعاون فن

(  
 1990( لسنة 90OPRCالتلوث الزيتر

  

20 9/11/2020 
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون

مجموعة مالحظات حول قانون مجلس 

 الوزراء والوزارات
  

كتلة حسن   
وع ميناء الفاو الكبت   المطالبة بدعم مشر

وتخصيص المبالغ المالية الالزمة إلكمال 
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وع منترصون الكعت     المشر

21 11/11/2020 

محمد 

الحلبو 

 س  

كتلة 

 منترصون

ن  حول األسئلة الشفاهية وحضور  مداخلتي 

 المسؤول
  

  
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون

حول قانون الناجيات االيزيديات واضافة مادة 

 تجريم الدول الداعمة لالرهاب
  

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعبي

كتلة 

 منتصرون

  تنسجم مع 
التوسعة للمقاعد الدراسية التر

االهىل  ( وقانون التعليم 34المادة الدستورية )

 2016( لسنة 25رقم )

  

 23/11/2020 

محمد 

الحلبو 

 س  

كتلة 

 منترصون
   حول قانون جرائم المعلوماتية

25 7/12/2020 
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون

( 62حول تقرير لجنة األمر النياب   رقم )

الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء يجب تحديد 

  لدقة المتابعة
 السقف الزمتن

  

  
 بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون

إضافة كل من ساهم وشارك في التصدي 

 لجائحة كورونا يتم تضمينه في القانون الحقوق

التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية 

 والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا

  

محمد  9/12/2020 26

الحلبو 

كتلة 

 منترصون
وع قانون انضمام جمهورية العراق  حول مشر

  نقل 
اىل تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم فن
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 النفايات الخطرة والتخلص منها عت  الحدود.  س  

28 15/12/2020 

محمد 

الحلبو 

 س  

كتلة 

 منترصون
 

   
ن فن ن الفضائيي  حول الموظفي 

 كردستان
 

29 16/12/2020 
حسن 

 الكعت   

كتلة 

 منترصون
   وزير الصناعةحول استضافة 

31 19/12/2020 
حسن 

 الكعت   

كتلة 

 منترصون
نامج الحكوم      حول تقرير لجنة متابعة الت 

33 9/1/2021 
حسن 

 الكعت   

كتلة 

 منترصون

حول مناقشة قانون الموازنة العاملة لسنة 

2021 
  

34 11/1/2021 
بشت  

 حداد

كتلة 

 منترصون

  لقانون مؤسسة 
السجناء قانون التعديل الثابن

ن رقم )  2006( لسنة 4السياسيي 
  

    
  هذا 

حول قانون الموازنة وانصاف البرصة فن

 القانون
  

 13/1/2021 
بشير 

 حداد

كتلة 

 منتصرون

مقاتل من الحشد وشملهم في  7000انصاف 

 الموازنة
  

    
  
ن وشملهم فن رصف مستحقات الفالحي 

 الموازنة
  

كات النفطية الذين        الشر
انصاف العقود فن

عام وهم عقود ولم يثبتوا اىل  12مضن عليهم 
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 هذه اللحظة

35 13/1/2021 
حسن 

 الكعبي

كتلة 

 منترصون
 نقطة نظام حول النواب المتغيبين 

أدعو هيأة الرئاسة إلى اجتماع 

عاجل لوضع اللمسات الحقيقية على 

وجود النواب والنواب غير 

المتواجدين بالفصل وعدم الحصول 

 على استحقاقاتهم هم وحماياتهم

  42 2021/3/8 
محمد 

 الحلبوسي

كتلة 

 منترصون
   حول زيارة البابا فرانسيس

  الزراعية      
   حول قانون ايجار األراضن

  44 2021/3/16 
محمد 

 الحلبوسي

كتلة 

 منترصون

حول شمول عوائل ضحايا االنتفاضة 

 والمقابر الجماعية ضمن الموازنةالشعبانية 
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

27 

عالية نصيف 

جاسم 

 العبيدي

3 8/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  

كتلة معا 

 للقانون

  أكدت 
مخالفه قرارات المحكمة االتحادية التر

  بها جنبة مالية ال 
ن التر بأن مشاري    ع القواني 

  بها والمادة
( واضحة بالبت 94)  يمكن المضن

 واإللزام 

  

    
  
  وزاربر

حول ارجاع المفسوخة عقودهم فن

 الدفاع والداخلية
  

    

حول قط االراضي التي لم تستفد منها 

التي تعود ملكيتها  2003 الحكومات ما بعد

 الى وزارة المالية

  

5 19/9/2020 
حسن 

 الكعت   

كتلة معا 

 للقانون
 

نطالب المذكرات االولية نطالب 

باإلجتماعات األولية، لالتفاقيات  

ويتم التصويت عليها بدون أن نعرف 

أصل اإلتفاقية ما ه  وما مذكراتها 

 وأجتماعاته

اللجان هذه مالحظة مهمة أتمنى من 

أن تأخذ بنظر اإلعتبار حتى 

الجلسات التحضيرية والمناقشات 

 التي تعقد حول هذا الموضوع.

6 21/9/2020 
حسن 

 الكعت   

كتلة معا 

 للقانون
 

حول قانون الضمان الصح  هل به 

 جنبة بمالية ام ال

اجاب ممثل اللجنة نعم يوجد في 

 القانون جنبة مالية

  
حسن 

 الكعت   

كتلة معا 

 للقانون

وع  قانون انضمام جمهورية العراق اىل  مشر

، وجوب  2006اتفاقية العمل البحري لسنة 

ي    ع داخىل  ينسجم مع متطلبات 
وجود تشر
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 االتفاقية

  
حسن 

 الكعت   

كتلة معا 

 للقانون

يجب ان تكون قرارات المحكمة االتحادية 

 واضحة
  

7 22/9/2020 
بشت  

 حداد

كتلة معا 

 للقانون
 

  هناك حول 
قانون الموضف الحقوفر

  
ن يتعمدون فن الكثت  من الحقوقيي 

خسارة الدعاوى ولدي الكثت  من 

ن  ن قانونيي  األدلة والشواهد أجد ممثلي 

  
  إفشال وزارته فن

للوزارات يتعمد فن

 خسارة هذه الدعوى

 

11 14/10/2020 
حسن 

 الكعت   

كتلة معا 

 للقانون

( 8المادة )توجيه للجنة القانونية بأضافة نص 

من قرار المحكمة االتحادية  2019لعام 

 مادةه كالواجب التنفيذ الى اللجنة القانونية لتنفيذ

 قانونية المتعلق بفوز المرأة بأكثر من أصوات

 الرجال.

  

13 26/10/2020 
حسن 

 الكعت   

كتلة معا 

 للقانون
 

اض عىل بعض مواد التعديل  االعتر

كة النفط الوطنية  لقانون شر

قانون مصوت عليه ولدينا تعديل 

والتعديل أكيد ضرورة وهو يمر 

باإلجراءات القانونية الذي أرسل 

حسب ما أرى من الحكومة بكتابهم 

 .9/9/2020( في 15206المرقم )

15 27/10/2020 
حسن 

 الكعت   

كتلة معا 

 للقانون

حول قانون سامراء عاصمة الثقافة االسالمية 

اض بخصوص توفت   مخصصات اعتر

 للمحافظة من الموازنة االتحادية
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17 28/10/2020 
حسن 

 الكعت   

كتلة معا 

 للقانون

حول النصاب والتصويت في قانون الضمان 

 الصحي
  

  
بشت  

 حداد

كتلة معا 

 للقانون

وع قانون انضمام جمهورية العراق إىل  شر

المعدل التفاقية قمع  2005بروتوكول عام 

وعة الموجهة ضد سالمة  االعمال غت  المشر

 1988المالحة البحرية لعام 

  

20 9/11/2020 
بشت  

 حداد

كتلة معا 

 للقانون

حول قانون مجلس الوزراء به مخالفة اىل 

الدستور فيما يتعلق بالدور الرقاب   لمجلس 

النواب وآلية الدور الرقاب   الذي نص عىل 

االستضافة والسؤال واالستجواب، فيه 

التقاعد العام، فيه مخالفة اىل مخالفة لقانون 

قانون دور وايجار عقارات الدولة، فيه مخالفة 

  الدولة رقم )
( لسنة 14اىل انضباط موظفن

ن الوزراء، فيه بدعة 1991 ، فيه مخالفة لقواني 

جديدة المتمثلة بترصيف االعمال، ال يوجد 

لها غطاء دستوري، فيما يتعلق باللجان 

  هذا 
  ذكرت فن

 القانونالتحقيقية التر

  

21 11/11/2020 
بشت  

 حداد

كتلة معا 

 للقانون
 حول االسئلة المتكررة اىل الوزراء 

 
 

    
( نائب لحضور وزير 100طلب مقدم من )

لمان   النقل اىل الت 
 

مناقشة مع وزير التعليم العاىل  حول توسعة كتلة معا حسن  21/11/2020 23
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 المقاعد الدراسية للقانون الكعبي

 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوسي

كتلة معا 

 للقانون

ي    ع  يجب ضم اللجنة القانونية اىل لجان تشر

قانون جرائم المعلوماتية وايضا يجب ان تكون 

 العقوابت بالغرامة وليست سالبة للحرية

  

 بشير حداد 7/12/2020 25
كتلة معا 

 للقانون

( و العقود االحتكارة 62حول تقرير اللجنة )

ن بالفساد داخل وعدم  ذكر اسماء المتورطي 

لماذا  2004التقرير ولماذا لم يتم البحث من 

 2006بدا من 

  

26 9/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  

كتلة معا 

 للقانون

( 9القانون يخالف قانون االنتخابات رقم )

  تنص عىل مجلس الوزراء و 2020لسنة 
، والتر

وزارة المالية رصف االموال المخصصة ألجراء 

االنتخابات اىل المفوضية المستقلة 

لالنتخابات بناًء عىل طلب مجلس المفوضية، 

  توجد مادة صوتنا عليها رقمها )
( 43يعتن

حددت آلية رصف أموال المفوضية، لماذا 

يأتينا قانون تمويل أو حتر تخصيص 

  
مخصصات؟ عندما يوجد مادة وضعناها فن

قانون االنتخابات تنص عىل آلية رصف 

 العليا المستقلة لالنتخابات.  المفوضية

  

28 15/12/2020 
بشت  

 حداد

كتلة معا 

 للقانون

  قانون تعيل قانون 
حول حصانة النواب فن

  مجلس النواب
 

نامج الحكوم  كتلة معا حسن  19/12/2020 31    حول تقرير لجنة مراقبة الت 
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 للقانون الكعبي

32 19/12/2020 
بشت  

 حداد

كتلة معا 

 للقانون

حول قانون التعديل االول لقانون اصالح 

ن رقم ) الء والمودعي  ن
  2018( لسنة 14التن

 

34 12/1/2021 
حسن 

 الكعت   

كتلة معا 

 للقانون

عا  ( الفقرة راب20حول الموازنة تتعلق بالمادة )

  المتعلقة باالستقطاعات
 

  36 2021/1/23 
بشت  

 حداد

كتلة معا 

 للقانون

مستشار رئيس تحريك دعوى قضائية على 

  الوزراء عبد الرحمن الجبوري
 

    
محمد 

 الحلبوس  

كتلة معا 

 للقانون

حول استجواب رئيس هيئة االعالم 

  واالتصاالت
 

  37 2021/1/26 
حسن 

 الكعت   

كتلة معا 

 للقانون
 ( اللجنة النيابية148حول االمر النيابي )
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

22 
حسين علي 

 كريم العقابي

 النصر بشير حداد 7/9/2020 2
قيام الحكومة بتصفية العمالة األجنبية في 

 العراق
  

 النصر بشير حداد 8/9/2020 3
تعطيل مجلس الخدمة االتحادي والسبب تشريع 

 األتحاديقانون الخدمة المدني 
  

 النصر بشير حداد 19/9/2020 5
حول مناطق اطراف بغداد وتذليل الصعوبات 

 لهم من خالل زيارة رئيس الوزراء اليهم
  

 النصر بشير حداد 21/9/2020 6

من حيث المبدأ وفقا  للنظام الداخلي لمجلس 

النواب على تشريع قانون استبدال العقوبات 

 ماليةالسالبة للحرية بمبالغ 

  

17 28/10/2020 
حسن 

 الكعبي
   مداخلة حول النصاب والتصويت  النصر

   اللغط الحاصل حول االتفاقيات الدولية النصر بشير حداد  

 النصر بشير حداد  

هيأة االشراف القضائي هيأة رقابية على 

السلطة القضائية كيف تكون تحت مجلس 

واضح القضاء االعلى هذا خالل تنظيمي 

ر قديتالرقابة تلتزم أما التكافؤ أو العلوية وأقل 

 أن يكون هناك تكافؤ بيناتهم أساسا  

  

   المطالبة باستضافة رئيس الوزراء  النصر بشير حداد 7/11/2020 19

    
  عدم احتواء قانون الموازنة لخطة تقشفية 
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 وخطه تعضيم ايرادات

21 11/11/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 النصر

بعض االخطاء التشريعية في قانون مجلس 

  الوزراء والوزارات
 

   مداخلة حول شروع قانون الناجيات اإليزيديات النصر بشير حداد  

    
مداخلة حول استقطاع الروايت والواقع 

  الصحي في اطراف بغداد
 

 النصر بشير حداد 21/11/2020 23

تتناسب مع  مداخلة مع وزير التعليم هل الخطة

رة الموارد البشرية واالمكانيات اللوجستية لوزا

  التعليم العالي

 

 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 النصر

موضوع المواد الجرمية في النص األصلي 

( مادة اختِصرت إلى 25للقانون كانت حوالي )

( مواد وهذا غريب ومستهجن بالسياسة 5)

  التشريعية لدينا في العراق

 

26 9/12/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 النصر

حول قانون نفقات انتخابات مجلس النواب 

مليار دينار لدى المفوضية يمكن  133وجود 

  مداورتها دون اللجوء الى االقتراض

 

   تاخير تشريع قانون الموازنة النصر بشير حداد 9/12/2020 27

   حول مزاد العملة و انخفاض سعر الصرف  النصر بشير حداد 15/9/2020 28

29 16/12/2020 
حسن 

 الكعبي
 النصر

ضرورة تشريع قانون صارم ومحبوك بدرجة 

عالية وبدرجة كبيرة جدا  لضبط التعاقدات 

  الحكومية
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31 19/12/2020 
حسن 

 الكعبي
 حول تقرير لجنة متابعة البرنامج الحكومي النصر

 
 

   حول قانون الموازنة النصر حدادبشير  19/12/2020 32

34 12/1/2021 
حسن 

 الكعبي
 النصر

حول الموازنة تحديد النفقات و تعويضات 

  الموظفين
 

  35 
 

/2021 

حسن 

 الكعبي
 النصر

 حول قانون الموازنة

  
 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 النظامالرد على نقاط  نقاط النظام المداخالت الكيان

19 
صباح جلوب 

 فالح الساعدي
1 5/9/2020 

محمد 

 الحلبوسي
  االستقامة

( لسنة 30فيمايتعلقبتعديل األمر )

فالموضوعينمختلفينهناك واقعة  2005

قانونيةوكيان قانوني وهو   المحكمة 

 (،30االتحاديةالحالية بناء على األمر )

