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انًمذيخ
ثؼذ أْ ؽٍك اٌّشطذ إٌ١بث ٟاٌؼشال ٟاٌزمش٠ش اٌفظٍ ٟاألٚي ٚاٌضبٔٚ ٟرالٖ اٌزمش٠ش
اٌفظٍ ٟاٌضبٌش ٌٍشٛٙس آ٠بس ،ؽض٠شاْ ،رّٛص ٠،ؼذ ٘زا اٌزمش٠ش ٘ ٛاٌزمش٠ش اٌشاثغ ٌشطذ
أداء ِغٍظ إٌٛاة اٌؼشالٌٍ ٟشٛٙس آة ،أٍٛ٠ي ،رشش ٓ٠األٚي ِٓ اٌؼبَ .3122
٠زؼّٓ ٘زا اٌزمش٠ش أداء ِغٍظ إٌٛاة اٌزشش٠ؼٚ ٟاٌشلبث ٟثظٛسح ػبِخ فؼال ػٓ
ػًّ اٌٍغبْ اٌّخزٍفخ ٚد ٚس٘ب ف ٟأغبص اٌّشبس٠غ أ ٚف ٟأؽبٌزٙب ػٍ ٝعذٚي أػّبي
اٌّغٍظ ثغ١خ لشاءرٙب لشاءح أ.ٌٝٚ
اػزّذ اٌّشطذ إٌ١بث ٟػٍ ٝاٌّٛاد اٌذعزٛس٠خ اٌز ٟششػذ ئٌ ٝػًّ اٌّغٍظ ٚاٌّٙبَ
إٌّبؽخ ثٗ العّ١ب ف ٟاٌّبدح  ِٓ 72اٌذعزٛس اٌؼشالٚ ٟػٍ ٝإٌظبَ اٌذاخٌٍٍّ ٟغٍظ.
ئْ فش٠ك ػًّ اٌّشطذ ٠إوذ ِٓ خالي اػزّبدٖ ػٍ ٝرظّ ُ١ثشٔبِظ ئدخبي خبص
ٌّؼط١بد اٌؼًّ إٌّغضح ف ٟعٍغبد اٌّغٍظ ػٍ ٝدلخ ٚؽ١بد٠خ اٌّخشعبد ٚرالف١ب ٌٕغجخ
األخطبء اٌز ٟرمغ ف ٟؽبي اإلدخبي اٌ١ذ ٞٚأ ٚف ٟؽبي رفش٠غ اٌج١بٔبد ٚوزا ثبٌٕغجخ
ٌٍّخططبد اٌج١بٔ١خ .
أشأ اٌّشطذ لبػذح ث١بٔبرٗ اٌخبطخ ثٕبء ػٍ ٝاٌّؼط١بد اٌز٠ ٟمذِٙب:
2
3
4
5
6
7

 اٌشاطذ ْٚاٌز ٓ٠رُ رذس٠ج ُٙفِ ٟإعغخ ِذاسن. اٌذائشح اٌجشٌّبٔ١خ. اٌذائشح اإلػالِ١خ فِ ٟغٍظ إٌٛاة. اٌّٛلغ االٌىزشٌٍّ ٟٔٚغٍظ. االرظبي اٌّجبشش ِغ ٌغبْ اٌّغٍظ.ٚ -عبئً اإلػالَ.

اػزّذ اٌزمش٠ش ف ٟثؼغ ِؾبٚسٖ ػٍ ٝاٌزشاوُ ف ٟأداء اٌّغٍظ ثٕبء ػٍ ٝلبػذح
اٌج١بٔبد اٌز ٟرُ ئٔشبئٙب خظ١ظب ٌٍّشطذ ثغ١خ اٌم١بط اٌذل١ك ٚئظٙبس اٌفشٚق فٟ
األداء ث ٓ١وً شٙش ػٍ ٝؽذح ٚث ٓ١وً صالصخ شٛٙس ػٍ ٝؽذٖ.
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أًَىرج نجؼض انًًبسسبد انجشنًبَيخ في انؼبنى.
- 1حجز مقاعد لممثلي األقليات.
تعد ممارسة حجز المقاعد لألقلٌات من أكثر الطرق شٌوعا فً االنتخابات
التشرٌعٌة و ٌستخدمها نحو  58بلدا فً العالم فالبرلمان الهندي الذي ٌعرف
باسم (لوك سابها) ٌحجز حالٌا  97مقعدا من اصل  876فً مجلس النواب
لقوائم الطوائف االجتماعٌة و 74مقعدا لقوائم القبائل.
فً حٌن تخصص مورٌشٌوس  8مقاعد من اصل  97ألفضل الخاسرٌن .
وتحجز سلوفٌنٌا مقعدٌن للجماعات الوطنٌة احدهما للجماعة االٌطالٌة واآلخر
للجماعة المجرٌة.
- 5حقوق ا ألحزاب المعارضة واألقليات.
تلعب أحزاب المعارضة أو األقلٌات دورا رئٌسا فً مساءلة الحكومة وتقدٌم
خٌارات سٌاسٌة بدٌلة إلى الشعب،وفً النظم البرلمانٌة التً تستطٌع الحكومة
إن تبادر فٌها إلى مناقشة السٌاسات واقتراح التشرٌعات اعتمادا على أغلبٌتها
البرلمانٌة من المهم إن تكون ثمة حقوق مضمونة للمعارضة الرسمٌة لكً
تضٌف بنودا إلى جدول أعمال البرلمان حول التشرٌعات المقترحة .
أ  -ففً مجلس النواب االٌطالً الذي ٌطبق لوائح دقٌقة للغاٌة فٌما ٌتصل
بتوزٌع وقتهٌ،كفل لمجموعات المعارضة حد أدنى من الموضوعات التً
ٌمكن إن تطرحها فً المجلس،وتخصص لها نسبة مضمونة من الوقت
للحدٌث .
ب  -وٌوفر البرلمان اللتوانً (السٌماس) وقتا مضمونا لمجموعات المعارضة
لكً تقدم مقترحات قوانٌن وتكون األولوٌة لزعٌم المعارضة فً استجواب
وزراء الحكومة فً المناقشات التً تدور حول برنامج الحكومة والتقرٌر
السنوي.
ج -وفً المملكة المتحدة ٌخصص عشرون ٌوما فً كل دورة انعقاد
لإلجراءات الخاصة بعمل المعارضة،سبعة عشر منها توضع تحت تصرف
زعٌم اكبر حزب معارض.
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- 3ضرورة تمتع األعضاء بفرص متساوية.
فً معظم برلمانات العالم ٌقدم طاقم العمل البرلمانً بحٌادٌة خدمة لجمٌع
األعضاء السٌما إلى األعضاء المنتخبٌن الجدد،إذ تبدو اإلجراءات البرلمانٌة
عادة محاطة باأللغاز ،فالمتطلبات المتصلة بالوقت متنوعة بدرجة كبٌرة مما
ٌجعل األع ضاء ٌتصرفون الى حد كبٌر حسب أهوائهم وقد ٌستغرق األعضاء
الجدد وقتا طوٌال لكً ٌجدوا وسائل تكسبهم الفاعلٌة فً النطاق الكامل
لمسؤولٌاتهم لذلك تقدم معظم البرلمانات برامج تمهٌدٌة وخططا تعلٌمٌة
لألعضاء.
وعلى سبٌل المثال ٌصدر البرلمان النٌوزٌلندي لكل أعضائه سلسلة من
الكتٌبات اإلرشادٌة عبر شبكة االنترنت تتناول جوانب مختلفة من عملهم
ٌتضمن الدلٌل الخاص بعضوٌة اللجان الفعالة وكل جوانب العمل فً اللجان
واإلجراءات الخاصة بأنواع األعمال المختلفة وخدمات الدعم المتاحة
واإلرشادات الموجهة لرؤساء اللجان والهدف من الدلٌل هو تمكٌن الملمٌن به
من تحقٌق أهدافهم فً اللجان وسٌكون تمثٌلهم لناخبٌهم بشكل أفضل.
نص أنموذجً من الدلٌل:
(حدد ما ترٌد إن تحققه لكً تكون عضوا فعاال فً لجنة معٌنة ،علٌك إن تخطط
مسبقا لما ترٌد إن تحققه فً اجتماع معٌن وكٌف تأمل فً تحقٌقه ،إذ من
الممكن أحٌانا إن تسٌر األمور بسرعة وبدون خطة قد تضٌع الفرص المهٌأة
لك إلثارة موضوع ما أو اقتراح تغٌٌر ما ،سوف ٌساعدك هذا الدلٌل على فهم
ما ٌمكنك إن تحققه والكٌفٌة التً تستطٌع من خاللها إن تنفذ خطتك ضمن
الحدود الموضحة فً اللوائح المعمول بها .........
فرصتك فً إن تصبح مشرعا فعاال لٌس من الالزم إن تكون حاصال على
شهادة الحقوق ذلك إن كل ما تحتاجه هو أفكارك والتزامك بإتباع اإلجراءات
وقدرتك على إقناع زمالئك فً اللجنة بضرورة تنفٌذ اقتراحاتك وسوف ٌقدم
مستشارو اللجنة المشورة حول جدوى االقتراحات وستولى الصٌاغة التشرٌعٌة
أشخاص ٌتمتعون بمهارات متخصصة فً هذا المجال .علٌك إن تفكر بشكل
نقدي فً أثناء دراسة التشرٌع وان تكون على استعداد الن تطرح أسئلة .إذا لم
تفهم مشروع القانون الموجود أمامك ألنك إن لم تفهمه فلن ٌفهمه كذلك
األشخاص الذٌن تمثلهم).
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- 4السماح للمهتمين بالدخول إلى البرلمان.
تتم الكثٌر من األعمال البرلمانٌة اآلن فً لجان تنعقد مباشرة فً العدٌد من
البرلمانات أمام الجمهور واإلعالمٌٌن ،فإن فتح أبواب اللجان التً تنجز فٌها
الكثٌر من األعمال للجمهور ٌعد خطوة منطقٌة ،تزداد شٌوعا مع مراعاة القٌود
الواضحة المستندة إلى األمن الشخصً أو الوطنً.
ومن ضمن األمثلة الحدٌثة على تحسٌن الشفافٌة التجربة التً أجراها:
أ  -البرلمان الهولندي ،حٌث فتح للجمهور االجتماعات اإلجرائٌة الخاصة
بلجان معٌنة لكً ٌتسنى للمراقبٌن مشاهدة الكٌفٌة التً تضع بها اللجان
جداول أعمالها وتنظم بها جلساتها العامة.
ب -كما ٌسمح مجلس النواب القبرصً لإلعالمٌٌن بحضور اجتماعات اللجان
.
ج -وكذلك الجمعٌة الوطنٌة لكوت دٌفوار التً لم تكن تجٌز سوى نشر
ملخصات الجتماعات لجانها فقد سمحت للصحافٌٌن بحضور وقائع اللجان
ونقل تفاصٌلها للجمهور.
د -وفً جنوب إفرٌقٌا تفتح اللجان للجمهور ووسائل اإلعالم وال ٌمكن غلقها
إال بموافقة رئٌس البرلمان.
ه -كذلك فً مجلس النواب االسترالً فقد عٌن مستشارا إعالمٌا لٌساعد اللجان
على تطوٌر وسائل االتصال واالستراتٌجٌات اإلعالمٌة لإلجابة عن تساؤالت
الجمهور وتعظٌم التغطٌة اإلعالمٌة ألنشطتها.
- 5عرض البرلمان على الناس.
خصصت برلمانات عدة مراكز للمعلومات والتثقٌف فً مقارها لتستقبل فٌها
الزٌارات الجماعٌة والفردٌة.
أ  -لقد افتتح مجلس النواب االٌطالً فً آٌار  5778مركز معلومات متعدد
الوظائف والوسائط اإلعالمٌة فً مقره وهو مفتوح ٌومٌا ٌستطٌع الزوار إن
ٌتابعوا فٌه الوقائع البرلمانٌة على شاشات وٌحصلوا على معلومات عن
البرلمان وٌمكنهم إجراء البحوث المنهجٌة.
ب  -كما ٌفتح البرلمان االستونً المعروف باسم (رٌجٌكوجو)أبوابه للجمهور
فً الثالث عشر من نٌسان من كل عام احتفاال بٌوم تأسٌسه وتكون الفرصة
متاحة للجمهور إن ٌزور المبنى وٌتجول فٌه تحت إشراف مرشد.
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ج -وقد أسست بوتسوانا برلمانا متحركا ٌجول به أعضاء مكتب رئٌس البرلمان
والمكتب اإلعالمً القرى والمدارس وبعض المؤسسات لٌحدثوا الناس عن
دور البرلمان.
د -كما نظمت جنوب إفرٌقٌا عروضا متنقلة عن الدٌمقراطٌة تجول البالد
بهدف جلب البرلمان إلى المجتمعات التً ال تستطٌع الوصول إلٌه بسهولة
وإطالعهم على الطرٌقة التً ٌتم بها إقرار القوانٌن.
- 6الحصول على المعلومة .
أ ٌ -حكم البرلمان الرومانً قانون عام بشان حرٌة الحصول على المعلومة
التً تهم الجمهور وعند تطبٌقه ٌتٌح مجلسا الشٌوخ والنواب إمكانٌة
الحصول على المعلومات بحكم الوظٌفة أو بناء على طلب .
ب  -وٌحكم البرلمان السلوفٌنً كذلك قانون عام بشان الحصول على المعلومة
ذات الطابع العام وٌطبق على جمٌع األجهزة العامة.
ج -كما تطبق اإلكوادور قانون الحصول على المعلومات الذي ٌتضمن
الشفافٌة فً جمٌع األنشطة العامة بما فٌها أنشطة البرلمان.
د -وٌصف البرلمان الجاماٌكً الغرض من قانون حرٌة المعلومات الخاص
به
( ٌهدف هذا القانون إلى تعزٌز مبادئ أساسٌة معٌنة تشكل أساس الدٌمقراطٌة
الدستورٌة ومنحها تأثٌرا إضافٌا وتتمثل هذه المبادئ فً
أ  -المساءلة الحكومٌة.
ب -الشفافٌة.
ت -المشاركة الشعبٌة فً العملٌة الوطنٌة لصنع القرار.بضمان حق الشعب فً
اإلطالع على الوثائق الرسمٌة التً تحتفظ بها السلطات العامة).
- 9نظام رقابي في مراقبة معايير البث اإلذاعي والتلفزيوني .
تقدم البرازٌل مثاال مثٌرا على عدم تدخل أعضاء البرلمان بواسطة اللوائح
التنظٌمٌة فً مراقبة معاٌٌر البث اإلذاعً والتلفزٌونً ففً ظل غٌاب أي مٌثاق
شرف بالنسبة إلى البرامج التلفزٌونٌة تعاون أعضاء لجنة حقوق اإلنسان
التابعة لمجلس النواب مع منظمات المجتمع المدنً إلنشاء نظام رقابً ٌتولى
مراقبة معاٌٌر البرامج على مستوى الدولة وٌتم تشجٌع المشاهدٌن على إرسال
7
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شكاواهم حول البرامج التً ٌجدونها مسٌئة وتوضع قائمة تعرف بالقائمة
المشٌنة تضم من ٌستمرئون تقدٌم هذه الممارسات وتتم مناقشتها فً اجتماعات
مع معدي البرامج التلفزٌونٌة وٌتمثل المبدأ اإلرشادي لهذه الحملة فً الكرامة
المتساوٌة لجمٌع المواطنٌن ،وتتضمن الحملة الكشف عن البرامج التً ال
تحترم بشكل منهجً االتفاقٌات الدولٌة التً وقعتها الحكومة البرازٌلٌة
والمبادئ الدستورٌة والقوانٌن الفعلٌة التً تحمً حقوق اإلنسان.
ومن صور االنتهاكات المألوفة لهذه المبادئ إظهار الناس بشكل مهٌن على
أساس النوع االجتماعً أو اللون وتصوٌر المجموعات المستضعفة دون إذن
أو إجراء مقابالت مع األطفال غٌر الئقة وعرض مشاهد عنف أو جنس فً
وقت ذروة ألمشاهده.
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انتؼذيالد االخيشح ػهى نجبٌ انًجهس :
ٌٍّشح اٌضبٌضخ ٠غش ٞاٌّشطذ إٌ١بث ٟاٌؼشال ٟرؼذ٠ال ػٌٍ ٝغبْ اٌّغٍظ ٔظشا ٌٍزغ١شاد
اٌؾبطٍخ ف ٟأػؼبء اٌٍغبْ ِٓ عشاء اٌّمبػذ اٌزؼ٠ٛؼ١خ ٚرٕمالد األػؼبء ث ٓ١اٌٍغبْ
ثؾغت ؽٍجبرٌ، ُٙزا ٔغذ ِٓ اٌؼشٚسح ِزبثؼخ ؽشوخ اٌّزغ١شاد ٚرضجزٙ١ب ف ٟوً رمش٠ش
فظٍِ ٟغ ئٕٔب ال ٕٔىش االخزالفبد اٌز ٟرزؼّٕٙب األعّبء ِب ثِ ٓ١ب ِضجذ ف ٟاٌّشطذ
ٚثِ ٓ١ب ِٕشٛس ػٍِٛ ٝلغ ِغٍظ إٌٛاة اٌؼشال. ٟ

