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المقذمخ
٠ؼذ ٘زا اٌزمش٠ش ٘ ٛاٌثبٔ ِٓ ٟرمبس٠ش اٌّشطذ إٌ١بث ٟاٌؼشال ٟثؼذ ئؽاللٗ اٌزمش٠ش
اٌفظٍ ٟاألٚي ف ٟشٙش وبٔ ْٛاٌثبٔ ٟاٌز ٞرؼّٓ أداء ِدٍظ إٌٛاة ٌٍشٛٙس رششٓ٠
اٌثبٔٚ ٟوبٔ ْٛاألٚي ٚوبٔ ْٛاٌثبٔ. ٟ
٠زؼّٓ ٘زا اٌزمش٠ش أداء ِدٍظ إٌٛاة اٌزشش٠ؼٚ ٟاٌشلبث ٟثظٛسح ػبِخ فؼال ػٓ
ػًّ اٌٍدبْ اٌّخزٍفخ ٚدٚس٘ب ف ٟأدبص اٌّشبس٠غ أ ٚف ٟأزبٌزٙب ػٍ ٝخذٚي أػّبي
اٌّدٍظ ثغ١خ لشاءرٙب لشاءح أ.ٌٝٚ
اػزّذ اٌّشطذ إٌ١بث ٟػٍ ٝاٌّٛاد اٌذعزٛس٠خ اٌز ٟششػذ ئٌ ٝػًّ اٌّدٍظ ٚاٌّٙبَ
إٌّبؽخ ثٗ العّ١ب ف ٟاٌّبدح  ِٓ 61اٌذعزٛس اٌؼشالٚ ٟػٍ ٝإٌظبَ اٌذاخٌٍّ ٟدٍظ
إٌٛاة .
رُ رظّ ُ١ثشٔبِح ئدخبي خبص ثبٌّشطذ زشطب ػٍ ٝأْ رى ْٛاٌّخشخبد دل١مخ
ٚرالف١ب ٌٕغجخ األخطبء اٌز ٟرمغ ف ٟزبي اإلدخبي اٌ١ذ ٞٚأ ٚف ٟزبي رفش٠غ اٌج١بٔبد
ٚوزا ثبٌٕغجخ ٌٍّخططبد اٌج١بٔ١خ
اػزّذ اٌّشطذ ف ٟئٔشبء لبػذح ث١بٔبرٗ ػٍ ٝا٢ر:ٟ
1
2
3
4
5
6

 اٌشاطذ ْٚاٌز ٓ٠رُ رذس٠ج ُٙفِ ٟإعغخ ِذاسن . اٌذائشح اٌجشٌّبٔ١خ. اٌذائشح اإلػالِ١خ فِ ٟدٍظ إٌٛاة. اٌّٛلغ االٌىزشٌٍّ ٟٔٚدٍظ. االرظبي اٌّجبشش ِغ ٌدبْ اٌّدٍظ.ٚ -عبئً اإلػالَ.

