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 املقدمة

أن انجز املرصد النيابي العراقي مهامه في مراقبة وتوثيق أداء مجلس النواب، في دورته  بعد

، وانتج خالل ذلك قاعدة بيانات واسعة ودقيقة توثق جميع 0202 -0202الانتخابية الثانية 

ما يتعلق بمهام املجلس، يستكمل فريق عمل املرصد عمله بمراقبة الدورة الانتخابية الثالثة 

 ذلك بإصداره هذا التقرير الذي هو التقرير الفصلي ألاول لألشهر0200 -0202
ً
: ، مستهال

، والذي سيتضمن نتائج الانتخابات وتوزيع املقاعد بين الكتل 0202تموز، اب، ايلول 

املتنافسة، ثم الجلسة ألاولى وما دار فيها وما تلى ذلك من تطورات اختيار رئيس البرملان 

 .ية فضال عن التصويت على منح الثقة للحكومةونائبيه ورئيس الجمهور 

 أداء مجلس النواب التشريعي والرقابي بصورة عامة فضال عن عمل 
ً
يتضمن التقرير أيضا

اللجان املختلفة ودورها في أنجاز مقترحات ومشاريع القوانين وأحالتها الى هيئة الرئاسة 

وثانية وإقرارها كقوانين مصوت  إلدراجها في جدول أعمال املجلس بغية قراءتها قراءة أولى

من الدستور العراقي وعلى النظام الداخلي  10عليها، واملهام املناطة به السيما في املادة 

 .للمجلس

إن فريق عمل املرصد يؤكد من خالل اعتماده على تصميم برنامج إدخال خاص ملعطيات 

فيا لسسبة ألاخطاء الي  العمل املنجزة في جلسات املجلس على دقة وحيادية املخرجات وتال 

 .تقع في حال إلادخال اليدوي أو في حال تفريغ البيانات وكذا بالسسبة للمخططات البيانية

 : انشأ املرصد قاعدة بياناته الخاصة بناء على املعطيات الي  يقدمها
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 .الراصدون الذين تم تدريبهم في مؤسسة مدارك - 0

 .الدائرة البرملانية - 0

 .عالمية في مجلس النوابالدائرة إلا  - 3

 .املوقع الالكتروني للمجلس - 2

 .الاتصال املباشر مع لجان املجلس - 5

 .وسائل إلاعالم- 1

اعتمد التقرير في بعض بياناته على التراكم في أداء املجلس بناء على قاعدة البيانات الي  تم 

داء بين كل شهر على إنشائها خصيصا للمرصد بغية القياس الدقيق وإظهار الفروق في ألا 

  .حده وبين كل ثالثة شهور على حده
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 انتخابات مجلس النواب

بدأت العملية الانتخابية بجملة من إلاجراءات قامت بها املفوضية العليا املستقلة 

على عدد من الانظمة والاجراءات لالنتخابات، جاءت بمقدمتها مصادقة مجلس املفوضين 

على نظام اعتماد وكالء ، منها؛ املصادقة 0202واب العراقي الخاصة بانتخاب مجلس الن

صادقة على نظام واجراءات سججيل الكيانات والائتالفات وامل. الكيانات السياسية واملراقبين

 ..السياسية

 مرشح (5225)املرشحين وقد بلغ عدد 
ً
الكيانات من  كيانا (071)ة، موزعين على ومرشح ا

 نتخابات، الي  صادقت عليها مفوضية الا 

 ، ائتالفا (027)السياسية املصادق عليها   والكيانات بلغ عدد الائتالفاتكما 

 

 نتائج الانتخابات

أسماء على  (0202/ق.ت/30)العدد ذي بموجب قرارها العليا الاتحادية صادقت املحكمة 

ايا جل النظر باملصادقة عليهم لحين البت في القضأتباستثناء أربعة منهم الفائزين جميع 

سليم عبد  ، رعد حميد كاظم الدهلكي، عباس جابر مطيوي : )، وهم كل منهمحقبالجنائية 

وقد تمت سسوية الامر بعد مصادقة املحكمة (. عمر عزيز حسين الحميري  ، هللا الجبوري

 .الاتحادية على الاسماء املحضورة بعد امتثالهم امام املحكمة 
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نائب السيد أصدر  1النتائج إلى رئاسة الجمهوريةوبعد ارسال املحكمة قرار مصادقتها على 