األعضاء

اللجنة
لجنة األقالٌم والمحافظات

العدد
44

إقبال علً موات حمود
إٌمان حمٌد علً زغٌر
زٌاد طارق احمد ذرب
عبد هللا خلف محمد غرب
محمد كٌانً عبد الرحمن
حسٌن
محمود علً عثمان عمر
منصور عبد الرزاق منصور
كنعان
مهدي حاجً عٌسى عمر
نبٌل محمد جمٌل حمزة جربو
نجٌب عبد هللا محً علً
خبٌذ أِ ٓ١س ِٟٚعبٌُ

اسكندر جواد حسن سالم
جمعة إبراهٌم خضر عوٌس
حاكم عباس موسى عباس
حامد عبٌد مطلك عمر
حسن جهاد أمٌن علً
حسن حمٌد حسن هادي
سردار عبدا هلل محمود تاٌمز
شوان محمد طه دروٌش
عباس حسن موسى عباس
عبد الستار عبد الجبار كودرز
عدنان جبار صخً صالح
عدنان رمٌض خرنوب عبٌد
عمار طعمة عبد العباس شناوة
فالح حسن زٌدان حلف
قاسم محمد جالل حسٌن
مظهر خضر ناصر حسٌن
نواف سعود زٌد فرحان

لجنة األمن والدفاع

49

9

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي
حمٌد جسار محمد كسار
حمٌد عادل ٌزدٌن احمد
عزٌز حافظ نزٌر نزٌر
علً حسٌن رضا حٌدر
محمد ٌاسر مهدي جواد
محمدامٌن حسن محمد جواد
محمد مهدي محمد باقر عباس
عواد
هناء تركً عبد حسن

لجنة األوقاف والشؤون الدٌنٌة

8

بتول فاروق محمد علً حسون
حسن نوري سلمان علوي
سامان فوزي عمر محمد
علً فاضل حسٌن جواد
مؤٌد طٌب احمد محمد
مٌسون سالم فاروق الدملوجً

لجنة الثقافة واإلعالم

9

إحسان ٌاسٌن شاكر حسٌن
إسماعٌل غازي عواد زوٌر
أمل صاحب حسن حسٌن
إٌمان موسى حمادي عبطان
ثامر عبد الحمزة محمد حسٌن
جواد كاظم محسن حمادي
حسٌن حسن نرمو دروٌش

لجنة الخدمات واألعمار

49

ؽم ٟئعّبػً١

رٌاض عبد الحمزة عبد الرزاق
الغرٌب
سعاد حمٌد لفته جبر
سهاد فاضل حمٌد عباس
شاٌان محمد طاهر سعٌد احمد
فاطمة تومان عبد الحسٌن حلٌو
فٌان دخٌل سعٌد خضر
كمٌلة كاظم محمد مهدي
محمد رضا فوزي عبدا لحسٌن
ٚؽذح ِؾّٛد فٙذ ػجذ
احمد حبٌب خبط علً
بكر حمه صدٌق عارف فتاح
جابر حبٌب جابر
حسٌن عزٌز شاكر جاسم
صبري دروٌش عمر عزٌز
طالل حسٌن محسن الزوبعً
لبنى رحٌم كرٌم فٌض هللا

لجنة السٌاحة واآلثار

9

أركان ارشد احمد محمد
أسماء طعمة مهدي جاري

لجنة العالقات الخارجٌة

49

21

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي
آال تحسٌن حبٌب علً
حسن خضٌر عباس شوٌرد
رافع عبد الجبار نوشً حسٌن
ره وه ز مهدي عزٌز عبد هللا
زالة ٌونس احمد حسن
سامً جاسم عطٌة فرحان
سلمان علً حسن سحاب
صادق حمٌدي إبراهٌم عبدا هلل
صفٌة طالب علً السهٌل
ػذٍ٠خ ؽّٛد ؽغ ٓ١وؼ١ذ
عماد ٌوخنا ٌاقو ٌوخنا
ِؾّذ عّش١ذ ػجذهللا ػٍٟ

ندى محمد إبراهٌم داود
همام باقر عبد المجٌد حمودي
ٌاسٌن مجٌد محمد طاهر نجف
درٌد محمد داود عبودي
كشموله
زٌنب عبد علً جرٌد السهالنً
صالح عبد المجٌد حمٌد
عبد الخضر مهدي جوٌر طاهر
عبد السالم عبد المحسن
عرمش تقً
علً كردي حجً والً
كاظم عطٌة كاظم كعٌد
الشمري
ٌونادم ٌوسف كنه خوشابا

لجنة العمل والشؤون االجتماعٌة

8

ارشد رشاد فتح هللا عبدا لرزاق
أزاد ابوبكر زٌنل حما أمٌن
أمٌر طاهر حسٌن محمد
جنان عبدا لجبار ٌاسٌن علً
حسن خلف علو حمٌد
حسون علً حسون سعدون
حسٌن منصور حسٌن علً
خالد سالم سعٌد صادق
عادل فضالة لعٌبً تقً
عبد الرحمن حسن خالد عبد هللا
عمر خلف جواد خلف
لطٌف مصطفى أمٌن محمد
محسن سعدون احمد سعدون
مشرق ناجً عبود سلمان
ندى عبد هللا جاسم السودانً
محمد صالح الحسن

اللجنة القانونٌة

49

22

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي
إبراهٌم محمد مطلك عمر
احمد حسن فٌض هللا عثمان
احمد عبد حمادي شاوش
أمٌن هادي عباس حسٌن
باقر محمد جبر صوالغ
جابر خلف عواش شالش
ؽغٓ عٍّ١بْ ٘ٚبة لبدس
حٌدر جواد العبادي كاظم
شورش مصطفى رسول
مصطفى
عبداالمٌر حسٌن حمٌد كسار
عبد الحسٌن عبد العظٌم نور
عزٌز
فالح ساري عبداشً عكاب
ماجدة عبد اللطٌف محمد علً
نجٌبة نجٌب إبراهٌم خالد
هٌثم رمضان عبد علً

