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  الدورة الرابعة  الدورة الثالثة  الموضوع

  6  27  عدد الجلسات

  3  19  القراءات االولى

  1  27  القراءات الثانية

  1  16  القوانين المصوت عليها

  0  9  االستضافات

) الجلسة االستثنائية (   الجلسة األقل حضورا
  )174(الحضور

  ) 168( الحضور 6الجلسة 

  227  228  معدل الحضور العام

  10,5  71,50  ساعات العمل
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٠

القوانين التنظيمية

المعاهدات واالتفاقيات

الغاء القوانين

التعديل على قانون

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

١

٣

٥
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الدورة الرابعة

الدورة الثالثة
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  عدد الجلسات  الجلسات  الشهر

  1  1  ايار

  5  6 -  2  حزيران
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2312020
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  )نائب لكل جلسة ( معدل الحضور   الشهر

  266  ايار

  188  حزيران

  227  المعدل العام

 

2

نائبا وهذا يعني ان  )227(كان معدل الحضور العام لجلسات الفصل التشريعي، هو 1

نائبا كمعدل عام في كل جلسة )102(جلساتالمجلس تسجل غياب 

نائبا والتي صوت فيها المجلس على الكابينة ) 266(سجل اعلى معدل حضور ) 1(في الجلسة 2

  .نائبا) 168(سجل اقل معدل حضور )  6(وفي الجلسة ، الوزارية

اقتصرت على شهرين فقط خالل هذا الفصل التشريعي فان انعقاد الجلسات يتعلق بالشهور  وفيما3

في مخالفة واضحة .فعقدت جلسة واحدة فقط في شهر أيار وخمسة جلسات أخرى في شهر حزيران 
.للنظام الداخلي لمجلس النواب 

3

2342019

22

4
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11،5

  ساعات العمل

1  

10,5  

11,5  

5

٥

ساعات العمل  الشهر

  ايارشهر 

10,5  شهر حزيران

11,5  المجموع

149

٩

التفصيل

 

شهر 

شهر حزيران

المجموع

5

14

الفقرات المنفذة

الفقرات غير المنفذة
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6

69

2592018

 

117

  اللجنة المكررة  اللجنة الحالية  اسم النائب
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  األوقاف والشؤون الدينية  التربية  هوشيتر قره داغ يلدا

  األوقاف والشؤون الدينية  االقتصاد واالستثمار  ميثاق إبراهيم فيصل

 

7

74

24

112019 
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المشكلة ما لو تساوت األصوات داخل اللجنة

  عدد  االعضاء

بال مقرر . بال نائب. بال رئيس

بال رئيس 

بال نائب 

بال مقرر 

ما لو تساوت األصوات داخل اللجنةلم يعالج النظام الداخلي للمجلس كيفية التصويت فيها في

  :باعداد زوجية، وهي لجان كثيرة، وكما مبين في الجدول أدناه

عدد  االعضاء  اللجنة

  24  النفط والطاقة والثروات الطبيعية

  24  االمن والدفاع

  16  والبيئةالصحة 

  10  االقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم

  16  التربية

  24  االقتصاد واالستثمار

  4  الشباب والرياضة

  20  الخدمات واالعمار

  12  االوقاف والشؤون الدينية

  10  االتصاالت واالعالم

  10  التعليم العالي والبحث العلمي

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

٤

١

٣

٥

مخالفات اللجان 

 

لم يعالج النظام الداخلي للمجلس كيفية التصويت فيها في8

باعداد زوجية، وهي لجان كثيرة، وكما مبين في الجدول أدناه

النفط والطاقة والثروات الطبيعية

االقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم

االقتصاد واالستثمار

الخدمات واالعمار

االوقاف والشؤون الدينية

االتصاالت واالعالم

التعليم العالي والبحث العلمي

  

مخالفات اللجان 
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9

1

 

  اسم النائب  ت

  لمياء شاوي فنجان  1

  دمحم ريكان  2

  علي فرحان حميد  3

  عمر خدرخدر  4

  فاروق هالل جمعه  5

  بيداء خضر نهام  6

  نوري غافل خمادي  7

  بشير خليل توفيق  8

  زينب عبد الحميد  9

  ازاد حميد شفي  10

  عبدالكريم يونس  11

  حسن كريم مطر  12

10

 اسم النائب اللجنة

ادي اظم الع در جواد  لما  ح ر ال  مؤسسات المجتمع المد والتط

امل دمحم حسن المال  نامج الحكو  نوري  ذ ال ة تنف  مراق



14

د ع رضوان  ان سع ديرا  العب

  

، الخدمات واالعمار(تم خالل الفصل الثاني قراءة ثالث قوانين قراءة أولى والمقدمة من قبل لجان 

مشروع قانون أي قانون باستثناء 

في حين لم تقم .والمقدم من اللجنة المالية

.لجنة بتقديم أي نشاط تشريعي خالل هذا الفصل

٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

٣

القراءة األولى

٣

احة واالثار  الثقافة واالعالم والس

  