 مرسوم( 52)املادة خضير الخزاعي وباالستناد إلى رئيس الجمهورية 
ً
 جمهوري ا

ً
مجلس دعا فيه  ا

 من تأريا املصادقة إلى الاالنواب 
ً
 .على النتائجنعقاد خالل مدة خمسة عشر يوما

 

 مباشرة ملجلس مهامه

 للمادة
ً
 0/7/0202 جلسته ألاولى بتاريا النواب مجلس العراقي، عقدمن الدستور  (52) تطبيقا

كّرس الجلسة، ".  سنا الاعضاء اكبر" الحافظ مهدي السيد برئاسة
ُ
وكان من املفروض أن ت

وبعد أداء النواب اليمين الدستورية، إلى انتخاب رئيس للمجلس ونائبين، إال أن السيد 

، وبعد انتهاء النواب من "رئيس السن"أسامة النجيفي الرئيس السابق للمجلس طلب من 

 رفعت الجلسة ملدة نصف ساعة، وتبين بعد هذه املهلة 
ً
أدائهم اليمين، مهلة للتشاور، وفعال

 أن نصاب البرملان قد اختل مما عرقل عملية اختيار رئيس املجلس ونائبيه، ورفعت الجلسة

 .إشعار آخر إثر ذلك الى

 الحافظ مهدي السيد برئاسة 2(الثانية/ ألاولى) جلسته النواب مجلس عقد 03/7/0202بتاريا 

 الجلسة في حاضرين يكونوا ممن لم الي  اقتصرت على أداء مجموعة من الاعضاء السن، رئيس

                                                 
بقي منصب رئاسة الجمهورية شاغرا بسبب مرض الرئيس جالل الطالباني ملدة امتدت منذ بداية شهر كانون الثاني من  1

 .وإلى حين صدور هذا املرسوم 0203عام 
، وجلسته 0202-7-03، وجلسته الثانية املنعقدة بتاريا 0202-7-0ن جلسته ألاولى املنعقدة بتاريا اعتبر مجلس النواب أ 2

من الدستور ( 55)وذلك تفاديا ملخالفة املادة ( الجلسة ألاولى)، جلسة واحدة، وسماها بـ 0202-7-05الثالثة املنعقدة بتاريا 

ه ألاولى، وكان يمكن والحال هذه أن يدمج املجلس جلساته الثالث بجلسة الي  تلزم البرملان باختيار رئيس له ونائبين في جلست

 للمحكمة الاتحادية اعتبر فيه عدم دستورية الجلسة املفتوحة
ً
 .واحدة مفتوحة، لوال أن قرار سابقا
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، ألامر 05/7/0202 املوافق الثالثاء يوم بعد ذلك الى الجلسة ورفعت الدستورية، الاولى اليمين

 .تفاق على رئاسة املجلسالذي يؤشر إلى فشل الكتل السياسية في الا

 الحافظ مهدي السيد برئاسة (الثالثة/ألاولى) عقد املجلس جلسته 0202\7\05 بتاريا

، وتم في هذه الجلسة اداء 073 وبحضور 
ً
 والسيد الالوس   مثال للنائبين الدستوري اليمين نائبا

 ونائبي للمجلس رئيس لغرض ترشيح سرية الى الجلسة ثم حولت الصمد، عبد خلف
ً
ن، وفعال

للترشح لهذا املنصب، وبعد  الجبوري تقدم كل من السيدة شروق العبايجي والسيد سليم

، ابطلت (073)من مجموع  صوتا (052) حصل على الجبوري سليم التصويت تبين أن السيد

 العبايجي على شروق بطاقة لعدم موافقتها شروط الانتخاب، بينما حصلت السيدة( 12)منها 

 . البرملان برئاسة الجبوري سليم ط، وهكذا فاز السيدفق صوتا (05)

حيث ترشح لهذا  الاول  النائب على اعالن انتخاب رئيس املجلس بوشر بعملية التصويت بعد