وهناك مشروع إليجاد المحكمة 

على األمر االتحاديةالجديدة بناء 

الدستوري، واقعتان مختلفتان واألمر 

متروك للمجلس إما يمضيبتعديل قانون 

المحكمة االتحاديةالفعليةالحالية أو 

يمضيبتشريع قانون المحكمة الجديدة 

 وباألسس الدستورية

كان لديناقانونين ومقترح 

ومضينابهماسويا  ووصلنا الى إجراء 

تشريع على الجميع، وبما يتعلقبهذه 

مادة في النظام الداخلي يتحدث عن ال

قانون جديدله ارتباط بقوانين أخرى 

وفي لجان أخرى، أي يوجد تعارض 

في نص القوانين المشتركة بين 

اللجان وال يتحدث عن قانون في 

نفس الموضوع، أطلب من اللجنة 

المضي بقراءة القانون قراءة أولى، 

وبإمكان اللجنة القانونية في التقرير 
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تقدموه للقراءة الثانية  الذي سوف

تقدمون .وجهة نظركم فيمايتعلق 

بالقانون وممكن تعرضونه على 

السادة أعضاء مجلس النواب إلتخاذ 

 الشأن بذلك

4 10/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
   قانون أعمار مدينة الصدر االستقامة

5 19/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 بتشكيل لجنة متابعة عمل اللجان االستقامة

لدي ما يتعلق بمبدأ المداولة ومبدأ 

المناقشة، المداولة هي األسس العامة 

لمشروع القانون وهذه تحدث قبل 

القراءة االولى وقبل القراءة الثانية 

وقبل .التصويت إذا أقر المجلس إنه 

بحاجة لهذاالتشريعيصوتعليه من حيث 

 المبدأ بالقبول أو الرفض

 

11 10/10/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 االستقامة

عدم إدراج تعديل النظام الداخلي على جدول 

 األعمال
  

   المطالبة بتحدد موعدا  لحضور رئيس     

12 24/10/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 االستقامة

المطالبة بتولية جدول اعمال المجلس اهتماما 

 اكبر كونة فقيرا
  

13 26/10/2020 
حسن 

 الكعبي
  االستقامة

بيان على جدول االعمال حول اضافة 

 يستنكر االساءة الى رسول هللا )ص(
 

   توضيح لمسالة النصاب والتصويت  االستقامةحسن  28/10/2020 17
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 الكعبي

    

اضافة عبارة بعد نشره في الجريدة الرسمية 

من مقترح قانون معادلة الشهادات  16للمادة 

 والدرجات العلمية

  

19 7/11/2020 
حسن 

 الكعبي
 االستقامة

ال بد من االتخاذ االجراءات القانونية 

المنصوص عليها بالدستور وفي النظام الداخلي 

لمجلس النواب وقانون مجلس النواب بالذهاب 

ة اليإلى المسائلة البرلمانية إلى السيد وزير الم

وزير التخطيط والسيد مجلس 

 الوزراء،بخصوص قانون الموازنة

  

 االستقامة بشير حداد 9/11/2020 20
عدم توزيع مسودة القانون )مشورع قانون 

 مجلس الوزراء والوزارات(على االعضاء
  

21 12/11/2020 
حسن 

 الكعبي
 االستقامة

اعتراض حول مجموع من المواد داخل 

مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات 

 كونها تخالف النصوص الدستورية

  

23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوسي
  االستقامة

عدد من المخالفات واضحة حول قانون 

 مجلس الخدمة االتحادي
 

 االستقامة بشير حداد 15/12/2020 28

 يهاالقوانين التي يجري فيها التعديل او التي عل

طعون من المحكمة اإلتحادية وقرارات 

المحكمة االتحادية يجب ان توزع على 

 االعضاء للطالع عليها

  

على لجنة البرنامج الحكومي والتخطيط  االستقامةحسن  19/12/2020 31

االستراتيجي توزيع تقريرها على اللجان كلن 
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 باختصاصه لمراقبة الحكومة  الكعبي

34 11/1/2021 
محمد 

 الحلبوسي
 االستقامة

حول قانون الموازنة العامة على اعتبار 

الى  2021الموازنات القادمة موازنة ازمة من 

وتنشيط القطاع الزراعي والصناعي و  2025

االبتعاد عن االقتراض الداخلي والخارجي 

 وتفعيل دور االستثمار

  

36 23l1l2021 االستقامة بشير حداد 
استدعاء الوزراء و المسؤلين االمنيين حول 

 حادث تفجير ساحة الطيران
  

      
حول استجواب رئيس هيئة االعالم 

 واالتصاالت
  

 

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

18 
ارشد رشاد 

 الصالح  
1 5/9/2020 

محمد 

 الحلبوس  

الجبهة 

كمانية  التر

 العراقية

تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة 

  جعل 
لقانون انتخابات مجلس النواب العرافر

 الدوائر المختلطة دائرة واحدة
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2 7/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  

الجبهة 

كمانية  التر

 العراقية

حول قانون معادلة الشهادات العلمية المادة 

(2) 
  

    
حول قانون االندية الرياضية موضوع 

 االستثمارات و المنح والهبات
  

3 8/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  

الجبهة 

كمانية  التر

 العراقية

قانون التعديل األول لقانون التعداد العام 

 2008( لسنة 40للسكان والمساكن رقم )

الوزارات المعنية لم ترسل مالحظاتها حول 

 القانون

  

 بشير حداد 10/9/2020 4

الجبهة 

التركمانية 

 العراقية

   حول فالحي كركوك

    
حول استمارة وزارة الدفاع التي تحمل فقرة 

 الطائفة بداخلها
  

9 27/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي

الجبهة 

التركمانية 

 العراقية

الدوائر االنتخابية لقانون انتخابات مجلس 

 النواب العراقي ال تلبي طموح محافظة كركوك
  

10 27/9/2020 
حسن 

 الكعبي

الجبهة 

التركمانية 

 العراقية

   حول التوازن القومي في دوائر الدولة

الجبهة  بشير حداد 11/11/2020 21

التركمانية 

حول بعض المخالفات الدستورية في قانون 

 مجلس الوزراء والوزارات
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 العراقية

    
ن يطب ان تكون  حول موضوع عودة النازحي 

 طوعية وليست قرصية
  

23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  

الجبهة 

كمانية  التر

 العراقية

ورة تعزيز حول قانون جرائم  المعلوماتية ورصن

 القانون بمبادئ حقوق االنسان
 

 

33 9/1/2021 
حسن 

 الكعت   

الجبهة 

كمانية  التر

 العراقية

ورة انشاء  ن و رصن كمانيي 
ين التر حول المحارصن

كمانية  مدارس تعلم باللغة التر
 

 

    
طة  حول التمثيل للقليات داخل كليات الشر

  والدفاع
 

34 12/1/2021 
حسن 

 الكعت   

الجبهة 

كمانية  التر

 العراقية

حول موضوع االختفاء القشي وموقف لجنة 

 حقوق االنسان
 

 

 بشت  حداد  

الجبهة 

كمانية  التر

 العراقية

ورة وجود ممثل للحكومة داخل  حول رصن

 المجلس
 

 

    
وضع الطرق الرابطة بمحافظة كركوك )طريق 

  الموازنة
  بغداد كركوك( ووضعها فن

 

  42 2021/3/8 
محمد 

 الحلبوسي
الجبهة 

كمانية  التر
   حول قانون المحكمة االتحادية
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 العراقية

  الزراعية      
   حول قانون ايجار األراضن

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

16 
مثنى أمين 

 نادر حسين

7 22/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستاني

ن حول اهمية وجود المحكمة االتحادية و بذلك فاي قانو

يخرج من المجلس اين يمكن ان نتاكد من سالمته وين 

 يمكن انطعن به

  

16 27/10/2020 
حسن 

 الكعبي

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستاني

 المطالبة بمساعدة لجان المساندة للجنة العالقات

الخارجية عند قراءة القوانين كونها ذات مواضيع 

 واختصاصات متعددة

  

 بشير حداد 28/10/2020 17

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستاني

   احقية أي نائب المشاركة مع لجنة العالقات الخارجية

21 11/11/2020 
محمد 

 الحلبوسي

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستاني

   القوة الجويةمالحظات لغوية حول قانون 

    
االسباب الموجبة لقانون الناجيات االيزيديات يضعف 

 القانون و ال يسنده
  



 70 

   انصاف موظفي كردستان في قانون االقتراض    

23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوسي

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستاني

حول قانون جرائم المعلوماتية هذا القانون فيه 

مطاطية خطيرة يكمن أن تفسر صياغات فضفاضة 

على أوجه متعددة، ويكمن للقاضي أن يتجاوز إذا كان 

صاحب غرض على الشخص المتهم أمامه دون وجه 

 حق

  

 بشير حداد 9/12/2020 27

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستاني

حول العملة شراء التذاكر لماذا بالدوالر وليست 

 وناالقليم تك بالدينار وباالضافة الى اسعار السفر الى

 االسعار ضعف االسعار التي تسافر بها الى البصرة

  

 بشير حداد 15/12/2020 28

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستاني

 من المفترض شكليا  أن تكون المواد األصلية للقانون

 المطلوب إلغائها موجودة ثم يقترح البديل إلغاء هذه

 المادة

  

    

قضية اإلستجواب؟ هذه لماذا يستثى المحافظ من 

القضية ربما تحتاج إلى توضيح منكم، ألنها تعطل 

جزء من الدور الرقابي لمجلس النواب على 

 المحافظات

  

31 19/12/2020 
حسن 

 الكعبي

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستاني

 

حول تقرير لجنة متابعة 

البرنامج الحكومي باعتبار 

التقرير ذو معلومات سردية 

االعضاء لم مملة و اغلب 

 يتابعو مع اللجنة اثناء عملها

أوال  إذا حضرتك أو بعض األخوة 

واألخوات ال يتابعون فهذه مشكلتهم 

وليست مشكلة اللجنة وهذا جهد كبير 

قامت به اللجنة من خالل استضافات 

وزيارات وبيانات ذكروها وأنا أيضا  

سجلت بعض المالحظات على 

بعض البيانات فيما يخص فايروس 

 رونا وأتمنى أن يكملوا القراءةكو



 71 

 بشير حداد 11/1/2021 34

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستاني

السجين السياسي في إقليم كردستان أن يأخذوا 

 استحقاقاتهم لمدة عشر سنوات وفي الحكومة االتحادية

( عام والذي يتقاضاه السجين في إقليم كردستان 25)

مما يتقاضاه هو نصف ما يتقاضاه أو اقل من النصف 

 السجين السياسي في الحكومة االتحادية

  

35 13/1/2021 
حسن 

 الكعبي

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستاني

 

النظام الداخلي ليس تحديدي 

السيد رئيس الجلسة لكن 

االسئلة الشفاهية جزء من 

النظام الداخلي والدور الرقابي 

للمجلس أو ال، أنا قدمت سؤال 

السجناء شفاهي لرئيس مؤسسة 

وتمت موافقة الرئاسة وتم 

االحالة إلى الدائرة البرلمانية 

لتحديد الموعد، أمس تم 

االتصال برئيس المؤسسة 

ليحضر وتم االلغاء من جدول 

االعمال بدون أي عذر واضح 

ووجيه، الرجاء من هيأة 

الرئاسة عدم تعطيل الدور 

 الرقابي للمجلس.

أنت من حقك تقدم وليس من حقك 

اليوم، نحن يوجد عندنا أن تحدد 

 أولويات

  36 23/1/2021 
بشير 

 الحداد

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستناني

 

حول تفعيل الدور الرقابي 

للمجلس  واستضافة رئيس 

الوزراء شهريا  تعطيل الرئس 

 وعرقلت االسئلة الشفاهيه

وصلت رسالتك والرئسالتعرقل أي 

 عمل من اعمال السادة النواب 

حسن  2021/1/26 37  
االتحاد 

االسالمي 
  رئيس 

ن السلطابن   توجيه سوال شفه  اىل حسي 
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ن  الكردستناني الكعبي  مؤسسة السجناء السياسيي 

  42 2021/3/8 
محمد 

 الحلبوسي

االتحاد 

االسالمي 

 الكردستناني

   حول قانون المحكمة االتحادية

 

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

15 

محمود جواد 

 الزجراوي

 

 سائرون  بشت  حداد 7/9/2020 2
حول مدة اقامة الطلبة معادلة الشهادة ىح اذا كانت 

 ستة اشهر متقطعة
  

اض عىل قانون سامراء و مقارنتها بالكوفة        اعتر

3 8/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 سائرون 

اىل معاىل  السيد وزير التخطيط ما ه  الخطط وجه 

  سوف تتبعها وزارة 
والسياسات اإلنمائية التر

 التخطيط

  

 سائرون  بشت  حداد 10/9/2020 4
حول مواد البطاقة التموينية و هدر االموال الحاصل 

  في التخزين 
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 سائرون  بشت  حداد 19/9/2020 5

)تغريدة الصدر ثالث امور موجهة الى ممثل الحكومة 

حول التطبيع ووابالحكومة،المحاضرين والحراس 

  الليليين، رواتب االجراء في البلدية(

 

6 21/9/2020 
حسن 

 الكعبي
 سائرون 

محترحات لقانون المحكمة االتحادية )صوت رئيس 

المحكمة بصوتين، مراقة فقهاء قانون االحوال 

 الشخصية بدون تصويت(

  

 سائرون  بشير حداد  
ء حول ميناء الفاو و ميناء مبارك والمعرقالت في انشا

 جزيرة مصطنعة من قبل الكويت
  

اض سائرون  بشير حداد 24/10/2020 12    االزمة المالية وقانون االقتر

 سائرون  بشير حداد 7/11/2020 19
ن وكذلك  السؤال حول مزدوىح   الرواتب والفضائيي 

 للوزاراتالحسابات الختامية 
  

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعت   
 سائرون 

تخفيض اجور الكليات االهلية في ظل هذه الظروف، 

ة جعل الكليات من خالل البحوث االستثمارية واالنمائي

  ذات مردود مادي للجامعة
 

 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 سائرون 

ن    التواصل االجتماع  وبي 
ن حرية التعبت  فن لتفريق بي 

القذف والتشهت  بالباطل هناك أمر هناك صفحات 

ء عت  شخصيات غت  منضبطة إىل العراق س 
ُ
  وقنوات ت

 

 سائرون  بشت  حداد 19/12/2020 31
  الخارج منها عقود القوة 

هناك أموال استثمرت فن

  نمر بها
 الجوية حل مو الحول لالزمة المالية التر

  

35 16/1/2021 
حسن 

 الكعت   
   حول موضوع الموازنة سائرون
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   حول موضوع الموازنة سائرون بشت  حداد 2021/1/23 36

37 2021/1/26 
محمد 

 الحلبوس  
   حول موضوع الموازنة سائرون

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

12 
عدنان هادي 

 نور األسدي

19 7/11/2020 
حسن 

 الكعت   
نامج الحكوم   معا للقانون    مالحظات تقرير لجنة مراقبة تنفيذ الت 

   مالحظات حول قانون مجلس الوزراء و الوزارات معا للقانون بشت  حداد 9/11/2020 20

26 9/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  
   قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب معا للقانون