اػزّذ اٌزمش٠ش ف ٟثؼغ ِسبٚسٖ ػٍ ٝاٌزشاوُ ف ٟأداء اٌّدٍظ ثٕبء ػٍ ٝلبػذح
اٌج١بٔبد اٌز ٟرُ ئٔشبئٙب خظ١ظب ٌٍّشطذ ثغ١خ اٌم١بط اٌذل١ك ٚئظٙبس اٌفشٚق فٟ
األداء ث ٓ١وً شٙش ػٍ ٝزذح ٚث ٓ١وً ثالثخ شٛٙس ػٍ ٝزذٖ.
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اختصبصبد مجلس النىاة
٠خزض ِدٍظ إٌٛاة ثّب ٠أر:ٟ
أٚال :ـ رشش٠غ اٌمٛأ ٓ١االرسبد٠خ.
ثبٔ١ب ً :ـ اٌشلبثخ ػٍ ٝأداء اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ.
ثبٌثب ً :ـ أزخبة سئ١ظ اٌدّٛٙس٠خ.
ساثؼب ً :ـ رٕظ ُ١ػٍّ١خ اٌّظبدلخ ػٍ ٝاٌّؼب٘ذاد ٚاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ،ثمبٔ٠ ٍْ ٛغٓ
ثأغٍج١خ ثٍث ٟأػؼبء ِدٍظ إٌٛاة.
وً ِٓ:
خبِغب ً :ـ اٌّٛافمخ ػٍ ٝرؼٍ ٓ١١
أـ سئ١ظ ٚأػؼبء ِسىّخ اٌزّ١١ض االرسبد٠خٚ ،سئ١ظ االدػبء اٌؼبَٚ ،سئ١ظ ٘١ئخ
اإلششاف اٌمؼبئ،ٟ
الزشاذ ِٓ ِدٍظ اٌمؼبء االػٍ. ٝ
ثبالغٍج١خ اٌّطٍمخ ،ثٕب ًء ػٍٝ
ٍ
ثألزشاذ ِٓ ِدٍظ اٌٛصساء.
ة ـ اٌغفشاء ٚاطسبة اٌذسخبد اٌخبطخ،
ٍ
ج ـ سئ١ظ اسوبْ اٌد١شِٚ ،ؼب ُ٘ ِٓٚ ،ٗ١ٔٚثّٕظت لبئذ فشلخ فّب فٛقٚ ،سئ١ظ
خٙبص اٌّخبثشاد،
الزشاذ ِٓ ِدٍظ اٌٛصساء.
ثٕبءاً ػٍٝ
ٍ
عبدعب ً :ـ
ت ِغجت ،ثبالغٍج١خ اٌّطٍمخ ٌؼذد اػؼبء
أ ـ ِغبءٌخ سئ١ظ اٌدّٛٙس٠خ ثٕب ًء ػٍ ٝؽٍ ٍ
ِدٍظ إٌٛاة.
ة ـ اػفبء سئ١ظ اٌدّٛٙس٠خ ،ثبالغٍج١خ اٌّطٍمخ ٌؼذد اػؼبء ِدٍظ إٌٛاة ،ثؼذ
ادأزٗ ِٓ اٌّسىّخ االرسبد٠خ اٌؼٍ١ب ،ف ٟازذ ٜاٌسبالد ا٢ر١خ:
 1ـ اٌسٕث ف ٟاٌ ٓ١ّ١اٌذعزٛس٠خ.
 2ـ أزٙبن اٌذعزٛس.
 3ـ اٌخ١بٔخ اٌؼظّ.ٝ
عبثؼب ً :ـ
أـ ٌؼؼِ ٛدٍظ إٌٛاة اْ ٛ٠خٗ اٌ ٝسئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساء ٚاٌٛصساء ،اعئٍخً ف ٟاٞ
ِٛػٛع ٠ذخً ف ٟاخزظبطٌٚ ،ُٙى ًٍ ِٕ ُٙاالخبثخ ػٓ اعئٍخ االػؼبءٌٍٚ ،غبئً
ٚزذٖ زك اٌزؼم١ت ػٍ ٝاالخبثخ.
ً
ة ـ ٠دٛص ٌخّغ ٍخ ٚػشش ٓ٠ػؼٛا ف ٟااللً ِٓ اػؼبء ِدٍظ إٌٛاة ،ؽشذ
ِٛػٛع ػبَ ٌٍّٕبلشخ ،العز١ؼبذ ع١بعخ ٚاداء ِدٍظ اٌٛصساء ،ا ٚازذٜ
اٌٛصاساد٠ٚ ،مذَ اٌ ٝسئ١ظ ِدٍظ إٌٛاة٠ٚ ،سذد سئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساء ا ٚاٌٛصساء
ِٛػذاً ٌٍسؼٛس اِبَ ِدٍظ إٌٛاة ٌّٕبلشزٗ.
ة اٌٝ
ج ـ ٌؼؼِ ٛدٍظ إٌٛاةٚ ،ثّٛافمخ خّغ ٍخ ٚػشش ٓ٠ػؼٛاً ،رٛخ ٗ١اعزدٛا ٍ
سئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساء ا ٚاٌٛصساءٌّ ،سبعجز ُٙف ٟاٌشإ ْٚاٌز ٟرذخً فٟ
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اخزظبطٚ ،ُٙال ردش ٞإٌّبلشخ ف ٟاالعزدٛاة اال ثؼذ عجؼخ ا٠بَ ف ٟااللً ِٓ
رمذ.ّٗ٠
ثبِٕب ً :ـ
أـ ٌّدٍظ إٌٛاة عست اٌثمخ ِٓ ازذ اٌٛصساء ثبألغٍج١خ اٌّطٍمخُ٠ٚ ،ؼذ ِغزم١الً ِٓ
ربس٠خ لشاس عست اٌثمخٚ ،ال ٠دٛص ؽشذ ِٛػٛع اٌثمخ ثبٌٛص٠ش اال ثٕب ًء ػٍ ٝسغجزٗ،
ة ِٛخ ٍٗ اٌٚ ،ٗ١ال ٠ظذس
ت ِٛلغ ِٓ خّغ ٓ١ػؼٛاً ،اثش ِٕبلشخ اعزدٛا ٍ
ا ٚؽٍ ٍ
اٌّدٍظ لشاسٖ ف ٟاٌطٍت اال ثؼذ عجؼخ ا٠بَ ف ٟااللً ِٓ رأس٠خ رمذ.ّٗ٠
ةـ
ت اٌِ ٝدٍظ إٌٛاة ثغست اٌثمخ ِٓ سئ١ظ ِدٍظ
1ـ ٌشئ١ظ اٌدّٛٙس٠خ ،رمذ ُ٠ؽٍ ٍ
اٌٛصساء.
 2ـ ٌّدٍظ إٌٛاة ،ثٕب ًء ػٍ ٝؽٍت ُخّظ ( )5/1اػؼبئٗ عست اٌثمخ ِٓ سئ١ظ
ة ِٛخ ٍٗ اٌ ٝسئ١ظ
ِدٍظ اٌٛصساءٚ ،ال ٠دٛص اْ ٠مذَ ٘زا اٌطٍت اال ثؼذ اعزدٛا ٍ
ِدٍظ اٌٛصساءٚ ،ثؼذ عجؼخ ا٠بَ ف ٟااللً ِٓ رمذ ُ٠اٌطٍت.
3ـ ٠مشس ِدٍظ إٌٛاة عست اٌثمخ ِٓ سئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساء ثبألغٍج١خ اٌّطٍمخ ٌؼذد
اػؼبئٗ.
ج ـ رُؼ ُذ اٌٛصاسح ِغزمٍ١خً ف ٟزبٌخ عست اٌثمخ ِٓ سئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساء.
د ـ ف ٟزبٌخ اٌزظ٠ٛذ ثغست اٌثمخ ِٓ ِدٍظ اٌٛصساء ثأوٍّٗ٠ ،غزّش سئ١ظ ِدٍظ
اٌٛصساء ٚاٌٛصساء فِٕ ٟبطجٌ ُٙزظش٠ف االِٛس اٌ١ِٛ١خٌّ ،ذح ال رض٠ذ ػٍ ٝثالثٓ١
ِٛ٠بً ،اٌ ٝز ٓ١رأٌ١ف ِدٍظ اٌٛصساء اٌدذ٠ذ ٚفمب ً الزىبَ اٌّبدح (٘ ِٓ )66زا
اٌذعزٛس.
٘ ـ ٌّدٍظ إٌٛاة ،زك اعزدٛاة ِغإ ٌٟٚاٌ١ٙئبد اٌّغزمٍخ ٚفمب ً ٌالخشاءاد
اٌّزؼٍمخ ثبٌٛصساء ٌٗٚ ،اػفبؤُ٘ ثبالغٍج١خ اٌّطٍمخ.
ربعؼب ً :ـ
ت
أ ـ اٌّٛافمخ ػٍ ٝاػالْ اٌسشة ٚزبٌخ اٌطٛاسئ ثأغٍج١خ اٌثٍث ،ٓ١ثٕبءاً ػٍ ٝؽٍ ٍ
ِشزشن ِٓ سئ١ظ اٌدّٛٙس٠خٚ ،سئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساء.
ة ـ رُؼٍٓ زبٌخ اٌطٛاسئ ٌّذح ثالثِٛ٠ ٓ١ب ً لبثٍخ ٌٍزّذ٠ذٚ ،ثّٛافم ٍخ ػٍٙ١ب ف ٟوً ِشح.
ج ـ ٠خٛي سئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساء اٌظالز١بد اٌالصِخ اٌز ٟرّىٕٗ ِٓ اداسح شإْٚ
اٌجالد ف ٟأثٕبء ِذح ئػالْ اٌسشة ٚزبٌخ اٌطٛاسئٚ ،رٕظُ ٘زٖ اٌظالز١بد ثمبٔ،ٍْ ٛ
ثّب ال ٠زؼبسع ِغ اٌذعزٛس.
د ـ ٠ؼشع سئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساء ػٍِ ٝدٍظ إٌٛاة ،االخشاءاد اٌّزخزح ٚإٌزبئح،
ف ٟأثٕبء ِذح ئػالْ اٌسشة ٚزبٌخ اٌطٛاسئ ،خالي خّغخ ػشش ِٛ٠ب ً ِٓ ربس٠خ
أزٙبئٙب.
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تشكيل اللجبن :
أػٍٓ اٌّدٍظ ف ٟخٍغزٗ اٌشاثؼخ ٚاٌؼشش ٓ٠إٌّؼمذح ثزبس٠خ  2111/1/16رشىً١
اٌٍدبْ اٌذائّخ ،ػّال ثبٌّٛاد  ِٓ 64 ، 63إٌظبَ اٌذاخٌٍٍّ ٟدٍظ ئر ٔظذ :
اٌّبدح سلُ 63
رزى ْٛوً ٌدٕخ ِٓ اٌٍدبْ اٌذائّخ ِٓ ػذد ِٓ األػؼبء ال ٠مً ػذدُ٘ ػٓ عجؼخ
أػؼبء ٚال ٠ض٠ذ ػٍ ٝخّغخ ػشش ػؼٛاً.
فّ١ب ٔظذ اٌّبدح
اٌّبدح سلُ 64
رٕزخت وً ٌدٕخ خالي ثالثخ أ٠بَ ربٌ١خ ٌجذا٠خ رشىٍٙ١ب ِٓ ث ٓ١أػؼبئٙب سئ١غب ً ٔٚبئجب
ٌٍشئ١ظ ِٚمشساًٚ ،رٌه ثبألغٍج١خ ٌؼذد أػؼبئٙب.
خش ٜاٌزٛافك ػٍ ٝأػؼبء اٌٍدبْ ث ٓ١اٌىزً اٌجشٌّبٔ١خ ٚسغجخ األػؼبء ػّال
ثبٌّبدح:
اٌّبدح 62
أٚال ٌ:ىً ػؼ ٛاٌسك ثأْ ٠ششر ٔفغٗ ٌؼؼ٠ٛخ ئزذ ٜاٌٍدبْ ٚسئبعزٙب.
ثبٔ١ب ً :رؼشع ٘١أح اٌشئبعخ أعّبء اٌّششسٌ ٓ١ىً ٌدٕخ ِٓ اٌٍدبْ اٌذائّخ ػٍٝ
اٌّدٍظ ٌٍزظ٠ٛذ ػٍٙ١ب ف ٟلبئّخ ٚازذح ٠زُ اٌزٛافك ػٍٙ١ب ِٓ لجً اٌىزً اٌجشٌّبٔ١خ .
رٛصع أػؼبء اٌّدٍظ ػٍ ٝاٌٍدبْ ثسغت اٌزشر١ت ا٢ر: ٟ
األعضاء