 فارس والسيد الوطن  الائتالف عن الجلب  واحمد العبادي املنصب كل من السادة؛ حيدر

 من  (025) على العبادي يدرح السيد وحصل الديمقراطي، املدني الائتالف عن جيجو
ً
صوتا

 على جيجو فارس والسيد صوتا، (027) على الجلب  احمد بينما حصل السيد (073)مجموع 

 أي من املرشحين على الاغلبية بطاقة، ونتيجة لعدم حصول  (00)بعد ابطال  اصوات ستة

 اعادة ساملجل رئيس قرر  املجلس، اعضاء من عدد واحد زائدا بالنصف املتمثلة املطلقة،

 سحب الجلب  احمد السيد اعلن إعادة التصويت فقط، وعند اثنين مرشحين على التصويت

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

 مجلس لرئيس الثاني النائب منصب على التصويت بعد ذلك تم(. 021) اصل من صوتا (000)
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 من صوتا (070) على محمد الشيا آرام رشح الوحيد للمنصب؛ السيدامل حيث حصل النواب

 (.020) اصل

 املجلس رئيس السادة السن رئيس بعد انتهاء عملية انتخاب رئيس املجلس ونائبيه، دعا

 شكر فيها اعضاء مهامه بكلمة الجبوري مهامهم، وافتتح السيد سليم الستالم ونائبيه الجديد

تاريا  من اعتبارا الجمهورية رئيس ملنصب الترشيح باب وفتح ثقةال اياه على منحهم املجلس

 .0202\7\03 املوافق الاربعاء يوم الى ثم رفعت الجلسة. ايام ثالثة وملدة 0202\7\01

 الجبوري سليم السيد برئاسة "الثالثة" جلسته النواب مجلس عقد 02/7/0202 بتاريا

 الجمهورية، املرشحين ملنصب رئيس على تالجولة ألاولى من عملية التصوي الجلسة وتضمنت

 :وجاءت نتائج التصويت كما مبين في الجدول التالي

 

 عدد ألاصوات اسم املرشح

 37 الفتالوي  حنان

 3 حسين املوسوي 

 0 حميد حمادي

 075 فؤاد معصوم

 02 فائق الشيا علي
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على  التصويت اعادةجرت عملية  املطلقة أحد من املرشحين على الاغلبية حصول  نتيجة لعدم

 املوسوي  وحسين معصوم وهما السيدين فؤاد ألاصوات، اثنين ممن حصلوا على أكثر مرشحين

 :يلي كما الثانية الجولة نتائج وكانت ،

 

عدد ألاصوات  عدد الاصوات الكلي عدد الاصوات اسم املرشح

 الصحيحة

عد الاصوات 

 الباطلة

 20 000 015 000 فؤاد معصوم

    07 حسين املوسوي 

  

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

 .5/0/0202 الى الجلسة
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 الاداء التشريعي 

 50قانونا مقروء قراءة اولى و 51ترك مجلس النواب السابق في دورته الانتخابية الثانية 

فية التعامل معها اذ لم ينص النظام قانون مقروء قراءة ثانية ال توجد الية واضحة لكي

الداخلي في جميع فقراته على ادراجها ضمن جدول اللجان او اعادة قراءتها مما يتطلب حسم 

 .هذا املوضوع في النظام الداخلي باعتباره يتكرر في بداية عمل كل دورة انتخابية 

دة املحصورة من جلسة للم( 05)يتضمن التقرير متابعة أداء مجلس النواب التشريعي لـ 

من الفصل الاول للسنة الاولى إلى ( 0)ابتداء من الجلسة  0202/ 02/5إلى  0/7/0202

 :من الفصل الاول للسنة الاولى ، مقسمة على الشهور كما يلي( 05)الجلسة 

 .سنة اولى/ فصل اول ( 3)إلى الجلسة ( 0)من الجلسة : شهر تموز 

 .سنة اولى/ فصل اول ( 02)إلى الجلسة (2)من الجلسة : شهر آب    

 .سنة اولى/ فصل اول ( 05)إلى الجلسة ( 00)من الجلسة : شهر أيلول 

 00أولى وقراءة ثانية ومصوت عليها  ةبلغ مجموع حركة مشاريع القوانين املقروءة قراء

 :وتفصيلها على النحو آلاسي

 00قراءة أولى        

 0قراءة ثانية        

  2املصوت عليها  
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مجموع الحركات التشريعية في اعاله هي نتاج ملشاريع قوانين ومقترحات قوانين يمكن ان 