28 15/12/0202 
محمد 

 الحلبوس  
  معا للقانون

حول قانون المحكمة 

 االتحادية

أضم صوتي إلى صوت السيد النائب 

بإكمال التشريع القانوني أو أكمال 

التشريع الذي يتعلق بالمحكمة 

 االتحادية

29 16/12/2020 
حسن 

 الكعت   
   حول اسعار الخدمات الطبية معا للقانون

   الموازنة العامةحول قانون     
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31 19/12/2020 
حسن 

 الكعت   
نامج الحكوم   معا للقانون    مالحظات تقرير لجنة مراقبة تنفيذ الت 

   حول قانون مناهضة التعذيب معا للقانون بشت  حداد 19/12/2020 32

ن      الء والمودعي  ن
   حول قانون اصالح التن

34 12/1/2021 
حسن 

 الكعت   
   حول قانون الموازنة العامة معا للقانون

   حول قانون الموازنة العامة معا للقانون بشير حداد 13/1/2021 34

35 13/1/02021 
حسن 

 الكعت   
   حول تاخت  النواب معا للقانون

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

13 
علية فالح 

 عويد األمارة

2 7/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
   م بضرورة اإلعتراف بالجامعات األم وفروعها في جميع دول العال بيارق الخير

   شمول خريجي االعالم وجعلهم من اولويات الحكومة من الموازنة بيارق الخير بشير حداد  

   المتوسطة و االعدادية اضافة تربية اعالمية في بيارق الخير بشير حداد  

   45رفع عمر المطلوب في كلية الشرطة لحملة الشهادات العليا الى  بيارق الخيرحسن  27/9/2020 10
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 سنة 40بدل من  الكعبي

   األموال المجمدة واألموال المهربة خارج العراق بيارق الخير بشير حداد 10/10/2020 11

21 11/11/2020 
حسن 

 الكعبي
 بيارق الخير

فق صالحية مجلس الوزراء اعطاء الضمانات السيادية ما دامها توا

 على القروض السيادية
  

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعبي
 بيارق الخير

طاقة وال مراقبة وزارة التعليم العالي للكليات االهلية ومدى اكادمية

 االستيعابية للتعليم االهلي
  

 بيارق الخير بشير حداد 7/12/2020 25
( الخاصة بتعاقدات وزارة 62تقرير لجنة األمر النيابي رقم )

 الكهرباء حول الخصخصة
  

 بيارق الخير بشير حداد 15/12/2020 28
تها تبعاتشجع الالمركزية قوال  وفعال  وكل دائرة تتحمل مسؤوليتها و

 القانونية ومخاطباتها للوزارات دون الرجوع للمحافظة
  

 بيارق الخير بشير حداد 16/12/2020 29

المشروع الحيوي االستراتيجي الذي يخلص من االختناقات 

ة لمعداالمرورية وتسهيل سير الركاب إضافة الى ذلك بفترته الزمنية 

 لالنجاز بتشغيل أيدي عاملة في كل منطقة يمر بها هذا القطار

  

34 11/1/2021 
محمد 

 الحلبوسي
 بيارق الخير

 االستقطاعات على رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل رفض فقرة

 تصاعدي في الموازنة باعتبار رواتب الموظفين خط احمر
  

 بيارق الخير بشير حداد 2021/1/23 36  
موضوع خروج العراق من التصنيف ما دور لجنة التعليم العالي 

 العلمي
  

  37 2021/1/26 
حسن 

 الكعبي
   ( اللجنة النيابية148النيابي )حول االمر  بيارق الخير
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

12 

سناء محمد 

حميد 

 الموسوي

3 8/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي

المجلس االعلى 

االسالمي 

 العراقي

   إنشاء البنى التحتية خصوصا  الموازنات االستثمارية 

    
موضوع المفصولينالسياسيين التي اكتملت جميع 

 معامالتهم ومتوقفة حاليا  في وزارة الماليه
  

11 10/10/2020 
محمد 

 الحلبوسي

المجلس االعلى 

االسالمي 

 العراقي

 تاخر دفع رواتب الموظفين

 

 

 حدادبشير  24/10/2020 12

المجلس االعلى 

االسالمي 

 العراقي

   حول الخبراء االقتصاديين الدوليين

    
حول توسعة مقاعد الدراسات العليا ووقراء المقاييس 

  واعطاء منتسبي الحشد قروض اسوة باقرانهم الموظفين
 

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعبي

المجلس االعلى 

االسالمي 

 العراقي

واالجول المبالغ بها باالضافة حول التعليم الموازي 

 المقاعد المخصصة للعوائل الفقيرة
 

 

 بشير حداد 9/12/2020 27

المجلس االعلى 

االسالمي 

 العراقي

مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي 

 1980لسنة  136البيطري رقم 
 

 

  تعويض الفالحين بسبب السيول وانشاء سايلوات الحتواء المجلس االعلى  بشير حداد 15/12/2020 28
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االسالمي 

 العراقي

 الفائض من المحصول

    
ية هناك زيادة باسعار الوقود لذلك تحتاج المشارع الخدم

  الى دعم
 

 بشير حداد 12/1/2021 34

المجلس االعلى 

االسالمي 

 العراقي

 يجب اعادة الموازنة الى الحكومة بسبب النفقات عالية

 جدا
 

 

    
اللذان يشمالن )المحاضرين  341و  315حول قرارت 

  وقراء المقاييس و المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي(
 

  37 2021/1/26 
حسن 

 الكعت   

المجلس االعلى 

االسالمي 

 العراقي

موضوع الفساد في محافظة النجف االشرف وإحالة مقبرة 

 النجف االشرف لالستثمار
 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

16 

إيناس ناجي 

كاظم 

 المكصوصي

 االستقامة بشير حداد 19/9/2020 5

موظف في واسط لم يستلم رواتبهم  800هناك اكثر من 

اتمنى من الحكومة المركزية تمويل صندوق الدعم واسط 

 الحدوديةمن ايرادات المنافذ 

  

 االستقامة بشير حداد 10/10/2020 11
إيقاف راتب اإلجازات والزماالت الدراسية للطالب في 

  الخارج
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 االستقامة بشير حداد 24/10/2020 
االعتراض على جوالت رئيس الوزراء في الدول 

 االوربية
  

 االستقامة بشير حداد 7/11/2020 19
التساؤالت التي وضعتها هل اجابة وزارة المالية على 

  اللجنة المعنية بخصوص قانون الموازنة
 

 االستقامة بشير حداد 9/11/2020 20
ن العجلة في تشريع القوانين واهمال عدة اجراءات يجب أ

 تؤخذ بنظر االعتبار عند التشريع
  

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعبي
  االستقامة

( حول جدول االعمال 37المادة )

الموضوع الدارج فقط التوسعة و 

 في المقاعد الدراسات العليا

 

26 9/12/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 االستقامة

مداخلة حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى 

 خطرةتعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات ال

  والتخلص منها عبر الحدود

 

31 19/12/2020 
حسن 

 الكعبي
 االستقامة

 ادهاما هي  المنهجية؟ وما هي هذه المعايير التي تم اعتم

في حساب نسبة االنجاز للمشاريع المتلكئة في تقرير  

  لجنة مراقبة البرنامج الحكومي

 

33 9/1/2021 
حسن 

 الكعبي
 االستقامة

مستحقات فالحي واسط لم تصرف لحد االن، وهناك تلكؤ 

 ودوائر الموارد المائية في معامالت الفالحين من قبل 

  دوائر الزراعة

 

   حول قانون الموازنة وانصاف محافظة واسط االستقامة بشير حداد 12/1/2021 34

   األوائلتعيين الطلبة  االستقامة بشير حداد 13/1/2021 

  ،نحن نرفض  2021قانون الموازنة اإلتحادية عام  االستقامةحسن  16/1/2021 35
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 اإلقتراض الخارجي،  الكعبي

36 2021/1/23 
بشير 

 الحداد
 االستقامة

ب حول التغييرات في القياداتاالمنيةاالخيرة، من الجان

  القانوني
 

   حول دعم الفالحين والمزارعين    

  37 2021/1/26 
محمد 

 الحلبوسي
 االستقامة

حول البرقيات االستخباراتية التي تنشر عبر مواقع 

  االجتماعيالتواصل 
 

   حول قانون الموازنة      

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

10 
هدى سجاد 

 محمود
11 10/10/2020 

محمد 

 الحلبوس  
  النرص

عدم ادراج السؤال الشفاه  للسيد وزير 

  
جدول العمل والشؤون االجتماعية فن

 االعمال

بعد ما تم التحديد الموعد بناء  على 

الطلب المقدم من السيدة النائبة، تم 

تحديد الموعد بموجب هامش من 

الرئاسة على الطلب المقدم، وألحقها 

موافقة مجلس النواب على أن تكون 

جلسة يوم السبت هي جلسة 

مخصصة للدوائر االنتخابية، 

وبالتالي سوف تكون استضافة السيد 

وزير العمل للشؤون االجتماعية 

لإلجابة على السؤال شفاها  أمام 

السيدات والسادة النواب يوم االثنين 



 81 

 القادم.

   المطالبة بنشر الحضور والغياب النرص بشت  حداد 9/11/2020 20

     

( من النظام 43نقطة النظام المادة )

 الداخلي سبق وأن قدمنا الى هيأة الرئاسة

( توقيع 72في الجلسة السابقة )الموقرة 

من السيدات والسادة النواب لدرج على 

جدول االعمال استضافة السيد وزير 

النقل العراقي داخل قبة مجلس النواب، 

لمناقشة ميناء الفاو الكبير وما هي أهم 

 االجراءات التي اتخذت في هذا القرار

تمت استضافة وزير النقل يوم أمس 

 في اللجان المعنية.

21 11/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
   طلب استضافة وزير النقل النرص

  
بشير 

 الحداد
   مالحظة حول قانون الناجيات االيزيديات 

    
مداخلة حول تحويل االموال المخصصة 

  315الستقرار المحافظات الى قرار 
  

23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
   المعلوماتيةمالحظات حول قانون جرائم  النرص

   مالحظات حول قانون مناهضة التعذيب النصر بشير حداد 19/12/2020 32

الء     ن    مالحظات حول قانون اصالح التن
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  35 16/1/2021 
حسن 

 الكعبي
   حول موضوع الموازنة النصر

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 على نقاط النظام الرد نقاط النظام المداخالت الكيان

10 
يوسف بعت  

 علوان الكالب   

11 10/10/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 النرص

ة االصالحات  اض عىل تجاوز وزير المالية فتر االعتر

 يوم بدون تحقيق أي  انجاز 60الممنوحة له 
  

  ميناء الفاو    
كة دايو فن    جريمة مقتل مدير شر

اض عىل طريقة عمل وزير المالية النرص بشت  حداد 7/11/2020 19    االعتر

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعت   
 النرص

ا مالحظات اثانء استضافة وزير التعليم العالي منه

حول اعتصام اصحاب الشهاات العليا وتوسيع 

 المقاعد الدراسية في الجامعات

  

25 7/12/2020 
حسن 

 الكعت   
 النرص

اهة تشكيل لجنة من اللجنة القانونية  ن ولجنة التن

ن بجرائم  ولجنة حقوق االنسان لمتابعة الموقوفي 

 الفساد

  

   حول استجواب وزير المالية النرص بشت  حداد 11/1/2021 34

    
حول قانون اعدة منتست   الدفاع و الداخلية اىل 

 الخدمة
  

   مالحظات حول قانون الموازنة النرصحسن   
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 الكعت   

   مالحظات حول قانون الموازنة النصر بشير حداد 13/1/2020 35

42 2021/3/8 
محمد 

 الحلبوسي
ن  النصر    حول لجنة السلوك النياب   والنواب المتغيبي 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

7 

برهان كاظم 

عبد هللا  

 المعموري

11 10/10/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 االستقامة

ن بغداد    صيانة الطريق الذي يربط بي 
تباطؤ كبت  فن

 والمحافظات الشمالية
  

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعت   
   توسعة المقاعد، وتقسيط اجور الكليات االهلية االستقامة

   حول ميناء الفاو االستقامة بشت  حداد 9/12/2020 27

31 19/12/2020 
حسن 

 الكعت   
نامج الحكوم   االستقامة    حول تقرير لجنة مراقبة الت 

   مالحظة حول قانون الموازنة االستقامة بشير حداد 19/12/2020 32

34 12/1/2021 
بشير 

 الحداد
   مالحظة حول قانون الموازنة االستقامة
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  35 16/1/2021 
حسن 

 الكعبت   
   الموازنةحول موضوع  االستقامة

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

7 

رياض محمد 

عىل  عودة 

 المسعودي

3 8/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 االستقامة

ن األوائل عىل الكليات واألوائل عىل األقسام  قانون بتعيي 

ام الحكومة  ن ي    ع هذا القانون ولم يتم ألتر األتحادية منذ تشر

ن هؤالء  بإصدار التعليمات الالزمة لتعيي 

  

 االستقامة بشت  حداد 19/9/2020 5
ين  315بشأن قرار رقم  وشمول العقود والمحارصن

 بالموازنة
  

    
ن و العاشر من محرم  تخصيص مبالغ لكربالء لزيارة االربعي 

 و النصف من شعبان وبغداد و سامراء
  

 االستقامة بشت  حداد 10/10/2020 11
ن محافظة )كربالء(  ن )بغداد( وبي  الطريق الرسم  بي 

 وخطورته
  

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعت   
 االستقامة

الخطة لقبول الدراسات العليا ه  ليست وزارة التعليم 

، وإنما الجامعات ه  المعنية بذلك  العاىل  والبحث العلم 

 ايضا تسديد مبالغ المناقشاتو ايضا توسعة مقاعد و 

  

   ب بشان المساكن العشوائية و االعمالة االجنبية والروات االستقامة بشير حداد 13/1/2021 34

  35 13/3/2021 
حسن 

 الكعبي
   طالبة في بعض الحقوق والحصص لمحافظة كربالء  االستقامة
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 االستقامة بشير حداد 2021/1/23 36  
التصنف العالمي للتعليم مؤيدا  حول خروج العراق من

 للنائبة علية المكصوصي
  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

8 

فالح عبد 

  
الكريم راضن

 الخفاىح   

19 7/11/2020 
حسن 

 الكعت   
نامج  النرص    الحكوم  مالحظات تقرير لجنة مراقبة تنفيذ الت 

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعت   
   مالحظات اثناء زيارة وزير التعليم العاىل  و البحث العلم   النرص

31 19/12/2020 
حسن 

 الكعت   
 النرص

نامج الحكوم   مالحظات تقرير لجنة مراقبة تنفيذ الت 

 النصف سنوي
  

   العامةمالحظات حول قانون الموازنة  النرص بشير حداد 11/1/2021 34

   مالحظات حول قانون الموازنة العامة النرص بشير حداد 12/1/2021 34

   مالحظات حول قانون الموازنة العامة النرص بشير حداد 2021/1/13 34

 النرص بشير الحداد 2021/1/23 36
حول القوات األمنية وكيفية ادارتها ومسؤوليتها عن تفجت  

ان  ساحة الطت 
  

37 2021/1/26 
حسن 

 الكعبي
ن  النرص    طرح موضوع تقييم المحافظي 
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

