
 املرصد النيابي العراقي

 4102 الشهري األول للدورة التشريعية الثالثة تموز  التقرير

 املقدمة

بعد أن نجح املرصد النيابي العراقي في القيام بمهمة مراقبة وتوثيق أداء مجلس النواب، في دورته التشريعية 

خالل ذلك قاعدة بيانات واسعة ودقيقة توثق جميع ما يتعلق بمهام مجلس  ، وانتج0202 -0202الثانية 

راقبة الدورة التشريعية ممن الدستور العراقي، ها هو يستكمل عمله ب (10)النواب التي نصت عليها املادة 

 ذلك بإصدار تقريره0202 -0202الثالثة 
ً
الخاص بعمل مجلس النواب خالل شهر  األول  الشهري  ، مستهال

، والذي سيتضمن نتائج االنتخابات وتوزيع املقاعد بين الكتل املتنافسة، ثم الجلسة األولى وما 0202وز تم

 دار فيها وما تلى ذلك من تطورات اختيار رئيس البرملان ونائبيه ورئيس الجمهورية.

 انتخابات مجلس النواب

، جاءت تابدأت العملية االنتخابية بجملة من اإلجراءات قامت بها املفوضية العليا املستقلة لالنتخاب

انتخاب مجلس النواب ب على عدد من االنظمة واالجراءات الخاصةبمقدمتها مصادقة مجلس املفوضين 

صادقة على نظام . واملقبينعلى نظام اعتماد وكالء الكيانات السياسية واملرا، منها؛ املصادقة 0202العراقي 

 ....واجراءات تسجيل الكيانات واالئتالفات السياسية

 مرشح (5229)املرشحين وقد بلغ عدد 
ً
التي صادقت الكيانات من  ناكيا (071)، موزعين على ةومرشح ا

 عليها مفوضية االنتخابات، 

 للجدول التاائتالفا (027)السياسية املصادق عليها   والكيانات بلغ عدد االئتالفاتكما 
ً
  ي:ل، وفقا



المكونارقام القرعة للكیانات واالئتالفات السیاسیة ٢٠١٤ارقام القرعةارقام المصادقاتت
1C1277 عامةائتالف دولة القانون
2C2223 عامةائتالف التغییر الجدید
3C3226 عامةائتالف نعمل للعراق
4C4219 عامةائتالف الفضیلة والنخب المستقلة
5C6232 عامةالتحالف المدني الدیمقراطي
6C7273 عامةائتالف المواطن
7C8238 عامةائتالف البدیل العراقي
8C9262 عامةائتالف العراق
9C11203 عامةاالئتالف الكوردي الموحد
10C12205عامةتحالف االصالح الوطني / الجعفري
11C13239 عامةائتالف الوطنیة
12C14228 عامةتحالف اوفیاء للوطن
13C15301 مسیحيائتالف بالد النھرین الوطني
14C16259عامةمتحدون لالصالح
15C17255 عامةائتالف العربیة
16C18258 عامةقائمة السالم الكردستانیة
17C20246 عامةائتالف دیالى ھویتنا
18C21211 عامةائتالف الوفاء العراقي
19C22280 عامةقائمة جبھة تركمان كركوك
20C24256عامةالجبھة العربیة لالنقاذ
21C25212 عامةقائمة التحالف الوطني الكوردستاني
22C26229 عامةائتالف الرفاه والسالم
23C27242 عامةائتالف عرب كركوك
24C28245 عامةتحالف النجف الدیمقراطي
25C29222 عامةاالئتالف الوطني في صالح الدین
26C30227 عامةتحالف نینوى الوطني
27C31214 عامةائتالف االحرار
28C33260 ( كفى ) عامةائتالف
29C34209عامةائتالف البدیل المدني المستقل
30C35254 عامةائتالف خالص
31C36243 عامةالتحالف الكوردستاني في نینوى
32C37210 عامةقائمة تحالف التاخي والتعایش
33C38271 عامةائتالف الوفاء لالنبار
34C39241 عامةائتالف الرماح الوطني
35C40282 عامةتحالف تركمان كركوك
36C41249 عامةتحالف صالح الدین الوطني
عامةحركة التصحیح الوطني ( تصحیح)376207
عامةتیار الدولة العادلة3812202
ایزیديالحركة االیزیدیة من اجل االصالح والتقدم3915291
مسیحيقائمة بابلیون4025303
عامةالكتلة  البیضاء4129288
عامةكتلة الوفاء الوطني4231284
عامةكوران - التغییر 4333234
عامةتجمع البناء والعدالة العراقي4443217