اللجنة
لجنة االقالٌم والمحافظات

العدد
01

اقبال علً موات حمود
اٌمان حمٌد علً زغٌر
زٌاد طارق احمد ذرب
عبد هللا خلف محمد غرب
محمد كٌانً عبدالرحمن حسٌن
محمود علً عثمان عمر
منصور عبد الرزاق منصور
كنعان
مهدي حاجً عٌسى عمر
نبٌل محمدجمٌل حمزة جربو
نجٌب عبدهللا محً علً
لجنة االمن والدفاع

01

اسكندر جواد حسن سالم
جاسم محمد جعفر
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جمعة ابراهٌم خضر عوٌس
حاكم عباس موسى عباس
حامد عبٌد مطلك عمر
حسن جهاد امٌن علً
حسن حمٌد حسن هادي
سردار عبدهللا محمود ماٌمز
شوان محمد طه دروٌش
عباس حسن موسى عباس
عبد السمار عبد الجبار كودرز
عدنان جبار صخً صالح
عدنان رمٌض خرنوب عبٌد
عمار طعمة عبدالعباس شناوة
فالح حسن زٌدان حلف
قاسم محمد جالل حسٌن
مظهر خضر ناصر حسٌن
نواف سعود زٌد فرحان
حمٌد جسار محمد كسار
حمٌد عادل ٌزدٌن احمد
خالد سلٌمان محمود شٌحان
عزٌز حافظ نزٌر نزٌر
علً حسٌن رضا حٌدر
محمد ٌاسر مهدي جواد
محمدامٌن حسن محمد جواد
محمدمهدي محمدباقر عباس
عواد
هناء مركً عبد حسن

لجنة االوقاف والشإون الدٌنٌة

9

بمول فاروق محمدعلً حسون
حسن نوري سلمان علوي
سامان فوزي عمر محمد
عادل عبدالمهدي حسن ناصر
علً فاضل حسٌن جواد
مإٌد طٌب احمد محمد
مٌسون سالم فاروق الدملوجً

لجنة الثقافة واالعالم

7

احسان ٌاسٌن شاكر حسٌن
اسماعٌل غازي عواد زوٌر
امل صاحب حسن حسٌن
اٌمان موسى حمادي عبطان
ثامر عبد الحمزة محمد حسٌن

لجنة الخدمات واالعمار
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جواد كاظم محسن حمادي
حسٌن حسن نرمو دروٌش
رٌاض عبدالحمزة عبدالرزاق
الغرٌب
سعاد حمٌد لفمه جبر
سهاد فاضل حمٌد عباس
شاٌان محمدطاهر سعٌد احمد
فاطمة مومان عبدالحسٌن حلٌو
فٌان دخٌل سعٌد خضر
كمٌلة كاظم محمد مهدي
محمد رضا فوزي عبدالحسٌن

احمد حبٌب خبط علً
بكر حمه صدٌق عارف فماح
جابر حبٌب جابر
حسٌن عزٌز شاكر جاسم
صبري دروٌش عمر عزٌز
طالل حسٌن محسن الزوبعً
لبنى رحٌم كرٌم فٌض هللا

لجنة السٌاحة واآلثار

7

اركان ارشد احمد محمد
اسماء طعمة مهدي جاري
اال محسٌن حبٌب علً
حسن خضٌر عباس شوٌرد
خضٌر موسى جعفر ذٌاب
رافع عبدالجبار نوشً حسٌن
ره وه ز مهدي عزٌز عبدهللا
زالة ٌونس احمد حسن
سامً جاسم عطٌة فرحان
سلمان علً حسن سحاب
صادق حمٌدي ابراهٌم عبدهللا
صفٌة طالب علً السهٌل
عماد ٌوخنا ٌاقو ٌوخنا
ندى محمد ابراهٌم داود
همام باقر عبد المجٌد حمودي
ٌاسٌن مجٌد محمدطاهر نجف

لجنة العالقات الخارجٌة

01

درٌد محمد داود عبودي
كشمولة
زٌنب عبدعلً جرٌد السهالنً

لجنة العمل والشإون االجمماعٌة

1
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صالح عبد المجٌد حمٌد
عبدالخضر مهدي جوٌر طاهر
عبدالسالم عبدالمحسن عرمش
مقً
علً كردي حجً والً
كاظم عطٌة كاظم كعٌد
الشمري
ٌونادم ٌوسف كنة خوشابا