 محمد شياع  6

21 11/11/2020 
حسن 

 الكعت   
   حول قانون مجلس الوزراء والوزارات دعاة االسالم

23 23/11/2020 
د ممح

 الحلبوس  
   حول قانون جرائم المعلوماتية دعاة االسالم

30 17/12/2020 
د ممح

 الحلبوس  
 دعاة االسالم

كة النفط   مالحظات حول قانون التعديل االول لقانون شر

 2018( لسنة 4الوطنية العراقية رقم )
  

31 19/12/2020 
د ممح

 الحلبوس  
 دعاة االسالم

نامج الحكوم  وال  عىل اللجان االطالع عىل تقرير متابع الت 

 تنسف هذا العمل 
  

 دعاة االسالم بشير حداد 19/12/2020 32

تحدد موعد ورشة وتدعو الخبراء المختصين ونحن 

نساعدهم نسمي مجموعة أسماء يحضرون حتى يصبح 

 استكمال لهذه النقاشات عرض تقرير للخبراء أمام أعضاء

 مجلس

  

   حول قانون الموازنة العامة دعاة االسالم بشير حداد 12/1/2021 34
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

9 
عباس يابر 

 عويد

20 9/11/2020 
حسن 

 الكعت   

ائتالف الكفاءات 

 للتغيت  
 

جلسة لغرض المطالبة بتحديد أقرب 

استضافة السيد رئيس الوزراء لغرض االجابة 

 عىل السؤال الموجه له

 

23 21/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  

ائتالف الكفاءات 

 للتغيت  

مالحظات حول توسعة المقاعد 

 الدراسات العليا
  

 بشير حداد 7/12/2020 25
ائتالف الكفاءات 

 للتغيت  

 (62تقرير لجنة األمر النياب   رقم )

 الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء
  

 بشير حداد 9/12/2020 27
ائتالف الكفاءات 

 للتغيت  

توصيات اللجنة الخاصة بالخطوط 

 الجوية العراقية
  

 بشت  حداد 9/1/2021 33
ائتالف الكفاءات 

 للتغيت  
   حول قانون الموازنة العامة

 بشت  حداد 12/1/2021 34
ائتالف الكفاءات 

 للتغيت  
   حول قانون الموازنة العامة

35 16/1/2021 
حسن 

 الكعت   

ائتالف الكفاءات 

 للتغيت  

وضع الموازنة وأهميتها للبالد 

وإستحقاق محافظاتنا، أن نبحث 

ألنهليستجميع المحافظات ممثلة داخل 

اللجنة المالية نبحث عن 

 إستحقاقاتناالمالية لمحافظاتنا،

  

  حول موضوع تردي الكهرباء في ائتالف الكفاءات محمد  2021/1/26 37
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 العراق للتغيت   الحلبوس  

    

حول اهمال البناى التحتية من قبل 

مديريات وشركات النفط في محافظة 

 واسط

  

  42 2021/3/8 
محمد 

 الحلبوس  

ائتالف الكفاءات 

 للتغيت  

حول قانون التعديل الثاني لقانون الطرق 

 العامة
  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

5 

أكتفاء مزهر 

عبد كسار 

 الحسناوي

5 19/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي

حركة 

 الصادقون
 

 القراءة األولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية

والكيميائية للرقابة النووية واإلشعاعية 

 نةوالبايلوجية. هذه القوانين تعتبر رئيسية للج

الصحة والبيئة لكن أصبحت رئيسية هذا 

ي لمالقانون إلى لجنة التعليم العالي والبحث الع

لم نطلع على هذا القانون كلجنة الصحة 

 والبيئة

ليس لدينا صالحية التأجيل تريدون أن 

تردوه من حيث المبدأ، قدموا طلب برده 

حيث المبدأ قبل القراءة الثانية، إذا من 

رفضت اللجان هذا القانون قبل القراءة 

ي الثانية عندما يأتون ليقدموا التقرير يوص

الى المجلس برده من حيث المبدأ 

 ويصوت المجلس 

11 10/10/2020 
محمد 

 الحلبوسي

حركة 

 الصادقون

المطالبة بتطبيق قانون التدرج الطبي 

 2000 ( المعدل لسنة6رقم )
  

يجب أن تكون هناك خطط     

إستراتيجية إلنشاء المفاعالت النووية 
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 في بغداد

33 9/1/2021 
حسن 

 الكعبي

حركة 

 الصادقون

شمول الخريجين من المهن الصحية 

والساندة وكذلك اإلداريين شمول 

 خطورتهم في الموازنة

  

 بشير حداد 13/1/2021 35
حركة 

 الصادقون

االطباء لم يشملو مضى عام و 

بالتعيين المركزي وحتى المتعينين 

 على المالك لم يستلمو رواتبهم

  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

5 
انعام مزيد 

 نزيل الخزاع  

اض  االستقامة بشت  حداد 24/10/2020 12    والمطالبة بان يكون داخلياموضوع االقتر

15 27/10/2020 
حسن 

 الكعت   
 االستقامة

اض عىل قانون تعديل قانون سامراء و الذي  اعتر

فيه الكثت  من الجوانب المالية، اذ تم رصف الكثت  

رة اما  من االموال عىل المحافظات المترصن

ء  
 محافظات الجنوب الفقت  لم يرصف لها سر

  

 االستقامة حداد بشت   19/12/2020 32

العراق مقبل عىل كارثة اقتصادية، حكومة 

( تعمد إىل سياسة تجوي    ع الشعب  )الكاظم 

  من أجل سياسة التطبيع
 العرافر

  

نامج الحكوم          حول تقرير لجنة متابعة الت 
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عها مجلس  ن شر حول القواين المخالفة لقواني 

 النواب مثل قانون البنك المركزي
  

 

 

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

5 

ماجدة عبد 

اللطيف 

محمد 

 التميم  

19 7/11/2020 
حسن 

 الكعت   
   قانون تمويل العجز الماىل   االستقامة

23 21/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 االستقامة

الي بها لجنة التعليم العحول القوانين التي تشترك 

 والبحث العلي
  

23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
   حول قانون جرائم المعلوماتية االستقامة

28 15/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  
   حول قانون الموازنة العامة االستقامة

31 19/12/2020 
حسن 

 الكعت   
نامج الحكوم   االستقامة    حول تقرير لجنة متابعة الت 
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

6 
دلت   ريزان

 مصطفن 

20 9/11/2020 
حسن 

 الكعت   

  
االتحاد الوطتن

  
 الكردستابن

 

وع  عدم ادراج مشر

قانون مناهضة العنف 

األشي أو الحماية من 

العنف االشي عىل 

 المجلسجدول  اعمال 

النسبة للعنف االسري، العنف االسري أيضا  طلبت لجنة 

أن  رأةاألوقاف، وطلبت اللجنة القانونية، ونحن أعطينا لجنة الم

 تقوم بحوارات حتى يقدمون القانون بالشكل الذي يليق، ألن

القانون فيه تعارض وفيه مشاكل، توجد أطراف غير داعمة 

 ون العنف االسري علىللقانون، فنحتاج مكان ما نعرض القان

منصة النقاش والحوار على االعضاء والسيدات االعضاء، ال 

يحصل سجال ونقاش، نحن هذه االمور ننظمها وننضجها 

 داخل اللجان وبعدها نصل برؤية الى عرض المشروع

23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوسي

  
االتحاد الوطتن

  
 الكردستابن

   حول قانون جرائم المعلوماتية

31 19/12/2020 
حسن 

 الكعت   

  
االتحاد الوطتن

  
 الكردستابن

ح لماذا نحن  أريد إجابة وشر

ن برفع جلساتنا  مستعجلي 
  

 بشير حداد 19/12/2020 32
  
االتحاد الوطتن

  
 الكردستابن

   حول قانون مناهضة التعذيب

34 11/1/2021 
حسن 

 الكعبي

  
االتحاد الوطتن

  
 الكردستابن

للمشاريع تخصيص مبالغ مالية 

 التي تنهض بواقع المرأة
  

37 2021/1/26 
حسن 

 الكعبي

  
االتحاد الوطتن

  
 الكردستابن

حول عدم ورود فقرة االمر 

النيابي على جدول االعمال 

وعدم اعالم األعضاء 

بالتحديثات التي تحصل على 
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 جدول االعمال

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

6 
عطوان 

  
 العطوابن

21 11/11/2020 
حسن 

 الكعت   
   حول قانون مجلس الوزراء والوزارات دعاة االسالم

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعت   
 دعاة االسالم

مجموع مالحظات اثناء استضافة وزير التعليم 

 العاىل  و البحث العلم  
  

25 7/12/2020 
حسن 

 الكعت   
 دعاة االسالم

مالحظات حول تقرير لجنة األمر النياب   رقم 

 ( الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء62)
  

31 19/12/2020 
حسن 

 الكعت   
   حول تقرير لجنة متابعة البرنامج الحكومي دعاة االسالم

   حول قانون الموازنة العامة دعاة االسالم بشير حداد 13/1/2021 34

  35 16/1/2021 
حسن 

 الكعبي
   حول موضوع الموازنة دعاء االسالم
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

7 
زياد طارق 

 الجناب   

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعت   
 ال يوجد

مجموع مالحظات اثناء استضافة وزير التعليم 

 و البحث العلم   العاىل  
  

25 7/12/2020 
بشت  

 الحداد
 ال يوجد

( الخاصة 62حول تقرير لجنة األمر النياب   رقم )

 بتعاقدات وزارة الكهرباء
  

32 19/12/2020 
بشت  

 الحداد
 ال يوجد

الء  ن حول قانون التعديل االول لقانون اصالح التن

ن   والمودعي 
  

33 9/1/2021 
حسن 

 الكعت   
 ال يوجد

استضافة وزير الزراعة وحصص المياه  حول

 للوسط و الجنوب
  

   حول قانون الموازنة العامة ال يوجد بشت  حداد 13/1/2021 35

   حول قانون المفوضية ال يوجد بشت  حداد 2021/1/23 36  

  للعراق      
   حول الواقع األمتن

  37 2021/1/26 
حسن 

 الكعت   
   ( اللجنة النيابية148)حول االمر النياب    ال يوجد
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

5 
خالد 

 الجشعم  

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعت   

تيار الحكمة 

  
 الوطتن

مجموع مالحظات اثناء استضافة وزير التعليم 

 العاىل  و البحث العلم  
  

25 7/12/2020 
بشت  

 الحداد

تيار الحكمة 

  
 الوطتن

( الخاصة 62حول تقرير لجنة األمر النياب   رقم )

 بتعاقدات وزارة الكهرباء
  

28 15/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  

تيار الحكمة 

  
 الوطتن

مجموع مالحظات حول قانون تمويل العجر، 

  
وبن ، وحول التعليم االكتر ن  ومستحقات الفالحي 

  

    
كة أسياسيل  محاسبة كة كورك وشر كة زين وشر شر

نت  ألنهم ضعفوا خدمة األنتر
  

35 13/1/2021 
حسن 

 الكعت   

تيار الحكمة 

  
 الوطتن

   حول قانون الموازنة العامة

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

4 
هيثم رمضان 

 الجبوريعبد 
3 8/9/2020 

محمد 

 الحلبوس  

تجمع الكفائات 

 والجماهت  

ح قانون التعديل االول لقانون الهيأة العراقية  مقتر

ح  2017( لسنة 78لألعتماد رقم ) هذا مقتر

  إىل تمويل مركزي 
لتحويل هيأة من تمويل ذابر

 وفيه تبعات مالية وسوف يكون بها أثر ماىل  
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   الخدمة المدنيةحول إقرار قانون     

15 27/10/2020 
حسن 

 الكعت   

تجمع الكفائات 

 والجماهت  

  بابل عاصمة 
عدم رصف مستحقات قانوبن

العراق التاري  هية وسامراء عاصمة الثقافة 

االسالمية بسبب وزارة المالية لم تخصص 

 حساب خال لهم

  

19 7/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  

تجمع الكفائات 

 والجماهت  

ورة  لقاء السيد رئيس الوزراء ووزير المالية رصن

والتخطيط والمنافذ الحدودية والكمارك 

ومحافظ البنك المركزي لالتفاق عىل صيغة 

 قانون تمويل العجز الماىل  

  

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

4 

متن صالح 

مهدي 

ي  العمت 

3 8/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
  محافظ منظمة بدر

ن فن    نينوى  ةملف النازحي 

19 7/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
  منظمة بدر

: لهيأة الرئاسة النظر 38المادة )
ً
( أوال

  مواضيع القضايا والمهمات 
فن

)حول احداث محافظة  المستجدة

 دياىل(

 شكرا  جزيال  الى السيدة النائبة ونؤكد من

خاللِك الى كل أبناء الشعب العراقي رفض 

واستنكار مجلس النواب لهذه االعتداءات 

 التي تحدث بين الحين واآلخر
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 منظمة بدر بشت  حداد 11/11/2020 21
اض حول اسم قانون الناجيات  اعتر

 االيزيديات
  

    
حول التهجت  الذي تتعرض له 

  دياىل
 منطقة ابو صيدا فن

  

 

 

 النائب 
 رقم

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

4 
ميسون جاسم 

 داود عاتي

4 10/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
   قانون العنف األُسريحول  االستقامة

   مجلس الخدمة المدنية االتحادي    

 االستقامة بشير حداد 12/1/2021 34

التي توفرت بسبب الحذف حول الدرجات 

يجب شمول بها  315واالستحداث وقرار 

 المعتصمين امام الوزارات

  

    
عدم المساس برواتب المتقاعدين القليلة وكذلك صرف 

 مستحقات المتقاعدين من المجلس المحلي
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

4 
كاظم عطية 

 الشمري

6 21/9/2020 
حسن 

 الكعت   

حزب الوفاق 

  
 الوطتن

ن الصح      قانون التأمي 

   مالحظات حول قانون المحكمة االتحادية    

23 23/11/2020 
حسن 

 الكعت   

حزب الوفاق 

  
 الوطتن

  المدائن و القطعة االرض 
بخصوص جامعة الرشيد فن

السعودية فاذا ارادت وزارة الشباب  خصصت مؤخرا لمعب

  المدائن تابعة للوزارة
 تعويض بقطعة ارض فن

  

31 19/12/2020 
حسن 

 الكعت   

حزب الوفاق 

  
 الوطتن

نامج الحكوم      حول تقرير لجنة مراقبة الت 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 النظامالرد على نقاط  نقاط النظام المداخالت الكيان

4 
به هار  

 محمود فتاح
7 22/9/2020 

محمد 

 الحلبوس  
 التغيت  -كوران 

تمديد عمل لجنة التعديالت الدستورية من الشهر 

 الثالث اىل السابع
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17 28/10/2020 
حسن 

 الكعت   
 التغيت  -كوران 

تفست  المحكمة االتحادية عىل األغلبية المطلقة 

 واألغلبية البسيطة
  

30 17/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  
  التغيت  -كوران 

نقطة نظام حول عنوات قانون 

تمويل نفقات االنتخابات 

 ليصبح تخصيص وتمويل 

 

34 12/1/2021 
حسن 

 الكعت   
 التغيت  -كوران 

وع قانون الموازنة، أما  مالحظات عامة عىل عموم مشر

  تكون خاصة
  من مالحظابر

بحصة اإلقليم،   الجزء الثابن

 ورواتب موظفو اإلقليم. 