تم خالل الفصل الثاني قراءة ثالث قوانين قراءة أولى والمقدمة من قبل لجان 
).الثقافة واالعالم والسياحة واالثار

.قدمت لجنة المالية مشروع قانون واحد لقراءته قراءة ثانية

أي قانون باستثناء اما على صعيد القوانين الصادرة فلم يصوت مجلس النواب على 

والمقدم من اللجنة المالية 2020االقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 

لجنة بتقديم أي نشاط تشريعي خالل هذا الفصل) 23(بقية اللجان والتي مجموعها 

القراءة الثانية القوانين المصوت عليها

١ ١

النشاط التشريعي

 

10

تم خالل الفصل الثاني قراءة ثالث قوانين قراءة أولى والمقدمة من قبل لجان   -1
الثقافة واالعالم والسياحة واالثار، الملية  

قدمت لجنة المالية مشروع قانون واحد لقراءته قراءة ثانية  -2  

اما على صعيد القوانين الصادرة فلم يصوت مجلس النواب على  -3

االقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 

 بقية اللجان والتي مجموعها 

 

النشاط التشريعي
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النفط والطاقة والثروات الطبيعية 

الثقافة واالعالم والسياحة واالثار 

الزراعة والمياه واالهوار 

التعليم العالي والبحث العلمي 

االمن والدفاع 

العالقات الخارجية 

الصحة والبيئة 

االقاليم والمحافظات غير منتظمة بااقليم 

االقتصاد واالستثمار 

الشباب والرياضة 

المصالحة والعشائر 

مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني 

الخدمات واالعمار 

العمل والشؤون االجتماعية والهجرة والمهجرين 

الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين 

حقوق االنسان 

المرأه واالسرة والطفولة 

االوقاف والشؤون الدينية 

االتصاالت واالعالم 

٠ ٠.٢ ٠.٤ ٠.٦ ٠.٨ ١

النفط والطاقة والثروات الطبيعية 

الثقافة واالعالم والسياحة واالثار 

الزراعة والمياه واالهوار 

التعليم العالي والبحث العلمي 

االمن والدفاع 

العالقات الخارجية 

الصحة والبيئة 

االقاليم والمحافظات غير منتظمة بااقليم 

المالية 

التربية 

النزاهة 

االقتصاد واالستثمار 

القانونية 

الشباب والرياضة 

المصالحة والعشائر 

مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني 

الخدمات واالعمار 

العمل والشؤون االجتماعية والهجرة والمهجرين 

الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين 

حقوق االنسان 

المرأه واالسرة والطفولة 

االوقاف والشؤون الدينية 

االتصاالت واالعالم 

١

القوانين المصوت عليها  

القوانين المصوت عليها 

 

 

11

القوانين المصوت عليها  
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النفط والطاقة والثروات الطبيعية 

الثقافة واالعالم والسياحة واالثار 

الزراعة والمياه واالهوار 

التعليم العالي والبحث العلمي 

العالقات الخارجية 

االقاليم والمحافظات غير منتظمة بااقليم 

االقتصاد واالستثمار 

الشباب والرياضة 

المصالحة والعشائر 

مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني 

الخدمات واالعمار 

العمل والشؤون االجتماعية والهجرة والمهجرين 

الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين 

مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي 

المرأه واالسرة والطفولة 

االوقاف والشؤون الدينية 

االتصاالت واالعالم 

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

النفط والطاقة والثروات الطبيعية 

الثقافة واالعالم والسياحة واالثار 

الزراعة والمياه واالهوار 

التعليم العالي والبحث العلمي 

االمن والدفاع 

العالقات الخارجية 

الصحة والبيئة 

االقاليم والمحافظات غير منتظمة بااقليم 

المالية 

التربية 

النزاهة 

االقتصاد واالستثمار 

القانونية 

الشباب والرياضة 

المصالحة والعشائر 

مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني 

الخدمات واالعمار 

العمل والشؤون االجتماعية والهجرة والمهجرين 

الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين 

مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي 

حقوق االنسان 

المرأه واالسرة والطفولة 

االوقاف والشؤون الدينية 

االتصاالت واالعالم 

١

٣

٢

٣

١

٣

١

١

٢

٢

٥

٧

اجتماعات اللجان  

 

اجتماعات اللجان  
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  الدور الرقابي
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1

2325

3

4

5

استمرار خلو بعض اللجان من وجود الرجال كما في لجنة المرأة واألسرة والطفولة، كما خلت لجنة 6

  .العشائر من وجود النساء

لم ينشر مجلس النواب العراقي محاضر الثالث جلسات األخيرة حتى موعد اعداد التقرير 7

  .نظامة الداخليمخالفا بذلك 

عدم اتخاذ مجلس النواب أي اجراء بخصوص وفاة النائبة غيداء سعيد عبد المجيد بعد وفاتها وعدم  -8
  .انتخاب أو ترشيح بديل لها

73
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12

24
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