ارشد رشاد فمح هللا عبدالرزاق
ازاد ابوبكر زٌنل حمدامٌن
امٌر طاهر حسٌن محمد
جنان عبدالجبار ٌاسٌن علً
حسن خلف علو حمٌد
حسون علً حسون سعدون
حسٌن منصور حسٌن علً
خالد سالم سعٌد صادق
عادل فضالة لعٌبً مقً
عبد الرحمن حسن خالد عبدهللا
عمر خلف جواد خلف
لطٌف مصطفى امٌن محمد
محسن سعدون احمد سعدون
مشرق ناجً عبود سلمان
ندى عبدهللا جاسم السودانً

اللجنة القانونٌة

01

ابراهٌم محمد مطلك عمر
احمد حسن فٌض هللا عثمان
احمد عبد حمادي شاوش
امٌن هادي عباس حسٌن
باقر محمد جبر صوالغ
جابر خلف عواش شالش
جواد كاظم عٌدان البوالنً
حٌدر جواد العبادي كاظم
شورش مصطفى رسول
مصطفى
عبداالمٌر حسٌن حمٌد كسار
عبدالحسٌن عبدالعظٌم نور
عزٌز
فالح ساري عبداشً عكاب
ماجدة عبد اللطٌف محمد علً
نجٌبة نجٌب ابراهٌم خالد

اللجنة المالٌة

01
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هٌثم رمضان عبد علً

لجنة المرأة واالسرة والطفولة

1

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

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

لجنة المصالحة الوطنٌة والمسائلة

1

احمد عبدهللا محمد موسى
بهاء حسٌن علً كمال
جعفر عبدالواحد عبدالجبار
عودة
حسٌن حمزة علً حسن
خالد عبدهللا محٌسن محمد
شاكر دشر خفً حٌوان
شروان كامل سبمً شنٌن
شرٌف سلٌمان علً بلنك
صباح جلوب فالح حامً
طالب شاكر عزوز مهدي
طالل خضٌر عباس كعٌد
عالٌة نصٌف جاسم محمد
عثمان ابراهٌم محمود مجٌد
عزٌز كاظم علوان الزغٌر
عمار كاظم عبٌد جاسم

لجنة النزاهة
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كمال عبدهللا خالوي جرٌو
هه فال خضر سعٌد حمد
ٌاسٌن ابراهٌم محمود ذٌاب

لجنة حقوق االنسان

01

ازهار عبد الكرٌم عبد الوهاب
الشٌخلً
اسامة جمٌل علً بٌرداود
اشواق نجم الدٌن عباس
محمدجاف
اٌمان حسن نعمة نجٌب
حسن سلٌمان وهاب قادر
حسٌن علوان جبر طاهر
حٌدر نوري صادق لطٌف
خالد نعٌم خشمان عبدهللا
زهٌر محسن محمد ولً
زٌن نوري اسماعٌل صالح
سلٌم عبدهللا احمد الجبوري
علً شاكر مهدي صالح
كوٌسمان كرٌم علً محمد
مها عادل مهدي محمد
وصال سلٌم علً محمد
جولة حاجً عمر احمد
صادق صالح مهدي صادق
عبدالمهدي جاسم محمد مهدي
عفاف عبدالرزاق جبٌر
علً محسن عاصً هدال
فامح احمد قادر محمد
فامن عبدالقادر لطٌف

لجنة مإسسات المجممع المدنً
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احمد سلٌمان جمٌل مهنا
جاسم محمد حسٌن اسود
حسٌن سلمان محمد سلمان
سلمان محسن سلمان عٌسى
عامر حسٌن جاسم علً
عبدالحسٌن رٌسان الحسٌنً
عبدالحسٌن عبدالرضا باقر
محمد
عبدالعباس حمود سالم شٌاع
عزٌز شرٌف خضٌر رزام

لجنة االقمصاد واالسمثمار
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قصً جمعة عبادي سلمان
محما خلٌل قاسم حسن
محمد سلمان داود سلمان
منال حمٌد هاشم عباس
ناهدة زٌد منهل مانع
نورة سالم محمد حماد
ٌوسف حجٌم سلطان ظاهر

جبار عبٌد فرهود عباس
جمال عبدالهادي علً بطٌخ
حامد موسى احمد موسى
زٌنب ثابت كاظم علً
شعالن عبدالجبار علً الكرٌم
صبحً سلٌمان فقً نبً زٌن
الدٌن
عماب جاسم نصٌف جاسم
فإاد 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
وحدة محمود فهد عبد
ٌاسٌن محمد مطلك عمر

لجنة الزراعة والمٌاه

01

احمد حمٌد عرٌبً حسٌن
ثرٌا نجم عبدهللا فماح
حسٌن طالب عمارة غٌالن
سعد حمزة كاظم عباس
سعٌد رسول حسٌن رسول
سٌروان احمد قادر امٌن
عامر حبٌب خٌزران عبدهللا
علً عبد الرحمن ٌونس كاظم
محمد خضٌر عبٌس اخورزنة

لجنة الشباب والرٌاضة

9

امل عطٌة عبدالرحٌم حسن
امٌن فرحان جٌجو برٌم
برى زاد شعبان محمد احمد
خلف عبدالصمد خلف علً

لجنة الشهداء والسجناء
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عادل عبدهللا حمد مصطفى
عبداالله علً محمد طاهر
محمد كاظم فٌروز
ناجحة عبد االمٌر عبد الكرٌم
حبٌب

امنة سعدي مهدي صالح
امٌنة سعٌد حسن سٌدو
اٌمان عبدالرزاق موحان حسن
حبٌب حمزة محسون اسماعٌل
حسن عبد الهادي جاسم
الجبوري
حمزة داود سلمان عواد
حٌدر حسن جلٌل رحٌم
صالح مهدي مطلب عزوز
عبد هللا حسن رشٌد دخٌل
عدٌلة حمود حسٌن كعٌد
فالح عبدالحسن سكر سلطان
قمٌبة ابراهٌم مركً جاسم
النه محمد علً عبدالرحمن
لقاء جعفر مرمضى عبدالحسٌن

لجنة الصحة والبٌئة

01

محمداقبال عمر محمود عبدهللا

انمصار حسن علً منخً
اٌمان جالل محمد طاهر
برهان محمد فرج عباس
خالد اباذر عطٌة غضبان
رٌاض غالً مفمن راضً
زٌنب وحٌد سلمان علً
سمٌعة محمد خلٌفة غالب
عادل فهد شرشاب شحم
عالء مكً عبد الرزاق
القرغولً
علً جبر حسون سلمان
مدركة احمد محمد حسن
منى صالح مهدي صالح
العمٌري
نسرٌن انور رشٌد ذنون
ولٌد عبود حمد عبد