  

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

6 

ن  آال تحسي 

حبيب 

  
 الطالبابن

9 27/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
  قانون انتخابات مجلس النواب 2الحل 

   مالحظة حول كوتا النساء فن

 2الحل  بشت  حداد 7/11/2020 19

داد اموال العراق من الدول االجنبية وفق قانون  هل تم استر

ن لجنة  داد اموال الدولة؟ وهناك عدم وجود تنسيق بي 
استر

العالقات الخارجية والحكومة عند االلتقاء بالوفود االجنبية 

 وعقد االتفاقيات
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ن العراق  يت   بي 

مالحظات حول اتفاقية االزدواج الرصن

 والكويت
  

34 12/1/2021 
حسن 

 الكعت   
   مالحظات حول قانون الموازنة 2الحل 

  36 2021/1/23 
محمد 

 الحلبوس  
   حول استجواب رئيس هيئة االعالم واالتصاالت 2الحل 

  42 2021/3/8 
محمد 

 الحلبوس  
 2الحل 

في يوم المراة العالمي يجب انصاف المراة في المحكمة 

 االتحادية
  

  44 2021/3/16 
محمد 

 الحلبوس  
   (19مطالبة بإعالن حلبجة محافظة رقم ) 2الحل 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

4 

صباح حسن 

محمد 

 العكيىل  

6 21/9/2020 
حسن 

 الكعبي
   مالحظة حول تقرير الضمان الصحي االستقامة

11 10/10/2020 
محمد 

 الحلبوسي
   حول موضوع تاخير الرواتب للموظفين و المتقاعدين االستقامة

   حول رواتب العقود الذين لم يستلمو رواتبهم منذ اشهر االستقامة بشير حداد 11/11/2020 21

   حول قانون مناهضة التعذيب االستقامة بشت  حداد 19/12/2020 32
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

5 

نايف مكيف 

شنان 

 الشمري

3 8/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  

حزب الوفاق 

  
 الوطتن

سؤال من أهاىل  الموصل للسيد وزير المالية االموال المخصصة 

  عام 
 أين ذهبت؟ 2017, 2016, 2015, 2014للموصل فن

  

11 10/10/2020 
محمد 

 الحلبوس  

حزب الوفاق 

  
 الوطتن

  محافظة نينوى
   ملف التعويضات فن

21 11/11/2020 
محمد 

 الحلبوسي

حزب الوفاق 

 الوطني
   بعض االجابات حول قانون كلية القوة الجوية

23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوسي

حزب الوفاق 

 الوطني
   المعلوماتيةبعض االجابات حول قانون جرائم 

  35 16/1/2021 
حسن 

 الكعبي

حزب الوفاء 

 الوطني
   حول موضوع الموازنة

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

5 

ستار جبار 

عبد هللا 

 الجابري

 الحكمة بشت  حداد 10/10/2020 11

وممثل الحكومة بتفعيل القرارات  مطالبة رئاسة المجلس

  اتخذت بتاري    خ 
بخصوص كون  18/12/2020التر

 محافظة نينوى منكوبة القرارات

  

   المطالبة  باستضافة السيد رئيس الوزراء    

  ( الخاصة 62مالحظة حول تقرير لجنة األمر النياب   رقم ) الحكمة بشت  حداد 7/12/2020 25
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 بتعاقدات وزارة الكهرباء

   مالحظة حول قانون الموازنة الحكمة بشت  حداد 13/1/2020 35

37 2021/1/26 
محمد 

 الحلبوس  
 الحكمة

بشأن ترصيحات محافظ ذي قار  ةتشكيل لجنة تحقيقي

  
السيد ناظم الوائىل  و اتلعينات و اإلعفاءات وقطع األراضن

  زمنه
  وزعت فن

 التر

  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

5 

صادق حميد 

حسن 

 السليط  

 االستقامة بشت  حداد 10/10/2020 11

ن  الموضوع بخصوص الحجم الكبت  للطالب الحاصلي 

ة بالمقارنة مع القدرة االستيعابية  ن عىل معدالت متمت 

ة كالمجموعة الطبية ن  للجامعات المتمت 

  

    
ة من الطالب بقضية  هنالك ظلم كبت  علىالطبقة الفقت 

 التعليم الموازي
  

23 21/11/2020 
حسن 

 الكعت   
   حول توسعة المعاقد الدراسية االستقامة

   حول موضوع الموازنة االستقامة بشت  حداد 11/1/2021 34

  35 16/1/2021 
حسن 

 الكعت   
   حول موضوع الموازنة االستقامة
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

6 

رعد حميد  

كاظم 

 الدهلك  

20 9/11/2020 
حسن 

 الكعت   

الجبهة العراقية 

  
 للحوار الوطتن

 

يوجد أمر يعصف بالبلد وهو عدم توزي    ع 

الرواتب، وكأنه نرسل رسالة أنه هذا الموضوع 

لمان وهو اهتمام كبت  فيه من قبل بعيد  عن الت 

لمان ومن قبل اللجنة المالية.   الت 

سيادة النائب مداخلة وليست 

 نقطة نظام

23 21/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  

الجبهة العراقية 

  
 للحوار الوطتن

حول توسعة المعاقد الدراسات 

 العليا
  

 بشت  حداد 11/1/2021 34
الجبهة العراقية 

  للحوار 
 الوطتن

 
اض من حيث المبدأ عىل قانون اعادة  اعتر

 منتست   الداخلية والدفاع

لجنة األمن والدفاع أثناء إعدادكم 

لتقرير القراءة الثانية يجب أحضار 

 رأي الحكومة وكل هذه المالحظات

 بشت  حداد 13/1/2021 34
الجبهة العراقية 

  
 للحوار الوطتن

   حول قانون الموازنة العامة

  36 2021/1/23 
محمد 

 الحلبوس  

الجبهة العراقية 

  
 للحوار الوطتن

اض عىل قانون إعادة  االعتر

منتست   الداخلية والدفاع من 

 حيث المبدا

  

الجبهة العراقية محمد  2021/3/8 42  
حول إجراءات الحرصن المقاه  

والمطاعم والشوارع مفتوحة 
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   الحلبوس  
 والجوامع مغلقة للحوار الوطتن

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

4 
هدى جارهللا 

 داوود

 حسن الكعت    11/11/2020 21
وع  حزب المشر

  العراق 
 1العرب   فن

ن     حول القرض و تسديد رواتب الموظفي 

23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  

وع  حزب المشر

  
 1العراق العرب   فن

مجموع مالحظات اثناء استضافة وزير 

 التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

 حسن الكعت    9/1/2021 33
وع  حزب المشر

  العراق 
 1العرب   فن

ين 315حول قرار     ومخصصات المحارصن

 حسن الكعت    12/1/2021 34
وع  حزب المشر

  العراق 
 1العرب   فن

   حول قانون الموازنة العامة

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان
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4 
كاظم 

 الصيادي

23  
محمد 

 الحلبوس  
 حركة البشائر

مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

28 15/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  
  حركة البشائر

نظام حول قانون حماية المعلم، نقطة 

باالضافة اىل الطلبة الذين ادو 

االمتحانات الخارىح   من الوقف 

، مطالبة لجنة التعليم ولجنة  الشيع 

لمانية بأن يقبلون طالب  الصحة الت 

الجيش االبيض للعام الدراس  القادم 

 للدارسات العليا خارج خطة القبول

لجنة التعليم العالي الفقرة االولى 

 حدث بها السيد النائب لجنة التعليميت

العالي والبحث العلمي إجراء الالزم 

مع الوزارة وإعالم رئاسة مجلس 

النواب بذلك والفقرة االخيرة يتم 

 التنسيق مع لجنة الصحة والبيئة.

 حركة البشائر حسن الكعت    19/12/2020 31
حول تقرير لجنة متابعة البرنامج 

 الحكومي
  

   حول قانون الموازنة العامة حركة البشائر بشت  حداد 12/1/2021 34

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

5 
احمد مدلول 

 الجربا

 حسن الكعت    21/11/2020 23
وع  حزب المشر

  العراق 
 1العرب   فن

استضافة مجموع مالحظات اثناء 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

وع  بشت  حداد 19/12/2020 32 حزب المشر
مناقشة عدة مواضيع منها الكهرباء، 

اسعار رصف الدوالر، استضافة 
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  العراق 
 رئيس الوزراء 1العرب   فن

 حسن الكعت    11/1/2021 34
وع  حزب المشر

  العراق 
 1العرب   فن

   العامةحول قانون الموازنة 

 حسن الكعت    12/1/2021 34
وع  حزب المشر

  العراق 
 1العرب   فن

   حول قانون االختفاء القرصي

 بشت  حداد 2021/1/23 36
وع  حزب المشر

  العراق 
 1العرب   فن

تقديم خمس طلبات اىل اللجنة 

 المالية
  

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

 يونادم كنا 8

   حول قانون مجلس الوزراء والوزارات ائتالف الرافدين حسن الكعت    11/11/2020 21

   حول قانون انتخابات مجلس النواب ائتالف الرافدين بشت  حداد 9/12/2020 27

 ائتالف الرافدين بشت  حداد 15/12/2020 28
إستحداث دائرة إسناد المطالبة 

يع  
 تشر

  

   حول قانون الموازنة العامة ائتالف الرافدين بشت  حداد 12/1/2021 34
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   حول قانون الموازنة العامة ائنتالف الرافدين حسن الكعت    16/1/2021 35

 ائنتالف الرافدين حسن الكعت    2021/1/26 37
( اللجنة 148حول االمر النياب   )

 النيابية
  

  42 2021/3/8 
محمد 

 الحلبوس  
   حول قانون المحكمة االتحادية ائنتالف الرافدين

      
حول يوم المراة العالم  وزيارة البابا 

 فرانسيس
  

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 
حسن جالل 

 محمد

1 5/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
   موضوع المتقاعدين االستقامة

    
موضوع المتجاوزين على األراضي منذ 

 2003عام 
  

   حول قانون الموازنة العامة االستقامة بشير حداد 13/1/2021 35
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 االستقامة حسن الكعبي 16/1/2021 35  

 المعادن من ِق َ بل الدولة، ألن ِ استثمار  

هذه ِ توفر مبالغ وننجو من هذه األزمة 

 اإلقتصادية،

  

5 
بسمة محمد 

 بسيم

1 5/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 النصر

ملف التعويضات في محافظه نينوى 

وتأخيره وحادثة العبارة التي حدثت في 

على أعتبار ضحايا العبارة 21/3/2019

 شهداء ِ ومنحهم  الدرجات الوظيفية 

  

 النصر حسن الكعبي 21/11/2020 23

مع وزير التعليم العالي حول توسعة 

المقاعد الدراسية وكذلك الى انشاء قناة 

باقرانه من موظفي وزارة للموظفين اسوة 

التعليم وكذلك شمل المعتصمين بالحذف 

 واالستحداث

  

 النصر حسن الكعبي 16/12/2020 29
الضغطعلى الحكومة من اجل تشريع قانون 

 الموازنة
  

   حول موضوع المفقودين والمقابر الجماعية النصر بشير حداد 2021/1/23 36

37 2021/1/26 
محمد 

 الحلبوسي
   حول موضوع عودة النازحين النصر

3 

عدنان عبد 

خضت  عباس 

  
 الزرفن

  النرص حسن الكعت    21/9/2020 6

قانون الضمان الصح  به تبعات 

مالية التصويت عىل هذا القانون 

 
ً
بهذه الطريقة قد يحرجنا ماليا

 بأعتبار ان الوضع الماىل  
ً
الحقا

ة   من ازمة كبت 
 الحاىل  للدولة يعابن
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9 27/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
   الدوائر االنتخابية النرص

23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 النرص

  قانون جرائم 
بخصوص الجرائم الواردة فن

 المعلوماتية
  

3 

عبد الباري 

جميل عبد 

هللا عبد 

 الكريم

7 22/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  

التحالف من 

اجل 

الديمقراطية و 

 العدالة

ن اىل اللجان موضوع إحالة  مشاريعالقواني 

المختصة منها قانون مناهضة العنف 

 األشي

  

 بشت  حداد 9/11/2020 20

التحالف من 

اجل 

الديمقراطية و 

 العدالة

 

 9نقطة النظام من المادة )
ً
( أوال

من النظام الداخىل  يرسل جدول 

حات القانون  االعمال مع مقتر

اليون نحن نحصل فقط عىل 

 جدول االعمال

 مالحظة وجيهة وسوف يتم األخذ بها

 بشت  حداد 19/12/2020 32

التحالف من 

اجل 

الديمقراطية و 

 العدالة

( من النظام الداخىل  37حسب المادة )

هناك ألزام لرئاسة المجلس بتوزي    ع جدول 

 االعمال وما فيها عىل النواب

  

3 
عبد عون  

 عالوي طاهر

2 7/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 حركة ارادة

الربط السكك  معالعراق وبعض دول 

 الجوار أو الدول اإلقليمية
  

   تكريم وتنفيذ مطالب الجيش االبيض حركة ارادة بشت  حداد 8/9/2020 3

ن عىل دورة  حركة ارادة بشت  حداد 10/9/2020 4 الستمارة قبول الطلبة المقدمي 

( تشت  غىل هذا الموضوع 211الضباط )
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 الواضحةوبصيغة الطائفية 

3 
جمال 

 المحمداوي

   مقترح قانون الخدمة البحثية  النصر بشير حداد 22/9/2020 7

   مالحظات على قانون تمويل العجز النصر بشير حداد 7/11/2020 19

34 11/1/2021 
محمد 

 الحلبوسي
   مالحظات حول قانون الموازنة النصر

3 
نبيل حمزة 

 محسون

9 27/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
  االستقامة

إكمال الدوائر االنتخابية لقانون 

 انتخابات مجلس النواب العراقي
 

     
االعتداء الذي تعرضت له األخت 

 العزيزة الزميلة دالل الغراوي
 

    
مالحظة حول قانون انتخابات مجلس 

 النواب
  

3 
ي  فيان صت 

 عبد الخالق

9 27/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  

الحزب 

الديمقراط  

  
 الكردستابن

مالحظات حول قانون انتخابات مجلس 

 النواب
  

 بشت  حداد 12/1/2021 34

الحزب 

الديمقراط  

  
 الكردستابن

  قانون 
مالحظة حول  انصاف االقليم فن

 الموازنة العامة
  

 بشت  حداد 13/1/2021 35

الحزب 

الديمقراط  

  
 الكردستابن

 مالحظة حول  زيادة حصة االقليم من

اض ضمن قانون الموازنة العامة  االقتر
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3 
يشى رجب  

 كمر

 حسن الكعت    27/9/2020 10
حراك الجيل 

 الجديد

  مجلس 
جم فن المطالبة بتخصيص  متر

النواب وايضا بخصوص موضوع 

  إقليم كردستان
 التظاهرات فن

  

    

حن هنا نمثل الشعب ونطالب بحقوق 

الشعب وعىل الحكومة اإلتحادية أن 

ن  تسمع لنا نحن ألننا نمثل الشعب الممثلي 

  
  تأبر

ن للشعب، جميع الوفود التر الحقيقيي 

 إىل بغداد ال تمثل الشعب

  