عامةتجمع القلعة 4548253
صابئينوري سبتي سھر عاتي الجیزاني4666296
مسیحيقائمة اور الوطنیة4770305
عامةالحزب االسالمي العراقي 4876263
عامةحركة شمس4977225
عامةحزب الداعي5081272
عامةالتضامن في العراق5184283
عامةوحدة أبناء العراق5285233
شبكيمجلس أحرار الشبك5388293
ایزیديالجبھة الدیمقراطیة االیزیدیة5489292
عامةكتلة بغداد الوطنیة المستقلة5590252
عامةحزب الدعوة االسالمیة / تنظیم الداخل56107261
عامةتجمع الشراكة الوطنیة57109269
عامةتیار النخب58110251
عامةكتلة الوارثون59117265
عامةحزب شباب المستقبل60129268
عامةمشروع فرسان الحكمة61133220
مسیحيتحالف سورایي الوطني62139304
عامةتجمع الكفاءات والجماھیر63141230
عامةالتجمع الشعبي المستقل64142236
عامةجبھة العراق العربیة في كركوك65151264
عامةدعاة العراق لدعم الدولة66160287
عامةمحسن حمید الحاوي67161208
عامةاھل الحضارة68167267
عامةكتلة التضامن المستقلة 69168244
عامةتجمع العدل والبناء70169279
عامةتجمع النھضة الشاملة71174221
عامةكتلة انفتاح72175247
مسیحيقائمة الرافدین73176300
صابئيالكیان المندائي الموحد74185294
مسیحيقائمة الوركاء الدیمقراطیة75195299
عامةكتلة فیلیَون76202276
عامةقائمة عراق الخیر والعطاء77205250
عامةالعراق للتنمیة والبناء78212270
عامةكتلة الرایة الخفاقة79214285
عامةدولة العدالة االجتماعیة80225235
عامةتجمع العدل والمساواة81226201
عامةكتلة روافد الحوار82233290
صابئيحامد روید83234297
عامةكتلة جماھیر الدیوانیة84236257
عامةتیار المراة المستقل85246281
عامةحركة شباب دولة سیادة القانون86248240
مسیحيالمجلس الشعبي الكلداني السریاني االشوري87253302
مسیحيأبناء النھرین88257298
مسیحيكیان شالما89258306



عامةصقور دولة العراق90260224
صابئيحارث شنشل سنید الحارثي91261295
عامةالتیار المھني المستقل92262204
عامةقائمة أوفیاء الشعب93268215
عامةبیریفان نافخوش نقبي94271216
عامةاالتحاد االسالمي الكوردستاني 95184274
عامةاالتحاد الوطني الكوردستاني 9635266
عامةالجماعة االسالمیة الكوردستانیة / العراق 9737237
عامةبزووتنھ وه ى ئیسالمى لھ كوردستان / عیراق98196275
عامةبارتي دیموكراتى كوردستان 99147213

عامةكرامة 100124286
عامةكتلة الصادقون 10186218
عامةكتلة المجد المستقلة102153278
عامةحركة العمل والوفاء10357248
عامةملتقى قبائل نخوة العراق104122200
عامةالجبھة التركمانیة العراقیة105166206
عامةامل الرافدین106267289
عامةعھد107158231



 نتائج االنتخابات

الفائزين جميع أسماء على  (0202/ت.ق/10العدد )ذي بموجب قرارها العليا االتحادية صادقت املحكمة 

، وهم كل من: همحقبالجنائية ن البت في القضايا جل النظر باملصادقة عليهم لحيأتباستثناء أربعة منهم 

 (.عمر عزيز حسين الحميري  ، سليم عبد هللا الجبوري ، رعد حميد كاظم الدهلكي، عباس جابر مطيوي )

 وقد تمت تسوية االمر بعد مصادقة املحكمة االتحادية على االسماء املحضورة بعد امتثالهم امام املحكمة .