لجنة المربٌة

01
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جواد كاظم حسن مسافر
رٌاض عبٌد عباس الزٌدي
سعاد جبار محمد علً
شلٌر عزٌز احمد حسٌن
عاشور حامد صالح محمد
عامر عبدهللا جابر عبدهللا
عامرة خضٌر عباس علً
عبد ذٌاب جزاع جمعة
عبدالهادي محمدمقً سعٌد
حسٌن
غٌداء سعٌد عبدالمجٌد
عبدالحسٌن
لٌلى حسن شكور كرٌم
مائدة كاظم حمزة هزام
ولٌد عبدالغفار محمد رضا

لجنة المعلٌم العالً

01

ابراهٌم فزع دهلة فرج
ابراهٌم ناٌف محمد عبد هللا
حسٌن علً شعالن سلمان
عبود وحٌد عبود عنٌد
عجٌل حمٌدي عجٌل
عبدالعزٌز
علً بابٌر وممان ماماغا
محمد سعدون حامم صٌهود

لجنة العشائر

7

اٌاد هاشم حسٌن عالوي
جلٌلة عبدالزهرة ضمد محسن
رقٌة عبد محمد محمود
شذاء حمٌد لٌلو جبٌر
طارق احمد بكر الهاشمً
كرٌمة داوود سلمان عباس
لقاء مهدي وردي حمد
لوٌس كارو بندر منصور
ماجد اسماعٌل محمد حسن

لجنة المرحلٌن والمهجرٌن

9

01
احمد محمد جمٌل حمدان
فاضل

لجنة النفط والطاقة
13
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باٌزٌد حسن عبدهللا محمد
بهاء هادي احمد جواد
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
قاسم محمد قاسم مشخمً
مطشر حسٌن علٌوي ٌاسٌن
مٌساء ٌحٌى عبدالرزاق ٌحٌى
جواد غانم علً الشهٌلً
حنان سعٌد محسن فمالوي
سالم دلً حمد صالح
عزت حسن علً الشابندر
فلح حسن مصطفى النقٌب
محمد عثمان اسماعٌل مصطفى

لجنة شإون االعضاء والمطوٌر
البرلمانً

7

محمدمقً علً حموش قرة
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اٌزّث ً١إٌغجٌٍٕ ٟغبء ف ٟاٌٍدبْ
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 - 1رأٌفذ اٌٍدبْ ثسغت اإلػذاد أٌّج ٕٗ١ف ٟاٌدذٚي أػالٖ ٚوبٔذ ٌدبْ األِٓ
ٚاٌذفبع ٌٚدٕخ إٌضا٘خ ٘ ٟاألوثش ػذدا ِٓ ث ٓ١أػؼبء اٌّدٍظ ئر ػّذ وً
ٌدٕخ  18ػؼٛا فّ١ب وبٔذ ٌدٕخ اٌّشأح ٚاألعشح ٚاٌطفٌٛخ ٘ ٟاأللً ػذدا ِٓ
األػؼبء ثٛالغ  6أػؼبء .
- 2خٍذ ٌدبْ األِٓ ٚاٌذفبع ٚاٌؼشبئش ٚاٌّظبٌسخ اٌٛؽٕ١خ ِٓ ػؼٛاد اٌّدٍظ
 ٌُٚرّثً إٌغبء ف ٟرٍه اٌٍدبْ فّ١ب خٍذ ٌدٕخ ٚازذح ٘ ٟاٌّشأح ٚاألعشح
ٚاٌطفٌٛخ ِٓ رّث ً١اٌشخبي.
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االداء التشريؼي
أػٍٓ سئ١ظ ِدٍظ إٌٛاة اٌغ١ذ أعبِخ إٌد١ف ٟف ٟاٌدٍغخ .اٌخبِغخ
ث١زبس٠خ .2111/11/23أْ ِدّٛع ِشبس٠غ اٌمٛأ ٓ١اٌّسبٌخ ِٓ اٌسىِٛخ ئٌٝ
اٌّدٍظ ِٓ اٌذٚسح اٌغبثمخ ِ 86ششٚػب ِ 55ٚششٚػب رّذ لشاءرٗ لشاءح أٌٝٚ
فّ١ب ثٍغ ػذد ِشبس٠غ اٌمٛأ ٓ١اٌز ٟلشأد لشاءح ثبٔ١خ ِ 41ششٚػب .
رٌٛذ اٌٍدبْ ػٍّ١خ ئدساج ِشبس٠غ اٌمٛأِٚ ٓ١مزشزبد اٌمٛأ ٓ١ف ٟػّٓ خذٚي
أػّبي اٌّدٍظ اثزذاء ِٓ شٙش شجبؽ  2111ثؼذ أْ أٔٙذ إٌّبلشبد اٌّزؼٍمخ
ثبٌّششٚػبد داخً وً ٌدٕخ ٚثسغت االخزظبص ئر أطجر اٌؼذد اإلخّبٌٟ
ٌّدّٛع اٌمٛأ 64 ٓ١لبٔٔٛب رفظٍٙ١ب وب٢ر:ٟ
 64لشاءح أٌٝٚ
 18لشاءح ثبٔ١خ
فّ١ب ثٍغ ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌز ٟرُ اٌزظ٠ٛذ ػٍٙ١ب  9لٛأِٛ ٓ١صػخ ػٍ ٝاٌٍدبْ
اٌّٛػسخ ف ٟاٌّخطؾ االر:ٟ
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ٚصػذ ِشبس٠غ اٌمٛأ ٓ١ػٌٍ ٝدبْ اٌّدٍظ ػٍ ٝإٌس ٛآالر:ٟ
القانون

اللجنة

مشروع قانون روامب ومخصصات مجلس الوزراء

المالٌة

مقمرح قانون روامب ومخصصات رئٌس الجمهورٌة ونوابه

المالٌة

الموازنة العامة االمحادٌة لعام2011

المالٌة

مشروع قانون المعدٌل االول لقانون روامب موظفً الدولة
والقطاع العام
مشروع قانون الغاء قراري مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم
( 0091لسنة ) 0911والرقم (  111لسنة ) 0911
مشروع قانون روامب ومخصصات رئٌس الجمهورٌة ونوابه
ورئٌس مجلس الوزاراء ونوابه والوزراء ووكالء الوزارات
ومن هم بدرجمهم ومن ٌمقاضى روامبهم والمسمشارٌن واصحاب
الدرجات الخاصة والمدٌرٌن العامٌن ومن هم بدرجمهم ومن
ٌمقاضى روامبهم والمكافآت الشهرٌة لرئٌس مجلس النواب
مشروع قانون مصدٌق امفاقٌة مسوٌة المطالبات بٌن حكومة
جمهورٌة العراق وحكومة الوالٌات الممحدة
مشروع قانون مصدٌق الرسالمٌن والمذكرمٌن الممبادلمٌن
ومحضر المباحثات الموقع بٌن جمهورٌة العراق وحكومة
الٌابان الممعلقة بالقرض الٌابانً
مقمرح قانون روامب ومخصصات رئٌس مجلس النواب ونائبٌه
واعضاء المجلس
إلغاء قرارات مجلس قٌادة الثورة المنحل ( 091لسنة )0991
و( 127لسنة  ) 0990و( 291لسنة ) 0992
قانون معدٌل قانون أصول المحاكمات الجزائٌة المرقم  21لسنة
0970