اللجنة المالٌة

49

ٛ٠عف ؽغ ُ١عٍطبْ ظب٘ش اٌطبئٟ

انتصار علً خضر محمود
سمٌرة جعفر علً محمد
شفاء عادل ٌونس فهمً
فائزة كاظم محمد ولٌد
هدى سجاد محمود شاكر
هٌفاء نسٌم محمد علً

لجنة المرأة واألسرة والطفولة

9

جبار فرٌح عباس
حسٌن كاظم محمود موسى
رعد حمٌد كاظم عواد
فارس عبد العزٌز محمد علً
فرهاد رسول كورون عزٌز
قٌس شذر خمٌس حسٌن
كامل كرٌم عباس صالح

لجنة المصالحة الوطنٌة والمسائلة

9

احمد عبد هللا محمد موسى
بهاء حسٌن علً كمال
جعفر عبد الواحد عبد الجبار
عودة

لجنة النزاهة

47

عٛاد غبُٔ ػٍ ٟاٌشٍٟ١ٙ

حسٌن حمزة علً حسن
خالد عبد هللا محٌسن محمد
شاكر دشر خفً حٌوان
شروان كامل سبتً شنٌن
شش٠ف عٍّ١بْ ػٍ ٟثٍٕه

صباح جلوب فالح حامً
طالب شاكر عزوز مهدي
23

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي
طالل خضٌر عباس كعٌد
عالٌة نصٌف جاسم محمد
عثمان إبراهٌم محمود مجٌد
عزٌز كاظم علوان الزغٌر
عمار كاظم عبٌد جاسم
كمال عبد هللا خالوي جرٌو
هه فال خضر سعٌد حمد
ٌاسٌن إبراهٌم محمود ذٌاب
ػجذاٌّٙذ ٞعبعُ ِؾّذ ِٙذٞ
اٌخفبعٟ

أزهار عبد الكرٌم عبد الوهاب
الشٌخلً
أسامة جمٌل علً بٌرداود
أشواق نجم الدٌن عباس محمد
جاف
إٌمان حسن نعمة نجٌب
حسٌن علوان جبر طاهر
حٌدر نوري صادق لطٌف
خالد نعٌم خشمان عبد هللا
زهٌر محسن محمد ولً
زٌن نوري إسماعٌل صالح
سلٌم عبد هللا احمد الجبوري
طجؾ ٟعٍّ١بْ فمٔ ٟج ٟصٓ٠
اٌذٓ٠
علً شاكر مهدي صالح
كوٌستان كرٌم علً محمد
مها عادل مهدي محمد
وصال سلٌم علً محمد
جولة حاجً عمر احمد
صادق صالح مهدي صادق
عفاف عبد الرزاق جبٌر
علً محسن عاصً هدال
فاتح احمد قادر محمد
فاتن عبد القادر لطٌف
احمد سلٌمان جمٌل مهنا
جاسم محمد حسٌن اسود
حسٌن سلمان محمد سلمان
سلمان محسن سلمان عٌسى
عامر حسٌن جاسم علً
عبد الحسٌن رٌسان الحسٌنً
عبد الحسٌن عبد الرضا باقر
محمد
عبد العباس حمود سالم شٌاع
عزٌز شرٌف خضٌر رزام
قصً جمعة عبادي سلمان
محما خلٌل قاسم حسن
محمد سلمان داود سلمان

لجنة حقوق اإلنسان

49

لجنة مؤسسات المجتمع المدنً

9

لجنة االقتصاد واالستثمار

48

24

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي
منال حمٌد هاشم عباس
ناهدة زٌد منهل مانع
نورة سالم محمد حماد
جبار عبٌد فرهود عباس
حامد موسى احمد موسى
زٌنب ثابت كاظم علً
شعالن عبد الجبار علً الكرٌم
عتاب جاسم نصٌف جاسم
فؤاد كاظم ناصر الدوركً
قاسم حسٌن برجس وسو
كاظم قاسم علً كرم
كرٌم علٌوي جاهوش صوٌنخ
محمد ناصر دلً احمد
هادي نعمة علً هاشم
هٌفاء مجلً جعفر حمٌد
ٌاسٌن محمد مطلك عمر
احمد حمٌد عرٌبً حسٌن
ثرٌا نجم عبد هللا فتاح
حسٌن طالب عمارة غٌالن
خبٌض ا٠شٛع اطط١فٛ٠ ٛؽٕب
سعد حمزة كاظم عباس
سعٌد رسول حسٌن رسول
سٌروان احمد قادر أمٌن
عامر حبٌب خٌزران عبد هللا
علً عبد الرحمن ٌونس كاظم
محمد خضٌر عبٌس اخورزنة
أمل عطٌة عبد الرحٌم حسن
أمٌن فرحان جٌجو برٌم
برى زاد شعبان محمد احمد
عادل عبد هللا حمد مصطفى
عبداالله علً محمد طاهر
ػٍ ٟػجذ إٌج ٟوطبفخ
محمد كاظم فٌروز
ناجحة عبد األمٌر عبد الكرٌم
حبٌب
آمنة سعدي مهدي صالح
أمٌنة سعٌد حسن سٌدو
إٌمان عبد الرزاق موحان حسن
عّبي ش١جبْ ؽّبد ٞسؽُ١
عٛاد وبظُ ؽغٓ ِغبفش
حبٌب حمزة محسون إسماعٌل
حسن عبد الهادي جاسم
الجبوري
حمزة داود سلمان عواد
حٌدر حسن جلٌل رحٌم
صالح مهدي مطلب عزوز

لجنة الزراعة والمٌاه

46

لجنة الشباب والرٌاضة

47

لجنة الشهداء والسجناء

8

لجنة الصحة والبٌئة

49

25

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي
عبد هللا حسن رشٌد دخٌل
فالح عبد الحسن سكر سلطان
قتٌبة إبراهٌم تركً جاسم
النه محمد علً عبد الرحمن
لقاء جعفر مرتضى عبد
الحسٌن
محمداقبال عمر محمود عبد
هللا
انتصار حسن علً منخً
إٌمان جالل محمد طاهر
برهان محمد فرج عباس
خالد اباذر عطٌة غضبان
رٌاض غالً مفتن راضً
زٌنب وحٌد سلمان علً
عؼبد عجبس ِؾّذ ػٍٟ
سمٌعة محمد خلٌفة غالب
عادل فهد شرشاب شحم
عالء مكً عبد الرزاق
القرغولً
علً جبر حسون سلمان
وبظُ ؽغ ٓ١ػٍ ٟعبثش
مدركة احمد محمد حسن
منى صالح مهدي صالح
العمٌري
نسرٌن أنور رشٌد ذنون
ولٌد عبود حمد عبد
رٌاض عبٌد عباس الزٌدي
شلٌر عزٌز احمد حسٌن
عاشور حامد صالح محمد
عامر عبد هللا جابر عبد هللا
عامرة خضٌر عباس علً
عبد ذٌاب جزاع جمعة
عبد الهادي محمد تقً سعٌد
حسٌن
غٌداء سعٌد عبد المجٌد عبد
الحسٌن
لٌلى حسن شكور كرٌم
مائدة كاظم حمزة هزام
ولٌد عبد الغفار محمد رضا
إبراهٌم فزع دهلة فرج
إبراهٌم ناٌف محمد عبد هللا
حسٌن علً شعالن سلمان
عبود وحٌد عبود عنٌد
عجٌل حمٌدي عجٌل عبد
العزٌز

لجنة التربٌة

49

لجنة التعلٌم العالً

44

لجنة العشائر

9

26

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي
علً بابٌر وتمان ماماغا
محمد سعدون حاتم صٌهود
إٌاد هاشم حسٌن عالوي
جلٌلة عبد الزهرة ضمد محسن
رقٌة عبد محمد محمود
شذاء حمٌد لٌلو جبٌر
كرٌمة داوود سلمان عباس
لقاء مهدي وردي حمد
لوٌس كارو بندر منصور
ماجد إسماعٌل محمد حسن

لجنة المرحلٌن والمهجرٌن

7

٠بعش غبصِٛ ٞعٝ

احمد محمد جمٌل حمدان
فاضل
باٌزٌد حسن عبد هللا محمد
بهاء هادي احمد جواد

49
لجنة النفط والطاقة

ؽغٓ ٘ٚت ػٍ ٟعٍّ١بْ اٌىٕٛ

خلٌل زٌدان خلف حمادة
رحاب نعمة مكطوف
خشجوري
سوزان عكالوي صالح حمود
عدنان عبد المنعم رشٌد علً
عدي عواد كاظم محمود
علً ضاري علً الفٌاض
عواد محسن محمد راضً
فاطمة سلمان زباري سالم
فرات محسن سعٌد مرزوق
فش٘بد اِ ٓ١عٍ ُ١ػّش

قاسم محمد قاسم مشختً
مطشر حسٌن علٌوي ٌاسٌن
مٌساء ٌحٌى عبد الرزاق ٌحٌى
اٚسٔظ ِزؼت اٌٙزاي

ثبعّخ ٛ٠عف ثطشط عّؼخ
حنان سعٌد محسن فتالوي
سالم دلً حمد صالح
عزت حسن علً الشابندر
فلح حسن مصطفى النقٌب
محمد عثمان إسماعٌل مصطفى

لجنة شؤون األعضاء والتطوٌر
البرلمانً

9

27

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي

تىصيغ يجهس انُىاة حست انهجبٌ

27

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي

اٌزّض ً١إٌغجٌٍٕ ٟغبء ف ٟاٌٍغبْ

28

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي

29

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي

2
3
4
5

ػٍ ٝػٛء اٌّزغ١شاد اٌؾبطٍخ ف ٟأػذاد اٌٍغبْ رُ سطذ أػٍ ٝاٌٍغبْ
اٌجشٌّبٔ١خ ػذدا ٚالٍٙب ػذدا ٚوّب ِج ٓ١ف ٟأدٔبٖ :
عبءد ٌغٕخ إٌضا٘خ ثٛالغ  29ػؼٛا .ٌٚغبْ األِٓ ٚاٌذفبع ٚاٌخذِبد ٚاألػّبس ٚاٌؼاللبد اٌخبسع١خ ٚإٌفؾ ٚاٌطبلخثٛالغ  27ػؼٛا .
فّ١ب رشىٍذ ٌغبْ اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌّبٌ١خ ٚاٌظؾخ ٚاٌزشث١خ ٚؽمٛق اإلٔغبْ ِٓ 27ػؼٛا.
فّ١ب ػّذ اٌٍغبْ اٌّجٕ١خ أدٔبٖ عذ أػؼبء خالف ٌزشىٍٙ١ب  ٟ٘ٚوً ِٓ:ٌغٕخ اٌضمبفخ ٚاإلػالَ.
ٌغٕخ اٌّشأح ٚاألعشح.
ٌغٕخ ِإعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