 دول التالي:جال البرملانية على الدوائر االنتخابية بعد املصادقة بحسباملقاعد وقد توزعت 

 

رئيس الجمهورية نائب السيد أصدر  0إلى رئاسة الجمهوريةعلى النتائج  تهابعد ارسال املحكمة قرار مصادقو 

 مرسوم( 92املادة )خضير الخزاعي وباالستناد إلى 
ً
 جمهوري ا

ً
النعقاد خالل مدة إلى امجلس النواب فيه  ادع ا

 من تأريخ املصادقة 
ً
 على النتائج.خمسة عشر يوما

 مباشرة ملجلس مهامه

 
ً
 برئاسة 0/7/0202 جلسته األولى بتاريخ النواب مجلس عقدمن الدستور العراقي،  (92) مادةللتطبيقا

  ". سنا االعضاء اكبر" الحافظ مهدي السيد
 
اليمين النواب أداء وبعد  ،س الجلسةكر  وكان من املفروض أن ت

                                                           
 3112بداية شهر كانون الثاني من عام  ذمرض الرئيس جالل الطالباني لمدة امتدت منبسبب منصب رئاسة الجمهورية شاغرا بقي  1

 حين صدور هذا المرسوم.وإلى 



لمجلس السابق لرئيس الالسيد أسامة النجيفي  ونائبين، إال أنإلى انتخاب رئيس للمجلس  ،الدستورية

 رفعت الجلسة ملدة بعد انتهاء النواب من أدائهم اليمين، مهلة للتشاور، و و طلب من "رئيس السن"، 
ً
فعال

 س املجلسيمما عرقل عملية اختيار رئ، وتبين بعد هذه املهلة أن نصاب البرملان قد اختل نصف ساعة

 .إشعار آخر الىإثر ذلك  الجلسة ، ورفعتونائبيه

 رئيس الحافظ مهدي السيد برئاسة 0(الثانية /)األولى تهجلس النواب مجلس عقد 01/7/0202بتاريخ 

 اليميناالولى  الجلسة في حاضرين يكونوا لمممن  االعضاءالتي اقتصرت على أداء مجموعة من  السن،

، األمر الذي يؤشر إلى فشل 09/7/0202 املوافق الثالثاء يوم الىبعد ذلك  الجلسة ورفعت الدستورية،

 .الكتل السياسية في االتفاق على رئاسة املجلس

، نائب 071 بحضور و  الحافظ مهدي السيد برئاسة (الثالثة)األولى/ تهجلسعقد املجلس  0202\7\09 بتاريخ
ً
ا

 حولتثم  ،الصمد عبد خلف والسيد االلوس ي مثال للنائبين الدستوري اليمين اداءوتم في هذه الجلسة 

 تونائبين،  للمجلس رئيس ترشيحغرض ل سرية الى الجلسة
ً
قدم كل من السيدة شروق العبايجي وفعال

 حصل على الجبوري سليم السيدللترشح لهذا املنصب، وبعد التصويت تبين أن  الجبوري سليموالسيد 

صلت حبينما بطاقة لعدم موافقتها شروط االنتخاب،  (12)ابطلت منها ، (071)من مجموع  صوتا (052)

 . البرملان برئاسة الجبوري سليم السيدفقط، وهكذا فاز  صوتا (05) على العبايجي شروق السيدة

حيث ترشح لهذا املنصب كل  االول  النائب على التصويتبوشر بعملية اعالن انتخاب رئيس املجلس  بعد

 املدني االئتالف عن جيجو فارس والسيد الوطني االئتالف عن الجلبي احمدو  العبادي حيدرمن السادة؛ 

  (025) على العبادي حيدر السيد وحصل ،الديمقراطي
ً
 احمد السيدبينما حصل  (071)من مجموع صوتا

، ونتيجة لعدم بطاقة (00)بعد ابطال  اصوات ستة على جيجو فارس والسيد ،صوتا (027) على الجلبي