القراءات
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت القراءة األولى
فقط
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط

المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
ممت
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة

المالٌة

ممت قراءة أولى
وثانٌة

لم ممم
المصادقة

المالٌة

ممت قراءة أولى
وثانٌة

ممت
المصادقة

المالٌة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
ممت
المصادقة
ممت
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة

المالٌة
المالٌة

المالٌة
القانونٌة
القانونٌة

قانون نواب رئٌس الجمهورٌة

القانونٌة

مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم
( )011لسنة 0911

القانونٌة

مشروع قانون اسمحداث المشكٌالت اإلدارٌة

القانونٌة

مشروع قانون المحكمة االمحادٌة

القانونٌة

مشروع قانون مجلس القضاء االعلى

القانونٌة

مشروع قانون هٌئة الرأي

القانونٌة
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مقمرح قانون إلغاء قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم ()111
لسنة 0919
مقمرح قانون إلغاء قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم ()91
لسنة ( 0991اللجنة القانونٌة).
مقمرح قانون إلغاء قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم ()91
لسنة ( 0991اللجنة القانونٌة).
مقمرح قانون إلغاء قرار مجلس قٌادة الثورة ( 011لسنة
). 0991
مقمرح قانون إلغاء قرار مجلس قٌادة الثورة ( 119لسنة
). 0990

ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت القراءة األولى
فقط
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
ممت
المصادقة
ممت
المصادقة
لم ممم
المصادقة
ممت
المصادقة
لم ممم
المصادقة

النفط
والطاقة

ممت قراءة أولى
وثانٌة

ممت
المصادقة

األمن
والدفاع
األمن
والدفاع
األمن
والدفاع
األمن
والدفاع
األمن
والدفاع
األمن
والدفاع
األمن
والدفاع
األمن
والدفاع
األمن
والدفاع
العالقات
الخارجٌة
العالقات
الخارجٌة
العالقات
الخارجٌة
العالقات
الخارجٌة

ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة

القانونٌة
القانونٌة
القانونٌة
القانونٌة
القانونٌة

مقمرح قانون النظام الداخلً

القانونٌة

مشروع قانون المعدٌل األول لقانون االسمثمار الخاص فــً
مصفٌة النفط الخام رقــم ( )11لسنـة .2117

النفط
والطاقة
النفط
والطاقة

مشروع قانون شركة النفط الوطنٌة العراقٌة
مشروع قانون مصدٌق جمهورٌة العراق على معدٌل امفاقٌة خط
انابٌب النفط الخام الموقعة بمارٌخ 0971/1 / 27بٌن حكومة
جمهورٌة العراق وجمهورٌة مركٌا
مشروع قانون أقامة األجانب
مشروع قانون األسلحة
مشروع قانون المعدٌل األولى لقانون العقوبات العسكري رقم
( )09لسنة 2117
مشروع قانون انضمام العراق الى االمفاقٌة الدولٌة لقمع اعمال
االرهاب النووي
مشروع قانون هٌؤة الرقابة الوطنٌة العراقٌة لمنع انمشار اسلحة
الدمار الشامل
مشروع قانـون األوسمة واألنواط
مشـروع قانـون وزارة األمـن الوطنـً
مشـروع قانـون وزارة الدفاع
مشروع قانون روامب ضباط ومنمسبً قوى األمن الداخلً
مشروع قانون امفاقٌة المإممـر اإلسالمً حول مكافحة اإلرهاب
الدولـً
مشروع قانون االمفاقٌة االطارٌة بشؤن نظام األفضلٌات المجارٌة
بٌن الدول األعضاء
مشروع قانون النظام االساسً لالمحاد األسالمً لالمصاالت
السلكٌة والالسلكٌة
مشروع قانون انضمام جمهورٌة العراق الى االمفاقٌة الدولٌة
لقمع ومموٌل االرهاب
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العالقات
مشروع قانون عقد المعاهدات
الخارجٌة
المرحلٌن
امفاقٌة المعاون بٌن جمهورٌة العراق والمنظمة الدولٌة للهجرة
والمهجرٌن
المرأة
مشروع قانون إلغاء محفظ جمهورٌة العراق على المادة ( )9من
واألسرة
امفاقٌة إلغاء جمٌع أشكال الممٌز ضد المرأة
والطفولة
المرأة
واألسرة
مشروع قانون شبكة الرعاٌة االجمماعٌة
والطفولة
المرأة
واألسرة
مقمرح معدٌل قانون رعاٌة القاصرٌن رقم ( )71لسنة 0911
والطفولة
المرأة
واألسرة
مقمرح قانون الضمان االجمماعً لغٌر العاملٌن
والطفولة
المرأة
واألسرة
مقمرح قانون صندوق رعاٌة األٌمام
والطفولة
األوقاف
والشإون
مشروع قانون العطالت الرسمٌة
الدٌنٌة
األوقاف
والشإون
مشروع قانون دٌوان الوقف االٌزٌدي
الدٌنٌة
األوقاف
والشإون
مشروع قانون دٌوان الوقف السنً
الدٌنٌة
األوقاف
والشإون
مشروع قانون دٌوان الوقف الشٌعً
الدٌنٌة
األوقاف
والشإون
مشروع قانون دٌوان الوقف الصابئً المندائً
الدٌنٌة
األوقاف
والشإون
مشروع قانون دٌوان الوقف المسٌحً
الدٌنٌة
الخدمات
مشروع قانون االمصاالت والمعلومامٌة
واألعمار
الخدمات
مشروع قانون الهٌؤة الوطنٌة للمعلومامٌة
واألعمار
الخدمات
مشروع قانون صندوق االسكان العراقً
واألعمار
الخدمات
مشروع قانون هٌؤة االعالم واالمصاالت
واألعمار

ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
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مشـروع قانـون وزارة االمصاالت ومكنولوجٌا المعلومات