 :تفصيلها على النحو الاسي 

 

 عدد مقترحات القوانين عدد مشاريع القوانين الحركة التشريعية

 2 00 قراءة اولى

 2 0 قراءة ثانية

 2 2 تصويت

 

ملباشرة املجلس مهامه لدورة انتخابية لم يتم التصويت على اي قانون خالل هذه الفترة   -

 .جديدة 

 :كانت فاعلية املجلس من خالل الحركات التشريعية للشهور الثالث على النحو    الاسي  -

ان شهر ايلول هو الاكثر فاعلية اذ جاءت فيه عشرحركات سشريعية تضمنت القراءة الاولى ،  

عيتين تضمنت قراءة اولى وقراءة ثانية ، وجاء باملرتبة الثانية شهر آب بواقع  حركتين سشري

 .وجاء باملرتبة الثالثة شهر تموز اذ لم تجر فيه اي حركة سشريعية 

، وجلسته الثانية املنعقدة 0202-7-0اعتبر مجلس النواب أن جلسته ألاولى املنعقدة بتاريا 

وسماها بـ  ، جلسة واحدة،0202-7-05، وجلسته الثالثة املنعقدة بتاريا 0202-7-03بتاريا 

من الدستور الي  تلزم البرملان باختيار رئيس ( 55)وذلك تفاديا ملخالفة املادة ( الجلسة ألاولى)

له ونائبين في جلسته ألاولى، وكان يمكن والحال هذه أن يدمج املجلس جلساته الثالث بجلسة 
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 للمحكمة الاتحادية اعتبر فيه عدم دست
ً
ورية الجلسة واحدة مفتوحة، لوال أن قرارا سابقا

 املفتوحة

خالل الشهور الثالث الخاصة بهذا التقرير تم عقد جلسة واحدة فقط في الاسبوع خالفا 

تنعقد جلسات املجلس على الاقل : الفقرة ثالثا )من النظام الداخلي الذي تنص 00للمادة 

في  وقد حصل هذا( يومين في الاسبوع ولهيئة الرئاسة تمديدها او تحديدها حسب الضرورة 

 .اسبوعين متفرقين  فضال عن عدم انعقاد اية جلسة  في اسبوعين اخرين متفرقين

واحدة صباحية ( 0/5/0202)انعقدت الجلسة الثالثة عشرة والرابعة عشرة بنفس اليوم 

 واخرى مسائية وهي املرة الاولى الي  يحدث فيها انعقاد جلستين بنفس اليوم 

الخامسة من الفصل التشريعي الاول للسنة الاولى  صوت مجلس النواب العراقي في الجلسة

على الاستمرار بالعمل بالنظام الداخلي القديم وسشكيل لجنة  7/0/0202املنعقدة بتاريا 

 مختصة لدراسته وسعديله

الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الاول للسنة الاولى صوت املجلس باالغلبية على في 

زرة قاعدة سبايكر العسكرية بحضور السادة وكيل وزارة الجلسة سرية ملناقشة مج جعل 

الداخلية واملتحدث الرسم  بأسم وزارة الدفاع ممثال عن وزارته وقائد عمليات صالح الدين 

 وقائد الشرطة الاتحادية في املحافظة وممثال عن جهاز مكافحة الارهاب

من  ةعشر  الحادية انعقاد جلسة واحدة وهي الجلسةقررت رئاسة مجلس النواب تأجيل 

الى  0202\5\0الفصل التشريعي الاول للسنة الاولى الي  كان مقررا انعقادها الثالثاء املوافق 

 مناقشة قضية سبايكر والي  كانت تخص 0202\5\2يوم الخميس 
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برئاسة السيد  0/5/0202الي  عقدت ألاثنين  ةصوت مجلس النواب بجلسته الثالثة عشر 