 حسن الكعت    21/11/2020 23
حراك الجيل 

 الجديد

امات عىل الحكومة العراقية منها  ن هناك التر

ن وصول ذوي اإلعاقة إىل قاعات  تضمي 

التدريس كل البنايات والجامعات 

 والمعاهد جميعها تفتقر اىل المصعد

  

3 
فرات محمد 

 عبد التميم  

11 10/10/2020 
محمد 

 الحلبوس  
ن  الحكمة    الموضوع يتعلق بمستحقات الفالحي 

   مالحظات حول قانون الموازنة العامة الحكمة بشت  حداد 7/11/2020 19

 الحكمة بشت  حداد 9/11/2020 20

والسفن العراقية لدينا مشاكل بأنه البواخر 

، لدينا مشاكل بأنه   
ال ترفع العلم العرافر

  تصدر من االكاديمية البحرية 
الشهادة التر

ف فيها، هذه اتفاقيات تعزز  غت  معتر

 موقف العراق

  

ن  4 متن حسي 
   مستحقات الشهداء داخل محافظة نينوى النرص بشت  حداد 10/10/2020 11
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سلطان 

 العبيدي
    

الدولة الخاصة بوزارة موضوع عقارات 

 
ً
  لم يصادق عليها نهائيا

 المالية التر
  

34 11/1/2021 
محمد 

 الحلبوسي
   مالحظات حول قانون الموازنة النصر

37 2021/1/26 
محمد 

 الحلبوسي
 النصر

حول مستحقات عوائل الشهداء و تأخير 

 دفع مستحقاتهم
  

3 
ن  زيتون حسي 

 مراد الدليم  

12 24/10/2020 
محمد 

 الحلبوس  

التجمع العرب   

لالصالح/ 

 الوطنية

اض المحىل      المطالبة بتمرير قانون االقتر

 حسن الكعت    19/12/2020 32

التجمع العرب   

لالصالح/ 

 الوطنية

   قانون مناهضة التعذيب

 حسن الكعبي 12/1/2021 34

التجمع العربي 

لالصالح/ 

 الوطنية

   مالحظات حول قانون الموازنة

3 
جبار  سعاد 

 محمد

ن  النرص بشت  حداد 24/10/2020 12   المعلمي 
   قضية قطع أراضن

   حول الموازنة  النرص حسن الكعت    9/1/2021 33

    

 700حول موضوع صرف اجور 

محاضر في محافظة من دون صرف باقي 

 اجور المحاضرين في العراق
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3 

مازن عبد 

المنعم جمعة 

 الفيىل  

 الكعت   حسن  7/11/2020 19
مازن عبدالمنعم 

 )ابو حيدر(

تقديم قائمة برواتب الوزراء وبعض 

  يستوجب 
الدرجات الوضيفية التر

  ظل االزمة الحالية
 استقطاعها فن

  

 بشير حداد 15/12/2020 28
مازن عبدالمنعم 

 )ابو حيدر(

مالحظة حول القوانين التي تصلنا، تفتتح 

الصفحة بإسم الشعب يفترض أن تكون 

هللا الرحمن الرحيم( نيابة عن )بسم 

الشعب، نحن نتبرك بإسم رب العالمين في 

 القوانين حتى تمضي بصورة صحيحة

  

 حسن الكعبي 11/1/2021 34
مازن عبدالمنعم 

 )ابو حيدر(
   مالحظات حول قانون الموازنة العامة

3 

عبود وحيد 

عبود 

 العيساوي

 حسن الكعت    7/11/2020 19
كتلة معا 

 للقانون

مالحظات تقرير لجنة مراقبة تنفيذ 

نامج الحكوم    الت 
  

 بشت   حداد 9/12/2020 27
كتلة معا 

 للقانون

  لجنة الزراعة مع التعاون مع 
مناقشة فن

لجنة الصحة إلعداد التدرج الطت   

 البيطري

  

 حسن الكعت    12/1/2021 34
كتلة معا 

 للقانون
   مالحظات حول قانون الموازنة العامة

3 

هشام عبد 

الملك عىل  

 سهيل

 دعاة االسالم حسن الكعت    7/11/2020 19
حول قانون تصديق االتفاقية العراقي 

 الكورية
  

اض       اتخاذ موقف سلت   من قانون االقتر

  مشاكل اخرى 
كنة سيدخل البلد فن
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ف االحتياط   ن  ويستتن

27 9/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 حول ميناء الفاو  دعاة االسالم

هذا بيان يُعبر عن إرادة المجلس، 

لجنة الخدمات، اللجان ذات العالقة 

إستضافة السيد وزير النقل للوقوف 

على األسباب طلب في آخر لقاء مع 

 اللجان المعنية

  36 2021/1/23 
محمد 

 الحلبوس  
 دعاة االسالم

جول استجواب رئيس هيئة االعالم 

 واالتصاالت
  

3 
مرصن معن 

 صالح الكروي

 حسن الكعت    7/12/2020 19

وع  حزب المشر

  العراق 
العرب   فن

1  

موضوع لمطالبات والمناشدات من 

رين ن مترصن ن والفالحي   المزارعي 
  

 حسن الكعت    15/12/2020 28

وع  حزب المشر

  العراق 
العرب   فن

2 

   حول ملف تثبيت بشائر الخت  

 بشت  حداد 13/1/2021 34

وع  حزب المشر

  العراق 
العرب   فن

3 

   حول قانون الموازنة العامة

3 
هوشيار عبد 

 هللا
  كوران التغيت   حسن الكعت    9/11/2020 20

( من 38قطة نظامي تخص المادة )

النظام الداخلي، هنالك حالة خاصة 

فيما يخص الوضع الصحي في 

 السليمانية

السيد النائب هذه كانت مداخلة وليست 

 نقطة نظام
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23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
   حول قانون جرائم المعلوماتية كوران التغيت  

28 15/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  
  كوران التغيت  

يخص قانون الموازنة وقضية 

ن خاصة  ن حقوق كل العراقيي  تضمي 

 الرواتب والحقوق المواطنة

 

4 

مظفر 

إسماعيل 

 شتيوي

21 11/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
   رصف رواتب العقود سائرون

30 17/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  
  سائرون

  
بخصوص خريح   الهندسة فن

 البرصة
 

34 11/1/2021 
محمد 

 الحلبوس  
   حول قانون الموازنة العامة سائرون

 سائرون حسن الكعت    16/1/2021 35
وتثبيت الحراس  حول قانون الموازنة

 االمنين  على المالك على وزارة النفط
  

3 
محمد شاكر 

 محمد

 حسن الكعت    11/11/2020 21
الحزب الديمقراط  

  
 الكوردستابن

   حول قانون مجلس الوزراء والوزارات

 بشت  الحداد 9/12/2020 27
الحزب الديمقراط  

  
 الكوردستابن

حول قبول الطلبة من ذوي الشهداء 

  اقليم كردستان
 فن

  

 بشت  الحداد 12/1/2020 34
الحزب الديمقراط  

  
 الكوردستابن

   حول قانون الموازنة العامة

  مجموع مالحظات اثناء استضافة  منظمة بدر حسن الكعت    21/11/2020 23حسن شاكر  4
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 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم   عوده 

 منظمة بدر حسن الكعت    19/12/2020 31
نامج  حول تقرير لجنة مراقبة الت 

 الحكوم  
  

   حول قانون الموازنة العامة بدر منظمة بشت  حداد 13/1/2021 34

ان منظمة بدر بشت  الحداد 23/1/2021 36      حول تفجت  ساحة الطت 

5 
عالء صباح 

 الربيع  

 االستقامة حسن الكعت    21/11/2020 23
مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

 االستقامة حسن الكعت    11/1/2021 34
كات المالحة الجوية  حول فساد شر

ن  ن الجويي   وتدريب المراقبي 
  

   حول قانون الموازنة العامة االستقامة بشت  حداد 12/1/2021 34

36 2021/1/23 
محمد 

 الحلبوس  
 االستقامة

استجواب رئيس هيئة االعالم 

 واالتصاالت غيابيا
  

 االستقامة حسن الكعت    2021/1/26 37
رئيس هيئة االعالم حول استجواب 

 واالتصاالت
  

3 
حامد 

 الموسوي

 منظمة بدر حسن الكعت    16/12/2020 29
مخالفة رئيس الجمهورية للدستور 

 بتعينه السفراء
  

كية منظمة بدر حسن الكعت    9/1/2021 33 سال التر كة يونفت     حول شر

  حول الدرجات الخاصة ورؤساء  منظمة بدر بشت  حداد 12/1/2021 34
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 الهيئات المستقلة

3 
رامي جبار 

 السكيني

 االستقامة حسن الكعبي 19/12/2020 31
حول تقرير لجنة مراقبة البرنامج 

 الحكومي
  

   حول قانون الموازنة العامة االستقامة حسن الكعبي 12/1/2021 34

   حول االعضاء المتغيبين االستقامة حسن الكعبي 13/1/2021 35

3 
 أحمد سليمان

 الصفار

 حسن الكعبي 12/1/2021 34
الحزب الديمقراطي 

 الكردستاني
   حول قانون الموازنة العامة

 بشير حداد 13/1/2021 
الحزب الديمقراطي 

 الكردستاني
   حول قانون الموازنة العامة

 بشير حداد 13/1/2021 35
الحزب الديمقراطي 

 الكردستاني
   حول قانون الموازنة العامة

3 
حازم مجيد 

 ناىح   
21 11/11/2020 

محمد 

 الحلبوس  
  النرص

نامج  اك لجنة مراقبة الت  حول اشر

اتيح    الحكوم  والتخطيط االستر

  قانون تمويل العجز
 فن

السيد رئيس لجنة التخطيط 

االستراتيجي، أبتدأ من حيث انتهت 

لجنة التخطيط األستراتيجي ومتابعة 

البرنامج الحكومي من اللجان 

الرئيسية واألساسية من لجان المجلس 

المعنية بمتابعة خطط الحكومة وأيضا  

متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، وهذا 

يتطلب االستفسار والوقوف على 

من المفاصل التنفيذية في كل الكثير 

مؤسسات الدولة من اختصاص عملها 

الدقيق أن تستضيف جميع الجهات 

المعنية بتنفيذ البرنامج الحكومي، 
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للسؤال واالستفسار وأيضا  لمناقشة 

أمر محدد، بالتالي، األمانة العامة، أي 

إستضافة لها شأن بما يتعلق بتنفيذ 

 وتطبيق البرنامج الحكومي يتم تسهيل

إجراءاتها للجنة التخطيط 

األستراتيجي والبرنامج الحكومي، 

 أتحدث على هذهِ اللجنة

 النرص حسن الكعت    19/12/2020 31

  من تقرير 
عدم قراءة الجزء الثابن

نامج الحكومة الذي يتعلق  متابعة الت 

 بالمعايت  و االلية بسبب ضيق الوقت

  

   الموازنة العامة حول قانون النرص بشت  حداد 11/1/2021 34
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 النائب

رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 
عبد االله علي 

 النائلي

 كتلة معا للقانون بشير حداد 11/1/2021 34

طلب رد قانون تعديل قانون مؤسسة 

القانون السجناء السياسيين لمخالفته 

 النافذ

  

     

(  نسفت أربعة قوانين 21( و)7لمادة )

في سطر واحد السيد الرئيس هذا ال 

يجوز اليوم مجلس النواب هو الحامي 

لتشريعات من اجراءات الحكومة 

الخاطئة بالتالي ال يمكن أن يأتي مجلس 

النواب يناقض قوانين المشرعة سابقا ، 

الذي أرجو من األخوة في اللجنة 

المالية يتم مراعاة القوانين النافذة 

القديمة الذي شرعها مجلس النواب 

 ويحترموها وعدم تجاوزها

 

 كتلة معا للقانون حسن الكعبي 2021/1/26 37
حول مسائلة رئيس مؤسسة السجناء 

 السياسيين
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2 
خلف عبد 

 الصمد خلف

 كتلة معا للقانون بشير حداد 11/1/2021 34

رئيس الوزراء توجيه سؤال الى 

مخالف  27كيف تصدر قرار 

 لقانون مؤسسة السجناء

  

   حول قانون الموازنة العامة كتلة معا للقانون حسن الكعبي 12/1/2021 

3 
قصي عباس 

 محمد

 مستقل حسن الكعبي 19/12/2020 31
حول تقرير لجنة مراقبة البرنامج 

 الحكومي
  

   قانون الموازنة العامةحول  مستقل بشير حداد 12/1/2021 34

   حول قانون الموازنة العامة مستقل حسن الكعبي 16/1/2021 35

2 
 عىل  

ن حسي 

 محمد عباس

 حسن الكعت    21/11/2020 23
حركة الصدق 

 والعطاء

مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

 حسن الكعت    16/12/2020 29
حركة الصدق 

 والعطاء

طلب حول اقساد طالب التعليم 

 الموازي
  

3 
امجد هاشم 

 العقاب   

 االستقامة بشت  الحداد 7/12/2020 25

حول تقرير لجنة األمر النياب   رقم 

( الخاصة بتعاقدات وزارة 62)

 الكهرباء

  

 االستقامة حسن الكعت    9/1/2021 33
تسديد اجور عقود  315حول قرار 

 الكهرباء
  

  35 16/1/2021 
حسن 

 الكعبت   
   حول موضوع الموازنة االستقامة
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2 
ديار طيب 

 محمد

 بشت  الحداد 9/12/2020 27
الحزب الديمقراط  

  
 الكردستابن

  لقانون 
حول قانون التعديل الثابن

 التدرج الطت   البيطري
  

 حسن الكعت    12/1/2021 34
الحزب الديمقراط  

  
 الكردستابن

   العامةحول قانون الموازنة 

2 

شمائل 

سحاب 

 العبيدي

 1للعراق متحدون  بشت  الحداد 9/12/2020 27
  لقانون 

حول قانون التعديل الثابن

 التدرج الطت   البيطري
  

   حول قانون الموازنة العامة 1للعراق متحدون  حسن الكعت    12/1/2021 34

 سالم طحمت   2

   بشت  الحداد 9/12/2020 27
  محافظة بابل تيار الحكمة الوطتن

   بعض المشاكل فن

   بشت  حداد 13/1/2021 35
 تيار الحكمة الوطتن

مناقشة عدة مواضيع منها تحويل 

  وزارة 
اصحاب الشهادات العليا فن

الداخلية و الدفاع عىل المالك 

، حشد الدفاع، اشى حرب   
المدبن

 الخليج

  

2 

جاسم 

موحان 

 خماط

   تيار الحكمة بشت  الحداد 9/12/2020 27
 الوطتن

بعض الردود عىل مداخالت النواب 

توصيات اللجنة الخاصة بالخطوط 

 الجوية العراقية

  

   حسن الكعت    12/1/2021 34
   حول قانون الموازنة العامة تيار الحكمة الوطتن

2 
هدار زبت  عبد 

 هللا
28 15/12/2020 

محمد 

 الحلبوس  

الحزب الديمقراط  

  
 الكردستابن

وأمتيازات الشهداء توحيد حقوق 

  اقليم  
ن فن والسجناء السياسيي 

 كوردستان مع الحكومة االتحادية
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 بشت  حداد 19/12/2020 32
الحزب الديمقراط  