الخدمات
واألعمار

مقمرح قانون المفمشٌن العمومٌٌن

النزاهة

مقمرح قانون دٌوان الرقابة المالٌة

النزاهة

مقمـرح قانـون هٌئـة النزاهـة

النزاهة

مشروع قانون الطاقة الممجددة
مشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن
مشروع قانون وزارة المجارة
مشروع قانون مصدٌق جمهورٌة العراق على االمفاقٌة الدولٌة
المإسسة لمنظمة الوكالة الدولٌة للطاقة الممجددة.
مشروع قانون المعهد العالً ألبحاث األجنة وعالج العقم
مقمرح المعدٌل األول لقانون الخدمة الجامعٌة رقم ( )21لسنة
 2111الخاص بالمادة (00و ). 02
مشروع قانون مصدٌق االمفاقٌة العربٌة لمٌسٌر انمقال اإلنماج
العربً بٌن حكومة جمهورٌة العراق والمنظمة العربٌة للمربٌة
والثقافة والعلوم

االقمصاد
واالسمثمار
االقمصاد
واالسمثمار
االقمصاد
واالسمثمار
االقمصاد
واالسمثمار
المعلٌم
العالً
المعلٌم
العالً
المربٌة

ممت القراءة األولى
فقط
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت قراءة أولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط
ممت قراءة أولى
وثانٌة
ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة

ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط

لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة
لم ممم
المصادقة

مشروع قانون محو األمٌة

المربٌة

مشروع قانون وزارة المربٌة

المربٌة

مشروع قانون مصدٌق جمهورٌة العراق على البروموكول
اإلضافً النموذجً لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولٌة
للطاقة الذرٌة

الصحة
والبٌئة

ممت القراءة األولى
فقط

الصحة
والبٌئة
الشباب
والرٌاضة

ممت القراءة األولى
فقط
ممت القراءة األولى
فقط

مشروع قانون مكافحة المدخٌن
مشروع قانون وزارة الشباب والرٌاضة
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 - 1رظذسد األ٠ٌٛٚخ خالي اٌشٛٙس اٌّبػ١خ ٌٍّشبس٠غ اٌمبٔ١ٔٛخ ئر وبٔذ
وبالر: ٟ
( ِ) 13ششٚع ِمشٚء لشاءح أِ) 9(ٚ ٌٝٚشبس٠غ لشأد لشاءح ثبٔ١خ.
فّ١ب خبءد اٌٍدٕخ اٌّبٌ١خ ثٛالغ ِ ) 9( :شبس٠غ ِمشؤح لشاءح أ) 4(ٚ ٌٝٚ
ِشبس٠غ لشأد لشاءح ثبٔ١خ فّ١ب وبٔذ ِشبس٠غ ٌدٕخ األِٓ ٚاٌذفبع والر:ٟ
( ) 9لٛأ ٓ١رّذ لشاءرٙب لشاءح أ. ٌٝٚ
 - 2فّ١ب غبثذ اٌٍدبْ اٌّخزظخ ثأ٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ ٚاٌز٠ ٟم ُ١اٌجشٌّبْ ػٍٝ
ػٛئٙب اعزٕبدا اٌ ٝدٌ ً١اٌّّبسعخ اٌد١ذح ٌالرسبد اٌجشٌّبٔ ٟاٌؼبٌّ ٟالعّ١ب فٟ
اٌّدبالد االر١خ :
اٌزشث١خ ٚاٌظسخ ٚاٌضساػخ ٚاٌّ١بٖ ٚاٌؼًّ ٚاٌشإ ْٚاالخزّبػ١خ ٚاٌشٙذاء
ٚاٌغدٕبء ِٓ لبئّخ اٌزشش٠ؼبد .
فؼال ػٓ ٌدبْ اخشِ ٜثً :
اٌّظبٌسخ اٌٛؽٕ١خ ٚاٌغ١بزخ ٚا٢ثبس ِٚإعغبد اٌّدزّغ اٌّذٔٚ ٟاٌؼشبئش
ٚشإ ْٚاألػؼبء ٘ ٟاالخش ٜغبثذ ػٓ لبئّخ اٌزشش٠ؼبد خالي ِذح رغط١خ
رمش٠ش اٌّشطذ .

ٚوّب ِٛػر ف ٟاٌّخطؾ اٌزبٌ. ٟ
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وبٔذ اػٍٔ ٟغجخ ٌمشاءح ِشبس٠غ اٌمٛأ ٓ١ف ٟشٙش ١ٔ.غبْ .2111/ئر ثٍغ ِدّٛع
ِب لشأ فٙ١ب ( ) 55
ٚأٚؽأ ٔغجخ ٌشٙش شجبؽ ئر ثٍغذ ِشبس٠غ اٌمٛأ)6 (ٓ١

الذور الرقبثي
- 1ثٍغ ِدّٛع االعزؼبفبد ف ٟخٍغبد اٌّدٍظ ٌٍّذح اٌز٠ ٟغطٙ١ب اٌزمش٠ش 6
اعزؼبفبد
- 2فّ١ب ٌُ ٠شٙذ ػًّ اٌّدٍظ اعزدٛاثب أ ٚعست ثمخ .
- 3خٍذ اٌّذح اٌز٠ ٟغطٙ١ب اٌزمش٠ش ف ٟػًّ اٌّدٍظ ِٓ ِّبسعخ اٌّدٍظ
االخزظبطبد األخش ٜاٌزٔ ٟض ػٍٙ١ب اٌذعزٛس العّ١ب ِٕٙب اٌزظ٠ٛذ ػٍٝ
أطسبة اٌذسخبد اٌخبطخ.