 قرر  ،املجلس اعضاء عددمن  واحد زائدا نصفبال ةتمثلامل ،املطلقة االغلبيةأي من املرشحين على  حصول 

 الجلبي احمد السيد اعلن التصويتإعادة  وعند، فقط اثنين مرشحين على التصويت اعادة املجلس رئيس

 على وحصل وحيد كمرشح العبادي حيدر السيد على التصويت استمر وبذلك للمنصب ترشحه سحب

 النواب مجلس لرئيس الثاني النائب منصب على التصويت تم. بعد ذلك (021) اصل من صوتا (022)

 .(020) اصل من صوتا (070) على محمد الشيخ آرام السيداملرشح الوحيد للمنصب؛  حصلحيث 

 ونائبيه الجديد املجلس رئيس السادة السن رئيس دعا، لس ونائبيهجرئيس املبعد انتهاء عملية انتخاب 

 اياه منحهمعلى  املجلس اعضاءشكر فيها  كلمةمهامه ب الجبوري سليمافتتح السيد و ، مهامهم الستالم

                                                           
، وجلسته الثالثة 3112-7-12، وجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 3112-7-1اعتبر مجلس النواب أن جلسته األولى المنعقدة بتاريخ  3

( من الدستور التي تلزم 11وذلك تفاديا لمخالفة المادة )وسماها بـ )الجلسة األولى( ، جلسة واحدة، 3112-7-11المنعقدة بتاريخ 
، وكان يمكن والحال هذه أن يدمج المجلس جلساته الثالث بجلسة واحدة مفتوحة، له ونائبين في جلسته األولى البرلمان باختيار رئيس

 لوال أن قرار سابقاً للمحكمة االتحادية اعتبر فيه عدم دستورية الجلسة المفتوحة.



. ثم رفعت ايام ثالثة وملدة 0202\7\01تاريخ  من اعتبارا الجمهورية رئيس ملنصب الترشيح باب وفتح الثقة

 .0202\7\01 املوافق االربعاء يوم الى الجلسة

 برئاسة االولى للسنة االول  التشريعي الفصل من"الثانية"  الجلسة النواب مجلس عقد 01/7/0202 بتاريخ 

، وتم فيها نائب (011حيث حضر الجلسة ) النواب، مجلس رئيس الجبوري سليم السيد
ً
 على التصويتا

 قانون  مشروع ملتابعة لجنة تشكيل على التصويت، و الجلسة نهاية الى الجمهورية رئيس انتخاب تأخير

 تأجيل، ثم التصويت على العبايجي شروق النائبة قبل من الديمقراطي املدني التحالف بيان قراءة، و املوازنة

 يوم الى الجلسة ترفع. بعد ذلك الكردستانيالتحالف  طلبعد  نزوال ساعة، 02 الجمهورية رئيس انتخاب

 .02/7/0202 الخميس

 الجلسة وتضمنت الجبوري سليم السيد برئاسة "الثالثة" تهجلس النواب مجلس عقد 02/7/0202 بتاريخ

نتائج التصويت كما  وجاءت الجمهورية، رئيساملرشحين ملنصب  على التصويتالجولة األولى من عملية 

 مبين في الجدول التالي:

 عدد األصوات اسم املرشح

 17 الفتالوي  حنان

 1 حسين املوسوي 

 0 حميد حمادي

 079 فؤاد معصوم

 02 فائق الشيخ علي

 

على  التصويت اعادةتحول املجلس إلى  املطلقة االغلبيةأحد من املرشحين على  حصول  لعدمنتيجة 

 وكانت ، املوسوي  حسينو  معصوم فؤادوهما السيدين  صوات،األ  كثراثنين ممن حصلوا على أ مرشحين

 : يلي كما الثانية الجولة نتائج

 

 عد االصوات الباطلة عدد األصوات الصحيحة االصوات الكليعدد  عدد االصوات اسم املرشح

 20 002 015 000 فؤاد معصوم

    07 حسين املوسوي 

  

 الى الجلسة رفعت بعدها. العراق لجمهورية رئيسا معصوم فؤاد السيد فوز  املجلس رئيس اعلن وبذلك

9/2/0202. 
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