  
 الكردستابن

   انصاف شهداء اقليم كردستان

2 
كاوه محمد 

 مولود

28 15/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  
  التغيت  -كوران 

  
ن فن ن و راتب الموظفي  حول الفضائيي 

 اقليم كردستان
 

   حول قانون الموازنة العامة التغيت  -كوران  بشت  حداد 13/1/2021 35

2 
اخالص 

ن   صباح حسي 

 بشت  الحداد 15/12/2020 28
الحزب الديمقراط  

  
 الكردستابن

   حول رواتب المتقاعدين

  قضاء مخمور    
  فن
   هناك فراغ امتن

2 

محاسن 

حمدون 

 حامد

 3الحل  حسن الكعت    21/11/2020 23
مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

34 11/1/2021 
محمد 

 الحلبوس  
   تاخت  اعمار محافظة نينوى 3الحل 

3 
غايب فيصل 

ي  العمت 

 االستقامة حسن الكعت    21/11/2020 23
استضافة مجموع مالحظات اثناء 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

   حول قانون الموازنة العامة االستقامة حسن الكعت    12/1/2020 34

36 2021/1/23 
محمد 

 الحلبوس  
 االستقامة

حول استجواب رئيس هيئة االعالم 

 واالتصاالت
  

2 
ن ماجد  حسي 

 منشد
 النرص حسن الكعت    21/11/2020 23

اثناء استضافة مجموع مالحظات 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
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كة النفط الوطنية العراقية النرص بشت  حداد 19/12/2020 32    قانون شر

3 
بيداء خرصن 

 بهنام

23 21/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 حركة بابليون

مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

   حول قانون الموازنة العامة حركة بابليون بشت  حداد 13/11/2021 35

 حركة بابليون حسن الكعت    16/1/2021 35

بخصوص حقوق ذوي الشهداء 

والجرحىوالمفقودين من منتسبي 

وزارة الداخلية والدفاع والحشد 

 الشعبي وكافة المؤسسات األخرى،

  

2 
ن  اقبال حسي 

 أبو جري

 النرص الكعت   حسن  21/11/2020 23
مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

   حول قانون الموازنة العامة النرص بشت  حداد 12/1/2021 34

2 
قض  محسن 

 الياشي

 االستقامة حسن الكعت    21/11/2020 23
مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

   حول قانون الموازنة العامة االستقامة حسن الكعت    12/1/2021 34

 صادق مدلول 2

 حسن الكعت    21/11/2020 23
دعاة االسالم /تنظيم 

 العراق

مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

26 9/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  

دعاة االسالم /تنظيم 

 العراق

حول قانون تمويل انتخابات 

 مجلس النواب
  

محمد كريم  2

ن  عبد الحسي 
حول تقرير لجنة األمر النياب   رقم  حركة الصادقون بشت  الحداد 7/12/2020 25

( الخاصة بتعاقدات وزارة 62)
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 الكهرباء البلداوي

 حركة الصادقون بشت  الحداد 15/12/2020 28

مجموعة مالحظات حول الرواتب 

التقاعدية للشهداء، وضع خطة 

استيعابية للطلبة اصحاب 

المعدالت العالية، الموحافظات 

رة  المترصن

  

4 
فاضل جابر 

 عبد

 حركة الصادقون حسن الكعت    7/11/2020 19

امكانية الترصف برواتب اعضاء 

مجالس المحافظات المنحلة 

ين  ورصفها للمحارصن

  

 الصادقونحركة  حسن الكعت    21/11/2020 23
حول توسعة مقاعد الدراسات 

 العليا
  

   حول قانون الموازنة العامة حركة الصادقون حسن الكعت    16/1/2021 35

37 2021/1/26 
محمد 

 الحلبوس  
   حول إطالق مستحقات الفالحين حركة الصادقون

   حول تخفيض اجول التعليم الموازي      

2 
كو محمد  شت 

 صالح

 حسن الكعت    9/11/2020 20
  
االتحاد الوطتن

  
 الكردستابن

ال يجوز النقاش و التعديل اثناء 

 التصويت عىل القانون
  

26 9/12/2020 
محمد 

 الحلبوس  

  
االتحاد الوطتن

  
 الكردستابن

كة والمداخالت    حول اللجان المشتر

  الواقع الخدمة و مالحظات حول  االستقامة بشت  حداد 24/10/2020 12محمود اديب  3
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  محافظة ميسان زوير الكعت   
  فن

 المعيسر

    
حول قانون االسلحة وعدم نفاذه 

 بسبب وزير الداخلية
  

   حول قانون الموازنة العامة االستقامة حسن الكعبي 16/1/2021 35  

3 
مقدام محمد 

 عبيد

4 10/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 للعراق متحدون

ك بها لجنة    تشتر
ن التر حول القواني 

 التعليم العاىل  و البحث العىل  
  

23 21/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 للعراق متحدون

مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

   توسعة مقاعد الدراسات العليا للعراق متحدون  حسن الكعت    16/1/2021 35  

3 

انتصار عىل  

خرصن 

 الجبوري

 الكعت    حسن 7/11/2020 19
  
حزب التقدم المدبن

 الحر

المطالبة بأضافة فقرات جديدة 

 لقانون الموازنة
  

34 11/1/2021 
محمد 

 الحلبوسي

حزب التقدم المدني 

 الحر
   المطالبة مستحقات محافظة نينوى

 حسن الكعبي 16/1/2021 35
حزب التقديم المدني 

 الحر

 حول قانون الموازنة  

للمناطق صندوق اإلعمار تظمين 

 ةالمحرر

  

2 
دانا محمد 

 جزاء

 حسن الكعت    7/11/2020 19
الحزب الديمقراط  

  
 الكوردستابن

مالحظات تقرير لجنة مراقبة تنفيذ 

نامج الحكوم    الت 
  

  مالحظات حول قانون الموازنة الحزب الديمقراط   بشير حداد 12/1/2021 34
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 العامة الكوردستابن

2 
ماجد عذاب 

 جابر الوائىل  

 االستقامة حسن الكعت    27/11/2020 10

حول وصول وسحب الموازنة من 

  اقل من 
ساعة  24مجلس النواب فن

لذلك لم يتستن للنواب االطالع 

 عليها

  

 االستقامة بشت  حداد 24/10/2020 12
مالحظات حول قانون تمويل العجز 

 الماىل  
  

3 

عبد األمت  

حسن عىل  

 تعيبان

11 10/10/2020 
محمد 

 الحلبوس  
   عدم تسليم رواتب المتقاعدين حركة الصادقون

 حركة الصادقون حسن الكعت    21/11/2020 23

تقسيط اجور الكليات االهلية، نقل 

ن من الكليات االهلية اىل  المتفوقي 

  
الحكومية، مشكلة توقف الدوام فن

 الكليات

  

   الموازنةحول موضوع  حركة الصادقون حسن الكعت    16/1/2021 35  

2 
محمد عىل  

 محمد تميم

9 27/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 2اتحاد قوى الوطنية 

مالحظة حول قانون انتخابات 

 مجلس النواب
  

  2اتحاد قوى الوطنية  بشت  حداد 9/11/2020 20

أرجو أن ال تؤسس هيأة الرئاسة 

  عدم احتساب 
ة فن لسابقة خطت 

 االصوات

 هنا وعدوا العالقات، البرلمانية، قفوا

النصاب، عدوا أصوات غير 

المصوتين، السادة النواب سوف نعد 

 النواب غير المصوتين
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2 

عبد الرحيم 

جاسم محمد 

 الشمري

9 27/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 النرص

مالحظة حول قانون انتخابات 

 مجلس النواب
  

 النرص حسن الكعت    27/9/2020 10

التقديم عىل الكليات من العسكرية 

طة عىل أن يكون عىل  وكلية الشر

  وليس عىل اساس 
التعداد السكابن

 المذهب

  

2 
يوسف 

 محمد صادق

9 27/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 التغيت  -كوران 

وير االنتخابات العلة  ن   بتر
العلة فن

  
ن فن بعدم تطبيق آراء الناخبي 

اع لذلك هنالك  صناديق االقتر

  قانون االنتخابات يجب 
مشاكل فن

فيما يخص خاصة معالجتها 

ونية نحن طالبنا هنا  البطاقة اإللكتر

وأجمعنا تواقيع لتغيت  البطاقة 

ية ونية بالبطاقة البايومتر  اإللكتر

  

 التغيت  -كوران  حسن الكعت    9/11/2020 20

يجب أن يكون هنالك تصويت عىل 

نعم وتصويت عىل ال، وبعد هذا يتم 

 االحتساب

  

2 
عمار كاظم 

 عبيد الشبىل  

9 27/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 كتلة معا للقانون

  االنتخابات 
حول عدد المقاعد فن

معيار الذي سيعتمد يجب أن يراع  

 تساوي سعر المقعد

  

23 23/11/2020 
محمد 

 الحلبوس  
  كتلة معا للقانون

  ثنايا اجابة السيد 
سيادة الرئيس ورد فن

رئيس مجلس الخدمة بأنه صالحية 

، ه  صالحيته  ن اختيار المدراء العاميي 

اجاب رئيس مجلس الخدمة يجب أن 

ية ترشيح السادة يعاد النظر في قض

المدراء العاميين لتولي هذه 
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وهذا غت  صحيح، بموجب المادة 

( من قانون الخدمة االتحادية، 13)

للمجلس وليس للسيد رئيس 

 المجلس، أرجوا مالحظة ذلك

المناصب والدرجات الخاصة، 

القانون قيد التشريع اآلن فيما يتعلق 

بترشيح المدراء العامين لتولي 

القيادات، في نفس القانون أنه لرئيس 

( الفقرة 7المجلس في المادة )

الخامسة صالحية الوزير المختص 

فيما يتعلق بالشؤون االدارية 

مالية،  كي يبقى الصالحية في وال

اختيار المدراء العامين الذين يتولون 

 أدارة هذه المديريات

3 
سالم هادي 

 كاظم الشمري

4 10/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 االستقامة

سديد مستحقات المزارعين لعامي 

مستحقات الذرة لم  2020و 2019

 تسدد بالكامل ومستحقات الحنطة 

  

 االستقامة الكعبيحسن  12/1/2021 34
ومخصصات  315حول قرار 

 المزارعين
  

   حول تعديل قانون التدرج الطبي االستقامة حسن الكعبي 2021/1/26 37

3 
وحدة محمود 

 فهد الجميلي

4 10/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 1للعراق متحدون 

قانون حماية جميع األشخاص من 

  االختفاء القسري
  

 1للعراق متحدون  حدادبشير  19/12/2020 32
 أتفاقية دولية هي األتفاقية الدولية 

 لمناهضة التعذيب
  

36 2021/1/23 
محمد 

 الحلبوسي
 1للعراق متحدون 

حول قانون إعادة منتسبي الداخلية 

 والدفاع
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2 
كريم عفتان 

 احمد

4 10/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 حزب العمل والوفاء

 تهميش محافظة األنبار في الكلية

 العسكرية
  

    

معالجة الغاز المصاحب للنفط الن 

الذي يحرق نحن نستورده بمليارات 

 الدوالرات

  

3 
ديالن غفور 

 صالح

 بشت  حداد 19/9/2020 5
  
االتحاد الوطتن

  
 الكردستابن

ن محافظة كركوك  مشكلة موظفي 

ن من إقليم كردستان إىل  المنسبي 

 المحافظة

  

 بشت  حداد 7/12/2020 25
  
االتحاد الوطتن

  
 الكردستابن

يحة مهمة من كوادر  إلنصاف شر

  إقليم كوردستان
 الجيش األبيض فن

  

 حسن الكعت    16/1/2021 35
  
االتحاد الوطتن

  
 الكردستابن

   

2 
فالح ساري 

 شيعكابا عبد

9 27/9/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 تيار الحكمة الوطني

مالحظة حول قانون انتخابات 

 مجلس النواب
  

12 24/10/2020 
محمد 

 الحلبوسي
 تيار الحكمة الوطني

طلب النائب عدم بث مداخلته حول 

 قانون تمويل العجز المالي
  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان
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1 
ابتسام محمد 

 درب خلف
1 5/9/2020 

محمد 

 الحلبوسي
 الوفاء 

بخصوص خريجي معهد النفط والذين 

 هم تعيينهم مركزي
  

1 

منال حميد 

هاشم 

 الموسوي

2 7/9/2020 
محمد 

 الحلبوس  
 النرص

  محافظة  
كية فن عن المستشفيات التر

  كربالء
  

1 
ريبوار هادي 

 عبد الرحمن
3 8/9/2020 

محمد 

 الحلبوس  

الحزب الديمقراط  

  
 الكردستابن

ح قانون  إلغاء قرار القراءة األوىل لمقتر

مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 

 . 2002( لسنة 218)

  

2 
خليل محمد 

 سعيد المولى

   حول قانون الموازنة العامة النصر بشير حداد 10/9/2020 4

   حول قانون الموازنة العامة النصر حسن الكعبي 16/1/2021 35

1 
قتيبة ابراهيم 

 ترك  الجبوري
5 19/9/2020 

محمد 

 الحلبوس  

حزب الجماهت  

 2الوطنية 

وع قانون الهيأة الوطنية للرقابة  لمشر

النووية واإلشعاعية والكيميائية 

ة فيه  والبايلوجية. وجود مشاكل كبت 

امات الدولية العراقية  ن ويؤثر عىل ألتر

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

والمنظمات المسؤولة عن األسلحة 

 الكيمياوية والبايلوجية

  

2 

أحمد عبد  

هللا احمد 

 الجبوري

 حسن الكعت    21/9/2020 6
حزب الجماهت  

 2الوطنية 
   قانون انتخابات عادل

ي  بشت  الحاد 23/1/2021 36   حزب الجماهت 
ان    حول انفجار ساحة الطت 



 130 

  
 الوطتن

1 
محمد سالم  

ن   عبد الحسي 
9 27/9/2020 

محمد 

 الحلبوس  
 منظمة بدر

انتخابات مجلس مالحظة حول قانون 

 النواب
  

1 

حمد هللا 

مزهر جول 

حمدان 

 العبيدي

 االستقامة حسن الكعت    27/9/2020 10
  لجمهورية 

وع قانون العيد الوطتن مشر

 العراق
  

1 

ازاد حميد 

  دوس 
شفن

محمد 

 القرلوس  

 سائرون بشت  حداد 24/10/2020 12

المطالبة بادراج قانون إلغاء قرارات 

المنحل رقم مجلس قيادة الثورة 

( الخاص بمصادرة 617,  489)

ن   من مائة قرية من مواطني 
  أكتر

أراضن

  جدول 
ن فن   مندىل  وخانقي 

أكراد فن

 اعمال المجلس باقرب فرصة

  

2 
عباس شعيل 

 عودة الزامىل  

 منظمة بدر حسن الكعت    7/11/2020 19
ن هو  تاخر دفع رواتب الموظفي 

 مشؤولية الحكومة بشكل كامل
  

 منظمة بدر حسن الكعت    2021/1/26 37
( اللجنة 148حول االمر النياب   )

 النيابية
  

1 

احمد جاسم 

صابر محمد 

 االسدي

 حسن الكعت    7/11/2020 19
  
الحركة االسالمية فن

 العراق

  من 
اض الثابن وع االقتر جاء مشر

الحكومة دون أن ترسل أي خطة 

 لإلصالح الماىل  

  