الجيبنبد والكلمبد
ثٍغ ِدّٛع اٌج١بٔبد  28ث١بٔب فّ١ب ثٍغ ِدّٛع اٌىٍّبد ٚ .22.وبٔذ أػٍٔ ٝغجخ
وٍّبد ٚث١بٔبد ف ٟشٙش اراسار ثٍغذ  24ث١بْ ٚوٍّخ
فّ١ب وبٔذ أدِٔ ٝغزٌٙ ٜٛب ف ٟشٙش ٔ١غبْ ئر ثٍغذ ث١بْ ٚازذ فمؾ.
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الغيبة والحضىر
تىزيغ الغيبثبد حست المحبفظبد
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النسجخ المئىيخ لغيبثبد المحبفظبد
اعزؼًّ اٌّشطذ اٌطش٠مخ اٌسغبث١خ ا٢ر١خ ف ٟاززغبة غ١بثبد األػؼبء زغت
اٌّسبفظبد  :ػذد غ١بثبد األػؼبء خالي  46خٍغخ  /ػذد اٌدٍغبد /ػذد ٔٛاة وً
ِسبفظخٚ .لذ رُ اززغبة اٌغ١بثبد ي 46خٍغخ ٔظشا ٌؼذَ ٔشش اٌّدٍظ اٌغ١بثبد فٟ
أ٠خ طس١فخ ِسٍ١خ ٚالزظبسٖ ػٍ ٝاٌّٛلغ االٌىزشٌٍّ ٟٔٚدٍظ .
ٚلذ أفبدد إٌزبئح أْ ِسبفظخ طالذ اٌذ ٓ٠وبٔذ األػٍ ِٓ ٝث ٓ١اٌّسبفظبد فٔ ٟغجخ
اٌغ١بة ئر ثٍغذ ٚ %14خبءد ِسبفظخ ثغذاد ثبٌّشرجخ اٌثبٔ١خ ثٕغجخ  %6.3أِب فٟ
اٌّشرجخ اٌثبٌثخ فىبٔذ ِٓ ٔظ١ت ِسبفظخ االٔجبس ثٕغجخ  5،4فّ١ب وبٔذ ِسبفظخ
اٌغٍّ١بٔ١خ ٘ ٟاٌّسبفظخ األلً ػذدا فٔ ٟغجخ اٌغ١بة ئر ثٍغذ ٔغجزٙب الً ِٓ %1
ٚخبءد ِسبفظخ وشثالء ثبٔ١خ ثٕغجخ %1.1
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النسجخ المئىيخ لغيبثبد الكتل الجرلمبنيخ
ٚف ٟراد إٌّٙد١خ ف ٟػٍّ١خ اززغبة اٌغ١بثبد .رُ اززغبة إٌغت اٌّئ٠ٛخ
ٌغ١بثبد اٌىزً اٌجشٌّبٔ١خ ػٍٚ ٝفك ا٢رِ : ٟدّٛع غ١بثبد اٌىزٍخ  /ػذد ٔٛاة
اٌىزٍخ  /ػذد اٌدٍغبد .ػٍّب أْ إٌغت اٌّزوٛسح اززغجذ ي  46خٍغخ ٔظشا ٌؼذَ
ٔشش اٌغ١بثبد فِٛ ٟلغ اٌّدٍظ فؼال ػٓ رأخش٘ب فِ ٟالزمخ اٌغ١بثبد اٌ١ِٛ١خ.
ٚأفبدد إٌغت أْ وزٍخ اٌزٛافك وبٔذ األػٍ ٝفٔ ٟغجخ اٌغ١بة ِٓ ث ٓ١اٌىزً
األخش ٜئر خبءد ٔغجزٙب ٚ %19،5ثٍغذ ٔغجخ ائزالف ٚزذح اٌؼشاق %11،6
فّ١ب خبءد ٔغجخ اٌؼشال١خ ثبٌّشرجخ اٌثبٌثخ ثٕغجخ ٚ %5،5وبٔذ لبئّخ اٌشافذٓ٠
األلً غ١بثب ثٕغجخ %1،6

قائمة الرافدٌن 1 7
العراقٌة 1 1
الموافق 09 1
االئمالف الوطنً العراقً 1 1
اعلى نسبة
ائمالف وحدة العراق 01 1
ائمالف دولة القانون 1 1
ائمالف الكمل الكردسمانٌة 2 1
20

15

10

5

0

28

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي

المجمىع التراكمي لحضىر وغيبثبد أػضبء
مجلس النىاة
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حضىر وغيبة األػضبء لثالث ػشرح جلسخ
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الشفبفيخ في ػمل المجلس
ٕ٠ ٌُ- 1شش ِدٍظ إٌٛاة اٌؼشال ٟغ١بثبد األػؼبء ف ٟأ٠خ طس١فخ ِسٍ١خ ؽٍ١خ
ِذح أؼمبد اٌدٍغبد اٌز ٟثٍغذ  61خٍغخ ٚاوزف ٝثٕشش اٌغ١بثبد ػٍِٛ ٝلغ
اٌّدٍظ خالفب ٌّب ٔظذ ػٍ ٗ١اٌّبدح  18أٚال ِٓ إٌظبَ اٌذاخٌٍٍّ ٟدٍظ
اٌّبدح : 18أٚال
( ٕ٠شش اٌسؼٛس ٚاٌغ١بة فٔ ٟششح اٌّدٍظ االػز١بد٠خ ٚئزذ ٜاٌظسف)
 ٌُ - 2رؼشع ٘١ئخ اٌشئبعخ ِٛػٛع ػذَ اعزدبثخ إٌٛاة اٌز ٓ٠ردبٚصد
غ١بثبر ُٙأوثش ِٓ ػشش خٍغبد ِزمطؼخ أِبَ اٌّدٍظ.وّب ٔظذ اٌّبدح 18
ثبٔ١ب ِٓ إٌظبَ اٌذاخٌٍٍّ ٟدٍظ.
اٌّبدح  :18ثبٔ١ب
( ٌ١ٙئخ اٌشئبعخ ف ٟزبي رىشس اٌغ١بة ِٓ د ْٚػزس ِششٚع خّظ ِشاد ِززبٌ١خ
أ ٚػشش ِشاد غ١ش ِززبٌ١خ خالي اٌذٚسح اٌغٕ٠ٛخ أْ رٛخٗ رٕجٙ١ب خط١ب اٌٝ
اٌؼؼ ٛاٌغبئت رذػ ٖٛئٌ ٝاالٌزضاَ ثبٌسؼٛس ٚف ٟزبٌخ ػذ اِزثبٌٗ ٌ١ٙئخ اٌشئبعخ
٠ؼشع اٌّٛػٛع ػٍ ٝاٌّدٍظ ثٕبء ػٍ ٝؽٍت اٌ١ٙئخ)
- 3رشىٍذ ثؼغ اٌٍدبْ ِٓ  6أػؼبء ٚرشىٍذ ٌدبْ أخش 18 ِٓ ٜػؼٛا
خالفب ٌٍٕظبَ اٌذاخٍ ٟاٌز٠ ٞش١ش ػٍ ٝأْ اٌٍدٕخ رشىً ِٓ أػؼبء ال ٠مً
ػذدُ٘ ػٓ عجؼخ ٚال ٠ض٠ذ ػٓ خّغخ ػشش ػؼٛا.
اٌّبدح  ِٓ63إٌظبَ اٌذاخٍٟ
(رزى ْٛوً ٌدٕخ ِٓ اٌٍدبْ اٌذائّخ ِٓ ػذد ِٓ األػؼبء ال ٠مً ػذدُ٘ ػٓ
عجؼخ أػؼبء ٚال ٠ض٠ذ ػٓ خّغخ ػشش ػؼٛا)
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ملخص ػمل مجلس النىاة لألشهر
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