- 6خٍذ اٌٍغبْ ا٢ر١خ ِٓ ػؼٛاد اٌّغٍظ  ٌُٚرّضً إٌغبء ف ٟرٍه اٌٍغبْ
 -2األِٓ ٚاٌذفبع
- 2اٌؼشبئش
- 3اٌّظبٌؾخ اٌٛؽٕ١خ
- 7فّ١ب خٍذ ٌغٕخ ٚاؽذح ٘ ٟاٌّشأح ٚاألعشح ٚاٌطفٌٛخ ِٓ رّض ً١اٌشعبي.
- 7وبْ أػٍ ٝرّضٌٍّ ً١شأح ف ٟاٌٍغبْ فؼال ػٓ ٌغٕخ اٌّشأح ٚاألعشح ٚاٌطفٌٛخ
وب٢ر:ٟ
أ ٌ -غٕخ اٌخذِبد ٚاألػّبس . 9
ة -ؽمٛق اإلٔغبْ .7
- 8ػّذ ٌغبْ اٌّغٍظ اٌّخزٍفخ  417ػؼٛا ِٓ أػؼبء اٌّغٍظٚ ،ثاػبفخ ٘١ئخ
اٌشئبعخ ٠ظجؼ اٌؼذد اٌىٍ٠ ٌُٚ 419 ٟؼشف ػًّ  27ػؼٛا ِٓ األػؼبء
ثبػزجبس أْ اٌؼذد اٌىٌٍ ٟألػؼبء اٌظبف436 ٟ
- 9رُ رٛص٠غ أػؼبء اٌّغٍظ ػٍ ٝاٌٍغبْ ثٕبء ػٍ ٝسغجخ اٌؼؼٚ ٛاٌزٛافمبد
اٌغ١بع١خ ١ٌٚظ ػٍ ٝأعبط االخزظبص ٚاٌزؾظ ً١اٌؼٍّ. ٟ
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االداء انتششيؼي
٠زؼّٓ اٌزمش٠ش ِزبثؼخ أداء ِغٍظ إٌٛاة ٌؼشش ٓ٠عٍغخ ٌٍّذح اٌّؾظٛسح ِٓ
 3122/8/2اٌ 3122 /21/21 ٝاثزذاء ِٓ اٌغٍغخ اٌغبدعخ ػششح إٌّؼمذح
ثزبس٠خ  3122/8/2اٌ ٝاٌغٍغخ اٌغبدعخ ٚاٌضالص ٓ١إٌّؼمذح ثزبس٠خ
ِٛ 3122/21/21صػخ ػٍ ٝاٌشٛٙس وّب :ٍٟ٠
- 2شٙش آة  ِٓ :اٌغٍغخ ( )27اٌ ٝاٌغٍغخ ()36
- 3شٙش أٍٛ٠ي  ِٓ :اٌغٍغخ ()37اٌ ٝاٌغٍغخ ()44
- 4شٙش رشش ٓ٠األٚي  ِٓ :اٌغٍغخ ( )45اٌ ٝاٌغٍغخ ()47
- 5وبٔذ اٌغٍغخ ( ٟ٘ )47األخ١شح خالي اٌفظً اٌزشش٠ؼ ٟاألٚي ٌٍغٕخ اٌضبٔ١خ
- 6اثزذأد اٌؼطٍخ اٌزشش٠ؼ١خ ِٓ ربس٠خ  ٟ٘ٚ 3122/21/22عبس٠خ خالي فزشح
ئػذاد ٘زا اٌزمش٠ش
- 7ثٍغ ِغّٛع ؽشوخ ِشبس٠غ اٌمٛأ ٓ١اٌّمشؤح لشاءح أٚ ٌٝٚلشاءح صبٔ١خ ِٚظٛد
ػٍٙ١ب ٚ 78رفظٍٙ١ب ػٍ ٝإٌؾ ٛا٢ر:ٟ
- 2لشاءح أ48 ٌٝٚ
- 3لشاءح صبٔ١خ 28
- 4اٌّظٛد ػٍٙ١ب 23
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انمىاَيٍ انًصبدق ػهيهب يٍ ثذايخ انًجهس إنى َهبيخ شهش تششيٍ األول
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يخطط يهخص انمىاَيٍ نهشهىس انثالث
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مصوت علٌها ( 45قوانٌن )

قراءة ثانٌة( 48قانون )

قراءة أولى( 68قانون)
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ٚصػذ ِشبس٠غ اٌمٛأ ٓ١ػٌٍ ٝغبْ اٌّغٍظ خالي اٌشٛٙس اٌضالس
ػٍ ٝإٌؾ ٛآالر:ٟ
اللجنة

التشرٌع

القانون
ارفبل١خ اٌزؼب ْٚث ٓ١عّٛٙس٠خ اٌؼشاق
ٚإٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍٙغشح

اٌّشؽٍٓ١
ٚاٌّٙغشٓ٠

رظ٠ٛذ

لبٔ ْٛاٌّؼٙذ اٌؼبٌ ٟألثؾبس األعٕخ ٚػالط اٌؼمُ

ٌغٕخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

رظ٠ٛذ

لبٔ ْٛدػُ طٕذٚق االلغبَ اٌذاخٍ١خ فٚ ٟصاسح اٌزؼٍُ١
اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍّٟ

ٌغٕخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

لشاءح اٌٝٚ

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ

اٌمشاءح االٌٝٚ

اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ٌغٕخ إٌفؾ ٚاٌطبلخ
ٚاٌضشٚاد اٌطج١ؼ١خ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ٌغٕخ االلزظبد
ٚاالعزضّبس

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبٔ ْٛارفبل١خ االُِ اٌّزؾذح ٌؾمٛق االشخبص رٞٚ
االػبلخ.

ٌغٕخ ؽمٛق االٔغبْ،
ٌغٕخ اٌؼاللبد
اٌخبسع١خ

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبٔ ْٛؽّب٠خ اٌظؾف.ٓ١١

ٌغٕخ اٌضمبفخ ٚاالػالَ

رظ٠ٛذ

اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛاٌزؼذ ً٠االٚي ٌمبٔ ْٛاٌزؼشفخ اٌىّشو١خ سلُ
(ٌ )33غٕخ 3121

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ ،اٌٍغٕخ
اٌمبٔ١ٔٛخ ،اٌٍغٕخ
االلزظبد٠خ

لشاءح صبٔ١خ

اٌزؼذ ً٠االٚي ٌمبٔ ْٛاٌخذِــــخ اٌغبِؼ١ـــــخ سلــــــُ ()34
ٌغٕــــخ 3118

ٌغٕخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

لشاءح صبٔ١خ

ِمزشػ لبٔ ْٛاٌؼف ٛاٌؼبَ

اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ٌّششٚع لبٔ ْٛأٙبء اػّبي اٌّؾىّخ اٌغٕبئ١خ اٌؼشال١خ
اٌؼٍ١ب

اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛسٚارت ِٚخظظبد اٌشئبعبد اٌضالس.
(اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ ،اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخ).

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ ،اٌٍغٕخ
اٌمبٔ١ٔٛخ

رظ٠ٛذ

لبٔ ْٛدػُ اٌّشبس٠غ اٌظغ١شح اٌّذسح ٌٍذخً
ِششٚع لبٔ ْٛاالؽضاة
ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك ِزوشح اٌزفبُ٘ ث ٓ١ؽىِٛخ عّٛٙس٠خ
اٌؼشاق ٚاالرؾبد االٚسث ٟف ٟشأْ اٌششاوخ االعزشار١غ١خ
فِ ٟغبي اٌطبلخ
ِششٚع لبٔٚ ْٛصاسح اٌظٕبػخ ٚاٌّؼبدْ

ٌّششٚع لبٔ ْٛاٌّغٍظ اٌٛؽٌٍٕ ٟغ١بعبد اٌؼٍ١ب.

رقم وتارٌخ
الجلسة
()27
3122/8/2
()27
3122/8/2
()27
3122/8/2
()27
3122/8/2
()27
3122/8/2
()27
3122/8/2
()27
3122/8/2
()27
3122/8/2
()27
3122/8/9
()29
3122/8/22
()29
3122/8/22
()31
3122/8/24
()32
3122/8/25
()32
3122/8/25
()34
3122/8/27
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ٌغٕخ اٌزشث١خ

رظ٠ٛذ

ِششٚع لبٔ ْٛاٌزؼذ ً٠اٌضبٌٔ ٟمبٔٚ ْٛصاسح اٌّٛاسد اٌّبئ١خ
سلُ (ٌ )61غٕخ(2008.

ٌغٕخ اٌضساػخ ٚاٌّ١بٖ
ٚاال٘ٛاس

اٌمشاءح االٌٝٚ

ٌّششٚع لبِٕٔ ْٛؾخ ؽٍجخ اٌغبِؼبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌؼشال١خ
اٌؾى١ِٛخ

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خٌ ،غٕخ
اٌزشث١خ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ٌّششٚع لبٔ ْٛئػفبء اٌّضاسػٚ ٓ١اٌفالؽ ٓ١اٌّمزشػٓ١
ِٓ فٛائذ اٌمشٚع اٌغبثمخ اٌّزشرجخ ثزِزُٙ

ٌغٕخ اٌضساػخ ٚاٌّ١بٖ
ٚاال٘ٛاس

اٌمشاءح االٌٝٚ

ٌّششٚع لبِٔ ْٛىبفؾخ االرغبس ثبٌجشش.

ٌغٕخ ؽمٛق االٔغبْ

لشاءح صبٔ١خ

ٌّششٚع لبٔ ْٛئٌغبء لشاس ِغٍظ ل١بدح اٌضٛسح إٌّؾً سلُ
(ٌ )66غٕخ .2999

اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخٌ ،غٕخ
االِٓ ٚاٌذفبع

لشاءح صبٔ١خ

ٌّششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك ارفبل١خ اإلؽبس ثشأْ ٔظبَ
االفؼٍ١بد اٌزغبس٠خ ث ٓ١اٌذٚي االػؼبء فــــــِٕ ٟظّخ
اٌّإرّش اإلعالِ( .ٟاٌٍغٕخ اٌّبٌ١خٌ ،غٕخ االلزظبد
ٚاالعزضّبس ،اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخٌ ،غٕخ اٌؼاللبد اٌخبسع١خ).

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خٌ ،غٕخ
االلزظبد ٚاالعزضّبس،
اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخٌ ،غٕخ
اٌؼاللبد اٌخبسع١خ

لشاءح صبٔ١خ

ٌغٕخ اٌزشث١خ

رظ٠ٛذ

ِششٚع لبٔ ْٛاعزشداد أِٛاي اٌؼشاق ٚرؼ٠ٛؼبرٗ.

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خٌ ،غٕخ
االلزظبد ٚاالعزضّبس،
اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛئػفبء االؽز١بؽبد اٌشأعّبٌ١خ ٌششوبد
اٌمطبع اٌّخزٍؾ.

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خٌ ،غٕخ
االلزظبد ٚاالعزضّبس

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛفه اسرجبؽ داس إٌٙشٌٍ ٓ٠طجبػخ ِٓ اٌجٕه
اٌّشوض ٞاٌؼشالٚ ٟئٌؾبلٙب ثبالِبٔخ اٌؼبِخ ٌّغٍظ
اٌٛصساء.

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خٌ ،غٕخ
اٌزشث١خ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ٌغٕخ اٌشجبة
ٚاٌش٠بػخ

رظ٠ٛذ

ِششٚع لبٔٚ ْٛصاسح اٌزشث١خ

ِششٚع لبِٔ ْٛؾ ٛاالِ١خ.