ن حسن  1 حسي 
   بشت  الحداد 11/11/2020 21

   حول قانون الناجيات اإليزيدياتاالتحاد الوطتن
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   نرمو
 الكردستابن

1 
حسن كريم 

 الكعت   
23 21/11/2020 

محمد 

 الحلبوس  
 االستقامة

مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

4 

كاطع نجمان 

 لركاب   ا

 

 كتلة معا للقانون حسن الكعت    21/11/2020 23
مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

 للقانون حسن الكعت    16/1/2021 35
ً
 كتلة معا

تتناقض مع ما طرحته الموازنة و

حكومتنا الرشيدة، الحكومة قبل عدة 

أشهر طرحت ورقة بيضاء لإلصالح 

 اإلقتصادي،

  

  بشت  الحداد 23/1/2021 36
ً
   حول تفجير ساحة الطيران للقانونكتلة معا

 للقانون حسن الكعت    2021/1/26 37
ً
 كتلة معا

حول وجود بعض المخالفات الموجودة 

( 148في تقرير االمر النيابي )

 محضر اللجنة النيابية

  

1 
حسن محمد 

 المسعودي
   حسن الكعت    21/11/2020 23

 تيار الحكمة الوطتن
مجموع مالحظات اثناء استضافة 

 وزير التعليم العاىل  و البحث العلم  
  

 15/12/2020 28 طه الدفاع   1
محمد 

 الحلبوس  
 النرص

ح حول تعديل قانون مجالس  مقتر

المحافظات ونعتت  خدمتهم ه  

 خدمة ألغراض تقاعدية

  

1 
ن سعيد  حسي 

 الربيع  
 حركة ارادة حسن الكعت    16/12/2020 29

  تخص اتحاد تعاون 
ة التر مشكلة كبت 

 الجمعيات السكانية
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  37 2021/1/26 
محمد 

 الحلبوس  
ن  حركة ارادة    حول ملف النازحي 

2 
اقبال عدنان 

 اللهيت   

 اليوجد حسن الكعت    16/12/2020 29
  
  البتن التحتية فن

نقص حاد فن

 محافظة دياىل
  

 ال يوجد  بشت  حداد 2021/1/23 36
  محافظة 

حول قرية المهجرين فن

 دياىل
  

 1للعراق متحدون  بشير حداد 19/12/2020 32 الحلبوسيهيبت 1
رد على مداخالت النواب حول قانون 

 شركة النفط الوطنية العراقية
  

2 
رزاق 

 محيبسعجيمي

   حول شركة النفط الوطنية العراقية منظمة بدر بشير حداد 19/12/2020 32

 منظمة بدر حسن الكعبي 2021/34/21 37

نائب اثناء  ال يجوز المداخلة الي

االستضافة او السؤال الشفهي او 

االستجواب سوى النائب الذي طلب 

 ذلك

  

1 
هوازن حسن 

 مهدي
 االستقامة حسن الكعبي 9/1/2021 33

حول الخروقات الحاصلة في ملف 

 المحاضرين في محافظة ديالى
  

2 

اسعد عبد 

السادة جاسم 

 عبود العبادي

 االستقامة حسن الكعبي 9/1/2021 33

ادراج قانون التقاعد والضمان 

اإلجتماعي في إحدى جلسات مجلس 

 النواب للقراءة األولى

  

 االستقامة حسن الكعبي 2021/1/26 37
بالنسبة لمفوضية حقوق االنسان هم 

ذهبوا إلى زيارة الموقوفين ولكن 

ُمنعوا من الدخول من موافقة رئيس 
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 مجلس الوزراء.

 

1 

علي جبار 

مؤنس 

 الغانمي

   حول قانون الموازنة العامة حركة البشائر حسن الكعبي 9/1/2021 33

1 
مثنى عبد 

 الصمد
 حزب المسار المدني بشير حداد 11/1/2021 34

من قانون  4اعتراض على المادة 

 زراعة االعضاء البشرية و الطعن بها
  

1 
عبد الرحمن 

 عمر محمد
 بشير حداد 11/1/2021 34

الحزب الديمقراطي 

 الكردستاني
 

ال يقرأ المقترح إال بعد تضمين رأي 

 الحكومة

القراءة االولى ال بأس بها ولكن 

للقراءة الثانية يجب ان أيضا  

 أحضار رأي الحكومة

 بشير حداد 11/1/2021 34 فالح حسن 1
حزب التقدم المدني 

 الحر

حول قانون اعدة منتسبي الدفاع و 

 الداخلية الى الخدمة
  

1 

منصور 

مدور  حسين

 البعيجي

34 11/1/2021 
محمد 

 الحلبوسي
   حول قانون الموازنة العامة حركة البشائر

1 

يحيى غازي 

عبد اللطيف 

 المحمدي

 حسن الكعبي 12/1/2021 34
التجمع المدني 

 لالصالح / عمل
   حول قانون الموازنة العامة

1 
نهلة حمد عبد 

 صالح الراوي
   قانون الموازنة العامةحول  النصر حسن الكعبي 12/1/2021 34

   حول قانون الموازنة العامة تجمع رجال العراق بشير حداد 12/1/2021 34عبد األمير  2
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نجم عبد هللا 

 المياحي
   حول قانون الموازنة العامة تجمع رجال العراق حسن الكعبي 16/1/2021 35

1 

سهام موسى 

حمود 

 الموسوي

   حول قانون الموازنة العامة بدرمنظمة  بشير حداد 12/1/2021 34

1 
سلمان حسن 

 بدير
   حول قانون الموازنة العامة االستقامة بشير حداد 12/1/2021 34

1 

عبد السالم 

عبد المحسن 

عرموش 

 المالكي

   حول قانون الموازنة العامة كتلة معا للقانون بشير حداد 13/1/2021 35

حسن رزاق  1

داوود 

 الزبيدي

   حول قانون الموازنة العامة االستقامة بشير حداد 13/1/2021 35

سليم همزه  1

 صالح خضر

الجماعة االسالمية  بشير حداد 13/1/2021 35

 الكردستانية / العراق

   حول قانون الموازنة العامة

اسعد ياسين  2

صباح 

 المرشدي

   حول قانون الموازنة العامة تيار الحكمة الوطني بشير حداد 13/1/2021 35

حول االمر النيابية  حسن الكعبي 2021/1/26 37

 ( اللجنة النيابية148)

   

نجاح محيسن  1

 شياع المياحي

   حول قانون الموازنة العامة االستقامة بشير حداد 13/1/2021 35
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3 

عبد الخالق 

مدحت مالك 

 العزاوي

 بشير حداد 13/1/2021 35
الجبهة العراقية 

 للحوار الوطني
 الموازنة العامةحول قانون 

  

 بشير حداد 2021/1/23 36
الجبهة العراقية 

 للحوار الوطني

أبار النفط  ةیأفواج حماحول 

  كل  الموجودين
 تالمحافظافن

  

    
تكريم الجيش األبيض لمحاربته 

 فايروس كورونا

  

ميادة محمد  1

اسماعيل 

 نجار

الحزب الديمقراطي  بشير حداد 13/1/2021 35

 الكردستاني

   حول قانون الموازنة العامة

اسوان سالم  1

 صادق ساوا

   حول قانون الموازنة العامة حركة بابليون بشير حداد 13/1/2021 35

رشيد عداي  1

كرو حمزة 

 العزاوي

   حول قانون الموازنة العامة اليوجد بشير حداد 13/1/2021 34

ابتسام محمد  1

 درب خلف

محمد  5/9/2020 1

 الحلبوسي

بخصوص خريجي معهد النفط والذين  الوفاء 

 هم تعيينهم مركزي

  

بخصوص شريحة ظلمت في  حركة البشائر حسن الكعبي 16/1/2021 35 ليلى مهدي 1

موازنات لسنوات سابقة وليس فقط 

وهم حشد الدفاع،  2021موازنة عام 

متطوعي حشد الدفاع الذيمماسكين 

 أرض لغاية اآلن حاملين السالح

متطوعينموجودين جسم وأسم 

يداومون في ألوية وقطاعات ولكن 
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لغاية اآلن لم يتماإلعترافبهم أو صرف 

 أي راتب من رواتبهم،

ليليال محمد  1

 علي يونس

)ملياردينار كانت مخصصة  20مبلغ ) منظمة بدر حسن الكعبي 16/1/2021 35

لمدينة الموصل تم نقلها إلى مدينة 

صالح الدين، ما هي األسباب التي 

صالحالدين، من .نقلت هذا المبلغ إلى 

خلف هذ الموضوع؟ ال نعرف، نطلب 

من اللجنة الماليةتحقيق في هذا 

 الموضوع

  

همالوتقصير من الحكومات المحلية 

محافظة التي إستلمت 

 نينوىجميعهاهمشت المكون التركماني

سعران  1

 عبيدشاني ا

فرض ضرائب على المواد  -1 االستقامة حسن الكعبي 16/1/2021 35

المستوردة وخصوصا  المواد المنتجة 

 محليا  للحفاظ على المنتوج الوطني

تثبيت سعر صرف الدوالر لمدة -2

 (132000ستة أشهر على مبلغ )

اعتماد بطاقة الماستركارد في  -3

إستحصال كافة الضرائب في المنافذ 

الحدودية ودوائر الدولة وبجباية 

 األموال

 50القيامبتوزيع الدوالر بنسبة )-4

)%من رواتب الموظفينوالمتقاعدين 
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 لضمان توفر إستقرار األسواق

 

 بتثبيت عقود مفوضيةاإلنتخابات،

في وزارة الداخلية من تحوياللمنتسبين 

حملة شهادةالبكالوريوس إلى 

 الوظيفةالمدنية أعتقد

   حول قانون الموازنة االستقامة حسن الكعبي 16/1/2021 35 عباس عليوي  1

مختار محمود  1

 يوسف 

   حول قانون الموازنة منظمة بدر حسن الكعبي  16/1/2021 35

   حول موضوع الموازنة االستقامة حسن الكعبي 16/1/2021 35 صادق حميد 1
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 علي سعدون 2

 حول موضوع الموازنة االستقامة حسن الكعبي 16/1/2021 35

  

42 2021/3/8 
محمد 

 الحلبوسي
 االستقامة

حول معاناة فالىح  ومزارع  محافظة 

 ميسان

  

ريبوارطة  1

 مصطفى

االتحاد الوطني  حسن الكعبي  16/1/2021 35

 الكردستاني 

 قانون الموازنة العامةحول 

 

  

2 
جمال محمد 

 شكور

 حسن الكعبي 16/1/2021 35
االتحاد الوطني 

 الكردستاني 

الموظفين بخصوص عدد كبير من 

المنسبين من إقليم كوردستان الى 

محافظة كركوك من كل الوزارات 

مثال  في المرور وفي الشرطة وفي 

 تربيةبقية الدوائر وخاصة في 

أكثر من سبعة آالف  ، لديناكركوك

الى  نإقليم كردستاموظف منسبين من 

 كركوك

  

24 2021/3/8 
محمد 

 الحلبوسي

االتحاد الوطني 

 الكردستاني 
 حول قانون ايجار األراضي الزراعية
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وليد عبد  1

 الحسن

المشاريع البنى التحتية في عموم  منظمة بدر حسن الكعبي 16/1/2021 35

محافظة ذي قار العراق وباألخص في 

والمشاريع المتلكئة التي مضى عليها 

 أكثر من ست سنوات

  

لطيف  1

مصطفى 

 احمد

   حول قانون الموازنة العامة حزب التقدم الحر حسن الكعبي 16/1/2021 35

محمد صاحب  1

 الدراجي

   حول قانون الموازنة العامة حزب المهني للتعمير  حسن الكعبي 16/1/2021 35

معن مضر  1

 صالح

حزب المشروع  بشير الحداد 16/1/2021 35

 العربي في العراق

تصاعد وتكرار 

ي الهجماتاالرهابيةوالعملياتاالرهابيةيعن

 خاصة في المناطق المحرر في ديالى،

  

اقبال عبد  1

 الحسين

   حول قانون الموازنة العامة النصر بشير الحداد 16/1/2021 35

طعمة عبد هللا  1

 حمادي

الحزب الديمقراطي  بشير الحداد 16/1/2021 35

 الكردستاني 

عادة المفسوخ عقودهم من الجيش 

والشرطة الن الكثيرمنهم تركوا العمل 

بسبب التهجير القسري الذي تعرضوا 

 في مناطقهم،
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الحزب الديمقراطي  بشير الحداد 23/1/2021 36 ناصر يوسف 1
 الكردستاني

  

 المبرمة بين اإلسراع في تطبيقاإلتفاقية

 وزارة الدفاع ووزارة البيشمركة

  

2 
محمد رضا 

 الحيدري

 يرد على النائب فالح الخفاجي االستقامة بشير الحداد 2021/1/23 36

  

  
محمد 

 الحلبوسي
 االستقامة

يرد على النائب رعد الدهلكياليوجد 

هناك أي اعتراض من الناحية 

 القانونية القرار هذا القانون

  

1 
عبد  نعيم

 ياسر العبودي
36 2021/1/23 

محمد 

 الحلبوسي
 حركة الصادقون

رئيس هيئة االعالم  بحول استجوا

 واالتصاالت 

  

1 
الماس فاضل 

 كمال محمد
 حسن الكعبي 2021/1/26 37

االتحاد الوطني 

 الكردستاني

خدمة أهالي الشهداء وذوي حول 

ضحايا االرهاب والمؤنفلين وكذلك 

 السجناء السياسيين

  

1 
مريوان نادر 

 نصر الدين
 حسن الكعبي 2021/1/26 37

االتحاد الوطني 

 الكردستاني

مطالبة بالتوازن والمساوات للشعب 

الكردي ووقوف امام الخروقات 

الدستورية التي تفعلها الدوائر 

 الحكومية
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1 
ناصر تركي 

 ياسر
 حسن الكعبي 2021/1/26 37

الحركة االسالمية في 

  العراق

( اللجنة 148النيابي )حول االمر 

 النيابية

  

1 
غالب محمد 

 علي شكر
37 2021/1/26 

محمد 

 الحلبوسي
  التغيير-كوران 

مناشدة من أهالي خانقين حول وجود 

تجاوزات على جسر خانقين الذي 

 يعتبر معلم تاريخي

  

1 

عباس 

صروط 

 محسن

37 2021/1/26 
محمد 

 الحلبوسي
  تيار الحكمة الوطني

حارس ليلي لم يتم ( 600حول وجود )

تثبيتهم من قبل وزارة النفط لكونهم 

 سنوات 10عقود منذ 

  

1 
ريحان حنا 

 أيوب كنه
42 2021/3/8 

محمد 

 الحلبوسي

المجلس الشعبي 

الكلداني السرياني 

 االشوري

 حول قانون المحكمة االتحادية

  

 2021/3/8 42 حسن خالطي 1
محمد 

 الحلبوسي
 قانون مواجهة جائحة كوروناحول   تيار الحكمة الوطني

  

1 
ليث مصطفى 

 حمود
42 2021/3/8 

محمد 

 الحلبوسي
 2الحل 

حول قانون التعديل الثاني لقانون 

 الطرق العامة

  

 

 


	المرصد النيابي العراقي