ِششٚع لبٔٚ ْٛصاسح اٌش٠بػخ ٚاٌشجبة.
ِششٚع لبٔ ْٛأؼّبَ عّٛٙس٠خ اٌؼشاق اٌ١ِ ٝضبق اٌؼشثٟ
ٌؾمٛق اإلٔغبْ اٌظبدس ػٓ عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ػبَ
.3115
ِششٚع لبٔ ْٛأؼّبَ عّٛٙس٠خ اٌؼشاق اٌ ٝإٌظبَ
االعبعٌّ ٟؼٙذ اٌذٚي االعالِ١خ ٌٍّٛاطفبد ٚاٌّمب١٠ظ
(عّ١ه).
ِششٚع لبٔ ْٛؽغض ِٚظبدسح االِٛاي إٌّمٌٛخ ٚغ١ش
إٌّمٌٛخ اٌؼبئذح اٌ ٝأسوبْ إٌظبَ اٌغبثك ٚرظف١زٙب.

ٌغٕخ ؽمـــٛق
االٔغـبٌْ ،غٕخ
اٌؼاللبد اٌخبسع١خ،
ٌغٕــــخ االلزظـــبد
ٚاالعزضّبس
ٌغٕخ اٌؼاللبد
اٌخبسع١خ ،اٌٍغٕخ
اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ
اٌمشاءح االٌٝٚ

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛؽّب٠خ األؽجبء.

ٌغٕخ اٌظؾخ ٚاٌج١ئخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك ارفبل١خ رشغ١غ ٚؽّب٠خ االعزضّبس
ث ٓ١ؽىِٛخ عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ٚؽىِٛخ اٌغّٛٙس٠خ
اٌفشٔغ١خ.

ٌغٕخ اٌؼاللبد
اٌخبسع١خٌ ،غٕخ
االلزظبد ٚاالعزضّبس

اٌمشاءح االٌٝٚ

()34
3122/8/27
()36
3122/8/28
()37
3122/9/7
()37
3122/9/7
()37
3122/9/7
()37
3122/9/7
()37
3122/9/7
()37
3122/9/9
()37
3122/9/9
()37
3122/9/9
()37
3122/9/9
()38
3122/9/21
()38
3122/9/21
()38
3122/9/21
()38
3122/9/21
()39
3122/9/23
()39
3122/9/23
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ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك ارفبل١خ إٌمً اٌجش ٞاٌذٌٟٚ
ٌألشخبص ٚاٌجؼبئغ ث ٓ١عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ٚؽىِٛخ
اٌٍّّىخ األسدٔ١خ اٌٙبشّ١خ.

ٌغٕخ اٌؼاللبد
اٌخبسع١خٌ ،غٕخ
اٌخذِبد ٚاالػّبس

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛدِظ اٌّظشف االشزشاو ٟثّظشف
اٌشافذ.ٓ٠

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خٌ ،غٕخ
االلزظبد ٚاالعزضّبس

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِمزشػ لبٔ ْٛطٕذٚق رغٍ١ف اٌطٍجخ.

ٌغٕخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِمزشػ لبٔ ْٛدٛ٠اْ اٌشلبثخ اٌّبٌ١خ.

ٌغٕخ إٌضا٘خ ،اٌٍغٕخ
اٌّبٌ١خ

رظ٠ٛذ

ِششٚع لبٔ ْٛئٌغبء لشاس ِغٍظ ل١بدح اٌضٛسح إٌّؾً سلُ
(ٌ )297غٕخ .2985

ٌغٕخ إٌفؾ ٚاٌطبلخ،
اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك ارفبل١خ اٌزؼب ْٚااللزظبدٚ ٞاٌفٕٟ
ث ٓ١ؽىِٛخ عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ٚؽىِٛخ عّٛٙس٠خ اٌظٓ١
اٌشؼج١خ.

ٌغٕخ االلزظبد
ٚاالعزضّبسٌ ،غٕخ
اٌؼاللبد اٌخبسع١خ،
اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛأؼّبَ عّٛٙس٠خ اٌؼشاق اٌ ٝارفبل١خ
اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ف ٟاألٔٛاع اٌّٙذدح ثبالٔمشاع ِٓ
ِغّٛػبد اٌؾٛ١اْ ٚإٌجبربد اٌجش٠خ اٌّٛلغ ػٍٙ١ب فٟ
ٚاشٕطٓ فٚ 3/3/1973 ٟاٌز ٟدخٍذ ؽ١ض إٌفبر ثزبس٠خ
.2976/7/2

ٌغٕخ اٌؼاللبد
اٌخبسع١خٌ ،غٕخ
اٌضساػخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ػٍ ٝاالرفبل١خ
اٌذ١ٌٚخ ٌّٕب٘ؼخ اخز اٌش٘بئٓ

ٌ.غٕخ اٌؼاللبد
اٌخبسع١خٌ ،غٕخ
ؽمٛق االٔغبْ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔٚ ْٛصاسح اٌّشأح ٚشإ ْٚاألعشح.

ٌغٕخ اٌّشأح ٚاألعشح
ٚاٌطفٌٛخ

لشاءح صبٔ١خ

ِمزشػ لبٔ١٘ ْٛئخ إٌضا٘خ.

ٌغٕخ إٌضا٘خ ،اٌٍغٕخ
اٌمبٔ١ٔٛخ

رظ٠ٛذ

ٌغٕخ اٌخذِبد
ٚاالػّبس

رظ٠ٛذ

ِششٚع لبٔ ْٛطٕذٚق االعىبْ اٌؼشال.ٟ
ِمزشػ لبٔ ْٛاٌزؼذ ً٠األٚي ٌمبٔ ْٛاٌغغٕبء اٌغ١بعٓ١١
سلـــــُ (ٌ )5ؼـــبَ . (3117
ِمزشػ لبٔ ْٛاٌزؼذ ً٠األٚي ٌمبٔ ْٛرؼ٠ٛغ اٌّزؼشسٓ٠
ِـــٓ عــــــشاء اٌؼٍّ١بد اٌؾشث١خ ٚاألخطبء اٌؼغىش٠خ
ٚاٌؼٍّ١بد اإلس٘بث١خ سلـــُ (ٌ )31غٕخ .3119
ِششٚع لبٔ ْٛرؼذ ً٠لبٔ ْٛاٌششوبد اٌؼبِخ سلُ ()33
ٌغٕخ .2997
ِششٚع لبٔ ْٛئٌغبء األِش ٓ٠اٌّشلٌّ )47( ٚ )32( ٓ١غٕخ
.3116
ِششٚع لبٔ ْٛرٕظ ُ١أؽىبَ اٌزشش١ؼ ٌّٕظت سئ١ظ
اٌغّٛٙس٠خ ٚأؽىبَ اخز١بس ٔبئت أ ٚأوضش ٌشئ١ظ
اٌغّٛٙس٠خ.
ِششٚع لبٔ ْٛدٛ٠اْ اٌٛلف اٌش١ؼٟ

ٌغٕخ اٌشٙذاء
ٚاٌؼؾب٠ب ٚاٌغغٕبء
اٌغ١بعٓ١١
ٌغٕخ اٌشٙذاء
ٚاٌؼؾب٠ب ٚاٌغغٕبء
اٌغ١بعٓ١١
ٌغٕخ االلزظبد
ٚاالعزضّبس ،اٌٍغٕخ
اٌّبٌ١خ
اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخٌ ،غٕخ
شإ ْٚاألػؼبء
ٚاٌزط٠ٛش اٌجشٌّبٟٔ

اٌمشاءح االٌٝٚ
اٌمشاءح االٌٝٚ
اٌمشاءح االٌٝٚ
اٌمشاءح االٌٝٚ

اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ٌغٕخ األٚلبف

لشاءح صبٔ١خ

()39
3122/9/23
()39
3122/9/23
()39
3122/9/23
()41
3122/9/31
()41
3122/9/31
()41
3122/9/31
()41
3122/9/31
()41
3122/9/31
()41
3122/9/31
()43
3122/9/35
()43
3122/9/35
()44
3122/9/37
()44
3122/9/37
()44
3122/9/37
()44
3122/9/37
()44
3122/9/37
()44
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ٚاٌشإ ْٚاٌذ١ٕ٠خ
ِششٚع لبٔ ْٛدٛ٠اْ اٌٛلف اٌغٕٟ

ٌغٕخ األٚلبف
ٚاٌشإ ْٚاٌذ١ٕ٠خ

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبٔ ْٛدٛ٠اْ اٌٛلف اٌّغ١ؾٟ

ٌغٕخ األٚلبف
ٚاٌشإ ْٚاٌذ١ٕ٠خ

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبٔ ْٛدٛ٠اْ اٌٛلف اال٠ض٠ذٞ

ٌغٕخ األٚلبف
ٚاٌشإ ْٚاٌذ١ٕ٠خ

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبٔ ْٛدٛ٠اْ اٌظبثئخ إٌّذائٓ١١

ٌغٕخ األٚلبف
ٚاٌشإ ْٚاٌذ١ٕ٠خ

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك إٌظبَ األعبعٌ ٟالرؾبد اإلعالِٟ
ٌالرظبالد اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ
ِششٚع لبٔ ْٛأؼّبَ عّٛٙس٠خ اٌؼشاق اٌ ٝاالرفبل١خ
اٌذ١ٌٚخ ٌّىبفؾخ إٌّشطبد فــــِ ٟغبي اٌش٠بػخ.
ِششٚع لبٔ ْٛئٌغبء لشاس ِغٍظ ل١بدح اٌضٛسح إٌّؾً سلُ
(ٌ )66غٕخ .2999
ِششٚع لبٔ ْٛأؼّبَ عّٛٙس٠خ اٌؼشاق اٌ ٝارفبل١خ رأع١ظ
اٌّإعغخ اٌذ١ٌٚخ اإلعالِ١خ ٌزّ ً٠ٛاٌزغبسح.
ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ػٍ١ِ ٝضبق
ِٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِ.ٟ

ٌغٕخ اٌؼاللبد
اٌخبسع١خٌ ،غٕخ
األٚلبفٌ ،غٕخ
اٌخذِبد ٚاالػّبس
ٌغٕخ اٌشجبة
ٚاٌش٠بػخٌ ،غٕخ
اٌؼاللبد اٌخبسع١خ
اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخ
ٌغٕخ اٌؼاللبد
اٌخبسع١خٌ ،غٕخ
االلزظبد ٚاالعزضّبس
ٌغٕخ األٚلبف
ٚاٌشإ ْٚاٌذ١ٕ٠خ،
ٌغٕخ اٌؼاللبد
اٌخبسع١خ ،اٌٍغٕخ
اٌمبٔ١ٔٛخ

لشاءح صبٔ١خ
لشاءح صبٔ١خ
رظ٠ٛذ
اٌمشاءح االٌٝٚ
اٌمشاءح االٌٝٚ

ٌغٕخ اٌضساػخ ٚاٌّ١بٖ
ٚاأل٘ٛاس

اٌمشاءح االٌٝٚ

ٌغٕخ األِٓ ٚاٌذفبع

اٌمشاءح االٌٝٚ

ٌغٕخ األِٓ ٚاٌذفبع،
ٌغٕخ اٌؼاللبد
اٌخبسع١خ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ػٍِ ٝؼب٘ذح األُِ
اٌّزؾذح ٌٍؾظش اٌشبًِ ٌٍزغبسة إٌ٠ٚٛخ ٌغٕخ .2997

ٌغٕخ األِٓ ٚاٌذفبع،
ٌغٕخ اٌؼاللبد
اٌخبسع١خ ،اٌٍغٕخ
اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛإٌّؾخ اٌشٙش٠خ ٌّشػ ٝاٌؼٛص إٌّبػ.ٟ

ٌغٕخ اٌظؾخ ٚاٌج١ئخ

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبٔ ْٛئٌغبء رؾفع اٌؼشاق ػٍ ٝاٌّبدح (ِٓ )9
ارفبل١خ ئٌغبء عّ١غ اشىبي اٌزّ١١ض ػذ اٌّشأح اٌٛاسد فٟ
اٌمبٔ ْٛسلُ (ٌ )77غٕخ .2987
ِمزشػ لبِٕٔ ْٛغ اعز١شاد االٌؼبة اٌّؾشػخ ػٍ ٝاٌؼٕف.

ٌغٕخ اٌّشأح ٚاألعشح
ٚاٌطفٌٛخٌ ،غٕخ
اٌؼاللبد اٌخبسع١خ
ٌغٕخ اٌّشأح ٚاالعشح،

ِششٚع لبٔٚ ْٛصاسح اٌضساػخ.
ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك ارفبل١خ رذس٠ت لٛاد األِٓ اٌؼشال١خ
ث ٓ١ؽىِٛخ عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ِٕٚظّخ ؽٍف اٌشّبي
األؽٍغٟ
ِششٚع لبٔ ْٛأؼّبَ عّٛٙس٠خ اٌؼشاق اٌ ٝثشٚرٛوٛي
ِىبفؾخ طٕغ األعٍؾخ إٌبس٠خ ٚأعضائٙب ِٚىٔٛبرٙب
ٚاالرغبس ثٙب ثظٛسح غ١ش ِششٚػخ اٌّىًّ الرفبل١خ األُِ
اٌّزؾذح ٌّىبفؾخ اٌغشّ٠خ إٌّظّخ ػجش اٌٛؽٕ١خ.

رظ٠ٛذ
اٌمشاءح االٌٝٚ

3122/9/37
()44
3122/9/37
()44
3122/9/37
()44
3122/9/37
()44
3122/9/37
()44
3122/9/37
()44
3122/9/37
()45
3122/21/5
()45
3122/21/5
()45
3122/21/5
()45
3122/21/5
()45
3122/21/5
()45
3122/21/5
()45
3122/21/5
()45
3122/21/5
()46
3122/21/7
()47
37

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي
ٌٚغٕخ االِٓ ٚاٌذفبع
ِششٚع لبٔ ْٛسعُ اٌطبثغ.

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛئٔٙبء اػّبي اٌّؾىّخ اٌغٕبئ١خ اٌؼشال١خ
اٌؼٍ١ب.

اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخ

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبٔ ْٛفه اسرجبؽ داس إٌٙشٌٍ ٓ٠طجبػخ ِٓ اٌجٕه
اٌّشوض ٞاٌؼشالٚ ٟئٌؾبلٙب ثبالِبٔخ اٌؼبِخ ٌّغٍظ
اٌٛصساء.

اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خٌ ،غٕخ
اٌزشث١خ

لشاءح صبٔ١خ

3122/21/21
()47
3122/21/21
()47
3122/21/21
()47
3122/21/21

- 2وبٔذ اٌغٍغبد ( ِٓ )43(ٚ )34( ٚ )27عٍغبد ِغٍظ إٌٛاة األوضش فٟ
اٌزظ٠ٛذ ػٍ ٝاٌمٛأ ٓ١ثٛالغ لبٌٔ ٓ١ٔٛىً عٍغخ .
فّ١ب عبءد اٌغٍغخ ( )45أوضش اٌغٍغبد لشاءح أٌٍ ٌٝٚمٛأٚ ٓ١ػّذ عزخ
لٛأ. ٓ١
ٚعبءد اٌغٍغخ ( )44أوضش اٌغٍغبد لشاءح صبٔ١خ ٌٍمٛأٚ ٓ١ػّذ عجؼخ
لٛأ ٟ٘ٚ. ٓ١اٌغٍغخ األوضش فبػٍ١خ ثشىً ػبَ ِٓ عٍغبد اٌّغٍظ ؽ١ش ػّذ
( )23ؽشوخ رشش٠ؼ١خ  ،فجبإلػبفخ ئٌ ٝاٌغجؼخ لٛأ ٓ١لشاءح صبٔ١خ وبٔذ ٕ٘بن
خّظ لٛأ ٓ١رّذ لشاءرٙب لشاءح أ. ٌٝٚ
ف ٟؽ ٓ١خٍذ اٌغٍغبد ( ِٓ )42(ٚ )35(ٚ )33(ٚ )28أ ٞؽشوخ ٌٍمٛأٌُٚ ٓ١
٠زوش فٙ١ب أ ٞلبٔ. ْٛ
- 3رظذسد األ٠ٌٛٚخ خالي اٌشٛٙس اٌّبػ١خ اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ ثبٌؾشوبد اٌزشش٠ؼ١خ ئر
وبٔذ وب٢ر: ٟ
( ) 23ؽشوخ ِشبس٠غ اٌمٛأ ٓ١رٛصػذ وب٢ر: ٟ
ِ )8(- 2شبس٠غ ِمشٚء لشاءح أ. ٌٝٚ
ِ )4(- 3شبس٠غ ِمشٚءح لشاءح صبٔ١خ .
 )2(- 4لبِٔ ْٛظٛد ػٍ. ٗ١
فّ١ب عبءد اٌٍغٕخ اٌمبٔ١ٔٛخ ثبٌّشرجخ اٌضبٔ١خ ثّغّٛع ؽشوبد ِشبس٠غ اٌمٛأٓ١
ثٛالغ ِ 9فظٍخ وب٢ر: ٟ
ِ )7(- 2شبس٠غ لٛأِ ٓ١مشٚء لشاءح أ.ٌٝٚ
ِ )3(- 3شبس٠غ لٛأِ ٓ١مشٚء لشاءح صبٔ١خ .
ِ )2(- 4ششٚع ٚاؽذ ِظٛد ػٍ. ٗ١
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ٚعبءد ٌغٕخ اٌؼاللبد اٌخبسع١خ ثٛالغ  7ؽشوبد ٌّشبس٠غ اٌمٛأِ ٓ١فظٍخ
وب٢ر: ٟ
 )7(- 2لٛأِ ٓ١مشٚءح لشاء أ. ٌٝٚ
ِ- 3ششٚع ٚاؽذ ِمشٚء لشاءح صبٔ١خ .
- 4غبثذ اٌٍغبْ ا٢ر١خ ِٓ ؽشوبد ِشبس٠غ اٌمٛأ ٌُٚ ٓ١رزمذَ ثأِ ٞششٚع أٚ
ِمزشػ :
- 2األلبٌٚ ُ١اٌّؾبفظبد
- 3اٌؼًّ ٚاٌشإ ْٚاالعزّبػ١خ.
- 4اٌّظبٌؾخ اٌٛؽٕ١خ.
ِ- 5إعغبد اٌّغزّغ اٌّذٔ.ٟ
- 6اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس
- 7اٌؼشبئش.
- 7شإ ْٚاألػؼبء.
 - 5عبءد أػٍٔ ٝغجخ ِشبس٠غ ِظٛد ػٍٙ١ب ف ٟشٙش أة ئر ثٍغذ  6لٛأٓ١
ٚرغبٚد ِؼٙب أ٠ؼب ف ٟشٙش أٍٛ٠ي ثخّظ لٛأٓ١
ٚوبٔذ أٚؽأ ٔغجخ ف ٟاٌزشش٠ؼبد ف ٟشٙش رشش ٓ٠األٚي ئر ثٍغذ لبٔٓ١ٔٛ
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ٚوّب ِٛػؼ ف ٟاٌّخطؾ ا٢ر-: ٟ
انمىاَيٍ حست انهجبٌ نهشهىس انثالث

المرحلٌن والهجرٌن
االوقاف
الشهداء والضحاٌا

النزاهة
النفط والطاقة
حقوق االنسان
التربٌة
الخدمات واالعمار
الثقافة واالعالم

تصوٌت
قراءة ثانٌة

الشباب والرٌاضة

قراءة أولى

الصحة والبٌئة
المالٌة
االمن والدفاع
االقتصاد واالستثمار
لجنة الزراعة

القانونٌة
المرأة واالسرة والطفولة
العالقات الخارجٌة
التعلٌم العالً
8

7

6

5

4

3

2

1

0
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انذوس انشلبثي
- 2ثٍغ ِغّٛع االعزؼبفبد ف ٟعٍغبد اٌّغٍظ ٌٍّذح اٌز٠ ٟغطٙ١ب اٌزمش٠ش()33
اعزؼبفبد ِفظٍخ وب٢ر: ٟ
اٌّغزؼبف

اٌّٛػٛع

سلُ
اٌغٍغخ

ربس٠خ اٌغٍغخ

4

القاضً رحٌم العكٌلً رئٌس هٌئة النزاهة

ػًّ ششوبد اٌٙبرف إٌمبي

27

3122/8/9

5

ٚص٠ش اٌزشث١خ ِؾّذ رُّ١

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

28

3122/8/21

6

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

ٚص٠ش اٌؼٍٚ َٛاٌزىٍٕٛع١ب ػجذ اٌىشُ٠
اٌغبِشائٟ
وزٌر حقوق االنسان محمد شٌاع السو دانً ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

28

3122/8/21

29

3122/8/22

8

وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً علً
االدٌب

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

31

3122/8/24

9

وزٌر المالٌة

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

31

3122/8/24

9

وزٌر التخطٌط

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

31

3122/8/24

8

ٚص٠ش اٌضمبفخ عؼذ ْٚاٌذٌّٟ١

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

32

3122/8/25

7

ٚص٠ش اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ عبعُ ِؾّذ عؼفش

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

32

3122/8/25

47

ٚص٠ش االػّبس ٚاالعىبْ ِؾّذ طبؽت
اٌذساعٟ
ٚص٠ش االرظبالد ِؾّذ ػالٞٚ

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

33

3122/8/26

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

33

3122/8/26

45

وزٌر البلدٌات واإلشغال العامة عادل
مهودر
رئٌس هٌئة الحج والعمرة الشٌخ محمد تقً
المولى
نائب رئٌس الوزراء لشؤون الطاقة حسٌن
الشهرستانً
وزٌر الكهرباء المستقٌل رعد شالل

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

34

3122/8/27

االستعدادات الجارٌة لموسم الحج

35

3122/8/27

35

3122/8/27

49

وزٌر الزراعة

ملف وزارة الكهرباء والعقود المبرمة
مع الشركتٌن الكندٌة وااللمانٌة
ملف وزارة الكهرباء والعقود المبرمة
مع الشركتٌن الكندٌة وااللمانٌة
ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

35

3122/8/27

35

3122/8/27

7
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وزٌر الموارد المائٌة

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

35

3122/8/27

48

ٚص٠ش اٌزخط١ؾ ػٍ ٟاٌشىشٞ

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

36

3122/8/28

47

ٚص٠ش اٌٙغشح ٚاٌّٙغش ٓ٠دٕ٠ذاس دٚعىٟ

ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ اٌؾىِٟٛ

36

3122/8/28

57

ِؾبفع ثغذاد اٌغ١ذ طالػ ػجذ اٌشصاق

يشبكم انًحبفظبد وحىل انؼاللخ ثيٍ انًحبفظبد 42

54

ِؾبفع ٔ ٜٕٛ١اٌغ١ذ اص ً١إٌغ١فٟ

وانحكىيخ االتحبديخ
يشبكم انًحبفظبد وحىل انؼاللخ ثيٍ انًحبفظبد
وانحكىيخ االتحبديخ

3122/9/33

42

3122/9/33

55

سئ١ظ ٚاػؼبء اٌّؾىّخ اٌغٕبئ١خ اٌؼشال١خ
اٌؼٍ١ب

أزٙبء اػّبي اٌّؾىّخ

43

3122/9/35

- 3خٍذ اٌّذح اٌز٠ ٟغطٙ١ب اٌزمش٠ش ف ٟػًّ اٌّغٍظ ِٓ ِّبسعخ اٌّغٍظ
االخزظبطبد األخش ٜاٌزٔ ٟض ػٍٙ١ب اٌذعزٛس العّ١ب ِٕٙب اٌزظ٠ٛذ ػٍٝ
أطؾبة اٌذسعبد اٌخبطخ.
- 4طٛد اٌّغٍظ ػٍ ٝلؼب٠ب ِزؼذدح فِ ٟغبي اٌؼًّ اٌشلبث ٟوبٔذ ػٍ ٝإٌؾٛ
ا٢ر:ٟ
 - 2بتارٌخ  5744 /8/4عقد مجلس النواب الجلسة السادسة عشر وفً هذه
الجلسة صوت المجلس باإلجماع على قرار ٌقضً باعتبار ما تعرض له
الكورد االفٌلٌٌن وباالستناد الى قرار محكمة الجناٌات العلٌا جرٌمة إبادة جماعٌة
بكل ما ٌعنٌه هذا التكٌٌف من معانً.
- 3بتارٌخ  5744/8/7عقد مجلس النواب الجلسة السابعة عشر وفً هذه الجلسة
صوت المجلس على إدراج تقرٌر لجنة األمن والدفاع حول حادثة هروب
سجناء من سجن الحلة المركزي على جدول أعمال الجلسة.
- 4بتارٌخ  5744/8/47عقد مجلس النواب الجلسة الثامنة عشر وفً هذه الجلسة
طٛد اٌّغٍظ ثبألغٍج١خ ػٍ ٝرٛط١خ اٌٍغٕخ اٌزؾم١م١خ اٌّىٍفخ ثبٌزؾمك فٚ ٟالغ
خذِبد ششوبد اٌٙبرف إٌمبي اٌضالس (آع١ب ع ، ً١وٛسن  ،صٚ ) ٓ٠اٌخبطخ
ثذفغ اٌّغزؾمبد اٌّبٌ١خ اٌز ٟثزِخ ٘زٖ اٌششوبد ٚاٌجبٌغخ (ٍِ١بسٚ ٓ٠صّبْ ِبئخ
ٚخّغ ْٛ١ٍِ ْٛدٚالس اٌ ٝاٌّ١ضأ١خ اٌذٌٚخ خالي صالصِٛ٠ ْٛب ِٓ ربس٠خ
اٌزظ٠ٛذ)
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- 5بتارٌخ  5744/8/44عقد مجلس النواب الجلسة التاسعة عشر وفً هذه الجلسة
صوت المجلس على أسماء السادة النواب أعضاء اللجنة الرقابٌة للمادة 477
من الدستورٚ ،فٔ ٟفظ اٌغٍغخ أ٠ؼب صوت المجلس من حٌث المبدأ على
االستمرار بقراءة قانون المجلس الوطنً للسٌاسات العلٌا
- 6بتارٌخ  5744/8/46عقد مجلس النواب الجلسة رقم ( )57وفً هذه الجلسة
صوت المجلس على القرار الذي نص على (بناءاً على ماعرضه مجموعة من
أعضاء مجلس النواب ووافقت علٌه رئاسة المجلس  ،أصدر مجلس النواب
القرار اآلتً) -:
أوالٌ :ستنكر مجلس النواب العراقً عرض مسلسل (الحسن والحسٌن) لما
ٌتضمنه من مواضٌع تثٌر الفتنة فً المجتمع اإلسالمً.
ثانٌا :على هٌأة اإلعالم واالتصاالت اتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بإٌقاف بث
المسلسل فً القنوات العراقٌة
- 7ثزبس٠خ  3122/8/25ػمذ ِغٍظ إٌٛاة اٌغٍغخ (ٚ )32ف٘ ٟزٖ اٌغٍغخ طٛد
اٌّغٍظ ػٍ ٝاالعزّشاس ل ٟلشاءح ِمزشػ لبٔ ْٛاٌؼف ٛاٌؼبَ ِٓ ؽ١ش اٌّجذأ
- 7ثزبس٠خ  3122/9/8ػمذ ِغٍظ إٌٛاة اٌغٍغخ (ٚ )37ف٘ ٟزٖ اٌغٍغخ طٛد
اٌّغٍظ ػٍ ٝرؼٍ١ك اٌغٍغخ ٌّذح ٔظف عبػخ اؽزغبعب ػٍ ٝاعزّشاس لظف
اٌمٛاد اإل٠شأ١خ ٚاٌزشو١خ ٌٍّٕبؽك اٌؾذٚد٠خ إللٍٚ ُ١وشدعزبْ اٌؼشاق
- 8ثزبس٠خ  3122/9/35ػمذ ِغٍظ إٌٛاة اٌغٍغخ اٌضبٔ١خ ٚاٌضالصٚ ْٛف٘ ٟزٖ
اٌغٍغخ اعزٕىشد ٌغٕخ اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ ف ٟث١بْ ٌٙب لشاس االرؾبد اٌذٌ ٌٟٚىشح
اٌمذَ ثٕمً ِجبس٠بد إٌّزخت اٌٛؽٍِٕ ِٓ ٟؼت فشأغٛا ؽش٠ش ٞف ٟاسث ً١اٌٝ
خبسط اٌؼشاقٚ ،اطفخ اٌمشاس ثأٔٗ "ِغؾف عبء ٔز١غخ رمش٠ش غ١ش ِٕظف ِٓ
لجً ِّضً اٌف١فب" ػٓ ِجبساح اٌؼشاق ٚاألسدْٚ .طٛد اٌّغٍظ ػٍ ٝاػزّبد
اٌّمزشؽبد اٌز ٟرمذِذ ثٙب ٌغٕخ اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ
- 9ثزبس٠خ  3122/21/5ػمذ ِغٍظ إٌٛاة اٌغٍغخ اٌشاثؼخ ٚاٌضالصٚ ٓ١ف٘ ٟزٖ
اٌغٍغخ رفض من حٌث المبدأ االستمرار بقراءة مشروع قانون سرٌان القانون
العراقً على المتعاقدٌن والمتعاقدٌن الثانوٌٌن مع القوات المتعددة الجنسٌات
المقدم من لجنة األمن والدفاع.
ثزبس٠خ  3122/21/21ػمذ ِغٍظ إٌٛاة اٌغٍغخ اٌغبدعخ ٚاٌضالصٓ١
- 21
ٚف٘ ٟزٖ اٌغٍغخ صوت المجلس بالموافقة على ترشٌح السٌد كرٌم عفتان احمد
الجمٌلً لمنصب وزٌر الكهرباء بعدها أدى السٌد الجمٌلً الٌمٌن الدستورٌة
لتولً منصبه.
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ػذد انفمشاد انًُفزح وغيش انًُفزح
أػٍٓ اٌّغٍظ ف ٟعذٚي أػّبٌٗ ػٓ فمشاد اٌغٍغبد ِٚب رزؼّٓ وً عٍغخ ِٓ عذٚي
أػّبي ئر ثٍغ ِغّٛع اٌفمشاد اٌّؼٍٕخ  265فمشح ٔ،فز ِٕٙب  91فمشح ف ٟأٌ َٛ١فغٗ فّ١ب
سؽٍذ  75فمشح ئٌ َٛ٠ ٝآخش ٠ ٌُٚ،زغٌٕٕ ٝب ِزبثؼخ اٌفمشاد اٌّشؽٍخ ٌؼذَ رزبثؼٙب فٟ
اٌغٍغبد اٌالؽمخِ،ب ٠ؼٕ ٟئْ اٌّغٍظ ٠ؼغ ف ٟأعٕذح اٌغٍغخ اٌٛاؽذح ِب ال رغزٛػجٗ
اٌغٍغخ ِٚب ال٠غزط١غ رٕف١زٖ.
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انغيبة وانحضىس
تىصيغ انغيبثبد حست انًحبفظبد
رٛص٠غ اٌغ١بثبد اٌزشاوٌٍّّ ٟؾبفظبد خالي ( )97عٍغخ
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انُسجخ انًئىيخ نغيبثبد انًحبفظبد
اعزؼًّ اٌّشطذ اٌطش٠مخ اٌؾغبث١خ ا٢ر١خ ف ٟاؽزغبة غ١بثبد األػؼبء ؽغت
اٌّؾبفظبد  :ػذد غ١بثبد األػؼبء خالي 97عٍغخ  /ػذد اٌغٍغبد /ػذد ٔٛاة وً
ِؾبفظخٚ .لذ رُ اؽزغبة اٌغ١بثبد ي 97عٍغخ.
ٚلذ أفبدد إٌزبئظ أْ ِؾبفظخ طالػ اٌذ ٓ٠وبٔذ األػٍ ِٓ ٝث ٓ١اٌّؾبفظبد فٔ ٟغجخ
اٌغ١بة ئر ثٍغذ ٚ %25،6عبءد ِؾبفظخ ثغذاد ثبٌّشرجخ اٌضبٔ١خ ثٕغجخ ٚ %5.9لذ
رشاعؼذ ػٓ ٔغجزٙب ف ٟاٌشٛٙس اٌّبػ١خ غ١ش أٔٙب ظٍذ ف ٟاٌّشرجخ اٌضبٔ١خ أِب فٟ
اٌّشرجخ اٌضبٌضخ فىبٔذ ِٓ ٔظ١ت ِؾبفظخ االٔجبس ثٕغجخ ٚ %4.6ظٍذ رؾبفع ػٍٝ
اٌّشرجخ اٌضبٌضخ ٌٍشٛٙس اٌّبػ١خ فّ١ب وبٔذ ِؾبفظخ اٌغٍّ١بٔ١خ ِٚؾبفظخ وشثالء األلً
غ١بثب ِٓ ث ٓ١اٌّؾبفظبد اٌؼشال١خ ثٕغجخ ٌّ % 2.2ؾبفظخ وشثالء ٌّ %2ٚؾبفظخ
اٌغٍّ١بٔ١خ .
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انُسجخ انًئىيخ نغيبثبد انكتم انجشنًبَيخ يٍ ثذايخ
ػًم انًجهس
ٚف ٟراد إٌّٙغ١خ ف ٟػٍّ١خ اؽزغبة اٌغ١بثبد .رُ اؽزغبة إٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌغ١بثبد
اٌىزً اٌجشٌّبٔ١خ ػٍٚ ٝفك ا٢رِ : ٟغّٛع غ١بثبد اٌىزٍخ  /ػذد ٔٛاة اٌىزٍخ  /ػذد
اٌغٍغبد .ػٍّب أْ إٌغت اٌّزوٛسح اؽزغجذ ي  97عٍغخ .
ٚأفبدد إٌغت أْ ئرالف ٚؽذح اٌؼشاق وبْ األػٍ ٝفٔ ٟغجخ اٌغ١بة ِٓ ث ٓ١اٌىزً
األخش ٜئر عبءد ٔغجزٙب . %27.3
فّ١ب ثٍغذ ٔغجخ وزٍخ اٌزٛافك ِٓ ؽظخ اٌغ١بة ٚ %21.6اؽزٍذ ثزٌه اٌّشرجخ
اٌضبٔ١خ .
فّ١ب عبءد ٔغجخ اٌؼشال١خ ثبٌّشرجخ اٌضبٌضخ ثٕغجخ %6

.

ِخطؾ ٔغجخ غ١بثبد اٌىزً خالي ( )97عٍغخ
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انُسجخ انًئىيخ نغيبثبد انكتم انجشنًبَيخ خالل انشهىس
انثالث انخبصخ ثهزا انتمشيش
اؽزغجذ ٘زٖ إٌغجخ ي( )27عٍغخ خالي اٌشٛٙس اٌضالصخ اٌّزوٛسح ٚرُ اؽزغبة
إٌغجخ ثمغّخ ػذد اٌغ١بثبد ٌٍىزٍخ خالي ٘زٖ اٌشٛٙس ػٍ ٝػذد اٌغٍغبد()27
ِمغِٛب ػٍ ٝػذد ٔٛاة رٍه اٌىزٍخ
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تىصيغ انغيبثبد حست انهجبٌ ل( )79جهسخ
رٛصػذ غ١بثبد األػؼبء ػٍِ ٝخزٍف اٌٍغبْ ثٕغت ِزفبٚرخ ٌٍشٛٙس اٌّبػ١خ ٚلذ
رُ اؽزغبة اٌغ١بة ثظٛسح رشاوّ١خ ػٍٚ ٝفك اٌّخطؾ اٌّج ٓ١ف ٟأدٔبٖٚ ،لذ عبءد
غ١بثبد اٌٍغبْ ػٍ ٝإٌؾ ٛا٢ر: ٟ
ٌ- 2غٕخ شإ ْٚاألػؼبء ٚاٌزط٠ٛش اٌجشٌّبٔ ٟثٛالغ 78
ٌغٕخ اٌّشؽٍٚ ٓ١اٌّٙغش ٓ٠ثٛالغ ِغّٛع ِزشاوُ .75
اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ ثٛالغ 67
فّ١ب وبٔذ اٌٍغبْ األلً غ١بثب ٌٍّذح إٌّظشِخ ػٍ ٝإٌؾ ٛاألر: ٟ
ٌ- 2غٕخ اٌّشأح ٚاألعشح ٚاٌطفٌٛخ ثٛالغ  5غ١بثبد رشاوّ١خ.
ٌ- 3غٕخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟثٛالغ  8غ١بثبد رشاوّ١خ.
ٌ- 4غٕخ اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس ثٛالغ  8غ١بثبد رشاوّ١خ.
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وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌّخطؾ اٌزبٌ: ٟ
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انغيبثبد حست انجُس

أفشصد ِإششاد اٌّشطذ إٌ١بث ٟاٌؼشال ٟئْ إٌغبء ف ٟاٌّغٍظ أوضش اٌزضاِب ٚؽؼٛسا
ٌغٍغبرٗ ئر ثٍغذ ٔغجخ اٌغ١بة ٌٍٕغبء ِمبسٔخ ثغ١بة اٌشعبي ػٍ ٝإٌؾ ٛا٢ر-: ٟ
ٔغجخ غ١بة إٌغبء = % 2.8
ٔغجخ غ١بة اٌشعبي = % 4.9
ٚرُ اؽزغبة ٘زٖ إٌغجخ ثمغّخ ػذد اٌغ١بة ػٍ ٝػذد اٌغٍغبد اٌىٍ ٟػٍ ٝػذد األػؼبء
ثؾغت اٌغٕظ ف ٟاٌّغٍظ ٚاٌجبٌغ
ٔغبء = 83ػؼٛ
سعبي =  352ػؼ ٛؽبٌ١ب
٘ٚزا ٠ؼٕ ٟئْ ِؼذي اٌغ١بة ٌىً عٍغخ
ٌٍٕغبء =  2.6ػؼٛا ٌىً عٍغخ
فّ١ب ثٍغ ِؼذي غ١بة اٌشعبي ثّب ٔغجزٗ =  9.4ػؼٛا ٌىً عٍغخ
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حضىس وغيبة االػضبء ل( )19جهسخ يٍ جهسبد
انشهىس انثالث
تبثغ فشيك انًشصذ انُيبثي انؼشالي حشكخ حضىس وغيبة أػضبء انًجهس
انتشاكًيخ ولذ تحصم ػهى األسلبو اآلتيخ:
- 1ػذد انغيبة ثذوٌ ػزس  151ويشكم يب َسجته . %3
- 1ػذد انغيبة ثؼزس  1131ويشكم يب َسجته  % 33تمشيجب.
- 3ػذد انحضىس انكهي ألػضبء انًجهس  3121ويشكم يب َسجته %57
كًب هى يىضح ثبنًخطط انتبني :
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حضىس وغيبة األػضبء نجهسبد انشهىس انثالث
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انشفبفيخ في ػًم انًجهس
ٕ٠ ٌُ- 2شش ِغٍظ إٌٛاة اٌؼشال ٟغ١بثبد األػؼبء ف ٟأ٠خ طؾ١فخ ِؾٍ١خ ؽٍ١خ ِذح
أؼمبد اٌغٍغبد ٚاوزف ٝثٕشش اٌغ١بثبد ػٍِٛ ٝلغ اٌّغٍظ خالفب ٌّب ٔظذ ػٍٗ١
اٌّبدح  28أٚال ِٓ إٌظبَ اٌذاخٌٍٍّ ٟغٍظ
اٌّبدح : 28أٚال
( ٕ٠شش اٌؾؼٛس ٚاٌغ١بة فٔ ٟششح اٌّغٍظ االػز١بد٠خ ٚئؽذ ٜاٌظؾف)
 ُ ٌ - 3رؼشع ٘١ئخ اٌشئبعخ ِٛػٛع ػذَ اعزغبثخ إٌٛاة اٌز ٓ٠رغبٚصد غ١بثبرُٙ
أوضش ِٓ ػشش عٍغبد ِزمطؼخ أِبَ اٌّغٍظ.وّب ٔظذ اٌّبدح  28صبٔ١ب ِٓ
إٌظبَ اٌذاخٌٍٍّ ٟغٍظ.
اٌّبدح  :28صبٔ١ب
( ٌ١ٙئخ اٌشئبعخ ف ٟؽبي رىشس اٌغ١بة ِٓ د ْٚػزس ِششٚع خّظ ِشاد ِززبٌ١خ أٚ
ػشش ِشاد غ١ش ِززبٌ١خ خالي اٌذٚسح اٌغٕ٠ٛخ أْ رٛعٗ رٕجٙ١ب خط١ب اٌ ٝاٌؼؼٛ
اٌغبئت رذػ ٖٛئٌ ٝاالٌزضاَ ثبٌؾؼٛس ٚف ٟؽبٌخ ػذ اِزضبٌٗ ٌ١ٙئخ اٌشئبعخ ٠ؼشع
اٌّٛػٛع ػٍ ٝاٌّغٍظ ثٕبء ػٍ ٝؽٍت اٌ١ٙئخ)
 ٌُ- 4رغزىًّ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍغبْ ٔظبثٙب اٌمبٔ ٟٔٛالعّ١ب ف ٟاٌٍغبْ اٌز ٟرؼُ 7
أػؼبء فمؾ .وّب ِضجذ ف ٟآخش رؼذ ً٠ػٍ ٝأػؼبء اٌّغٍظ ٌٚغبٔٗ .
 ٌُ- 5رٕشش أٌ ٞغٕخ ِٓ ٌغبْ اٌّغٍظ عذٚي أػّبٌٙب ِٚؾبػش عٍغبرٙب فِٛ ٟلغ
ِغٍظ إٌٛاة اٌؼشال ٟفؼال ػٓ ػذَ ٔشش٘ب ف ٟأ٠خ ٚعٍ١خ ئػالِ١خ أخش.ٜ
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تفبصيم ػًم يجهس انُىاة انؼشالي نشهش آة نؼبو 1111

ػذد اٌغٍغبد 21 .......................................
ػذد اٌفمشاد 62 ........................................
ػذد اٌفمشاد غ١ش إٌّفزح 27 .........................
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاء أ8 ..............ٌٝٚ
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاءح صبٔ١خ 5 .............
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّظٛد ػٍٙ١ب 6 ...................
ػذد االعزؼبفبد 29 .................................
ػذد اٌج١بٔبد اٌّمشٚءح 7 ...........................
ػذد ِشاد اٌزظ٠ٛذ 7 ............................
ػذد اٌىٍّبد اٌّمشٚءح  ...........................طفش
ػذد االعزغٛاثبد  .................................طفش
ػذد اٌزمبس٠ش 7 ......................................
تفبصيم ػًم يجهس انُىاة انؼشالي نشهش أيهىل نؼبو 1111
ػذد اٌغٍغبد 8 .......................................
ػذد اٌفمشاد 72 ........................................
ػذد اٌفمشاد غ١ش إٌّفزح 44 .........................
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاء أ33 ..............ٌٝٚ
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاءح صبٔ١خ 22 .............
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّظٛد ػٍٙ١ب 6 ...................
ػذد االعزؼبفبد 4 .................................
ػذد اٌج١بٔبد اٌّمشٚءح 27 ...........................
ػذد ِشاد اٌزظ٠ٛذ 3 ............................
ػذد اٌىٍّبد اٌّمشٚءح 2 ...........................
ػذد االعزغٛاثبد 1 .................................
ػذد اٌزمبس٠ش 2 ......................................
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تفبصيم ػًم يجهس انُىاة انؼشالي نشهش تششيٍ األول نؼبو 1111
ػذد اٌغٍغبد 4 .......................................
ػذد اٌفمشاد 43 ........................................
ػذد اٌفمشاد غ١ش إٌّفزح 25 .........................
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاء أ8 ..............ٌٝٚ
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاءح صبٔ١خ 4 .............
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّظٛد ػٍٙ١ب 3 ...................
ػذد االعزؼبفبد 1 .................................
ػذد اٌج١بٔبد اٌّمشٚءح 8 ...........................
ػذد ِشاد اٌزظ٠ٛذ 2 ............................
ػذد اٌىٍّبد اٌّمشٚءح 1 ...........................
ػذد االعزغٛاثبد 1 .................................
ػذد اٌزمبس٠ش 3 ......................................
يهخص انشهىس ( آة  ،أيهىل  ،تششيٍ األول ) نسُخ 1111
ػذد اٌغٍغبد 32 .......................................
ػذد اٌفمشاد 265 ........................................
ػذد اٌفمشاد غ١ش إٌّفزح 75 .........................
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاء أ48 ..............ٌٝٚ
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاءح صبٔ١خ 28 .............
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّظٛد ػٍٙ١ب 23 ...................
ػذد االعزؼبفبد 37 .................................
ػذد اٌج١بٔبد اٌّمشٚءح 35 ...........................
ػذد ِشاد اٌزظ٠ٛذ 3 ............................
ػذد اٌىٍّبد اٌّمشٚءح 2 ...........................
ػذد االعزغٛاثبد 1 .................................
ػذد اٌزمبس٠ش 7 ......................................
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يهخص سلًي ألداء يجهس انُىاة انؼشالي

انؼُىاٌ

ػذد اٌغٍغبد
ػذد اٌفمشاد
ػذد اٌفمشاد غ١ش إٌّفزح
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاء أٌٝٚ
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاءح صبٔ١خ
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّظٛد ػٍٙ١ب
ػذد االعزؼبفبد
ػذد اٌج١بٔبد اٌّمشٚءح
ػذد ِشاد اٌزظ٠ٛذ
ػذد اٌىٍّبد اٌّمشٚءح
ػذد االعزغٛاثبد
ػذد اٌزمبس٠ش

آة

أيهىل

11
51
19
3
2
5
17
4
9
1
1
4

3
91
33
11
11
5
3
14
1
1
1
1

تششيٍ
األول
3
31
12
3
3
1
1
3
1
1
1
1

انًجًىع
11
152
42
33
13
11
11
31
11
1
1
7
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