نائبا على سشكيل اللجان الدائمة في مجلس ( 005)لس وبحضور سليم الجبوري رئيس املج

 .النواب

برئاسة السيد  0/5/0202منح مجلس النواب بجلسته الرابعة عشر الي  عقدت اليوم ألاثنين 

نائبا الثقة للحكومة الجديدة برئاسة السيد  005سليم الجبوري رئيس املجلس وبحضور 

اب رئيس الجمهورية وانتخاب الشيا همام حيدر العبادي فضال عن التصويت على نو 

 حمودي ملنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب

للمرة الاولى في عمل مجلس النواب  لم ينل مرشح ملنصب وزاري ثقة البرملان كما حدث 

الدكتور حير العبادي مرشحيه لشغل املتبقي من املناصب الوزارية في جلسة عندما عرض 

برئاسة السيد سليم  01/5/0202عشرة الي  انعقدت بتاريا مجلس النواب الخامسة 

لم يفلح السيد رياض غريب املرشح ملنصب وزير حيث نائب ( 005)الجبوري وبحضور 

صوتا وايضا السيد  025صوتا من اصل  007الداخلية نيل ثقة البرملان حيث حصل على 

صوتا  050من اصل  صوتا 020جابر الجابري املرشح ملنصب وزير الدفاع لحصوله على 

صوت من اصل  70وكذلك السيد علي الاديب املرشح ملنصب وزير السياحة لحصوله على 

 صوت  052

 

 

 



 

 4102 

   04 

 

 مخطط ملخص القوانين للشهور الثالث

0

2

4

6

8

10

12

                                                         

 

أكثر الجلسات قراءة أولى للقوانين وضمت ستة ( سنة اولى/ فصل اول / 05)جاءت الجلسة 

 .قوانين 

أكثر الجلسات قراءة ثانية للقوانين وضمت قانون ( سنة اولى / فصل اول / 7)ت الجلسة جاء

 .واحد  
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 :وزعت مشاريع ومقترحات القوانين على لجان املجلس خالل الشهور الثالث على النحو آالسي

 رقم وتاريا الجلسة التشريع اللجنة القانون 

 07-08-2014 (5)الجلسة  قراءة اولى  القانونية قانون املحكمة الاتحادية

 19-08-2014(7)الجلسة  قراءة ثانية القانونية قانون املحكمة الاتحادية

 (00)الجلسة  قراءة اولى القانونية والاقاليم واملحافظات مشروع قانون مجلس الاتحاد

2014-09-22 

 (00)الجلسة  قراءة اولى والامن والدفاع القانونية مشروع قانون أقامة الاجانب

2014-09-22 

 22-09-2014(00)الجلسة  قراءة اولى والامن والدفاع القانونية مشروع قانون جوازات السفر

مشروع قانون تصديق الاتفاقية 

املعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم 

 وتيسير عمليات الاغاثة

 22-09-2014(00)الجلسة  ولىقراءة ا القانونية

 

 مشروع قانون تصديق اتفاقية سشجيع

وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية 

العراق وحكومة اململكة الاردنية 

 الهاشمية

والعالقات  الاقتصاد والاستثمار 

 الخارجية

 24-09-2014 (05)الجلسة   قراءة اولى

 

 

  

مشروع قانون تصديق اتفاقية بين 

حكومة جمهورية العراق و حكومة 

ولة الكويت للتشجيع والحماية د

والعالقات  الاقتصاد والاستثمار 

 الخارجية

 24-09-2014(05)الجلسة   قراءة اولى
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 املتبادلة لالستثمار
 

  

مشروع قانون تصديق اتفاقية 

التعاون الاقتصادي والتجاري 

والعلم  والفن  بين حكومة جمهورية 

 عراق وحكومة جمهورية أرميسياال

 

والعالقات  الاقتصاد والاستثمار 

 الخارجية

 24-09-2014(05)الجلسة   قراءة اولى

 

  
مشروع قانون تأسيس املؤسسات 

 الصحية ألاهلية ألاتحادية

 

 
  

 القانونية

 والصحة والبيئة

 

 (05)الجلسة   قراءة اولى

2014-09-24 

مشروع قانون املخدرات واملؤثرات 

 العقلية

 24-09-2014(05)الجلسة   قراءة اولى والامن والدفاع الصحة والبيئة

 مشروع قانون وزارة الصحة

 

 24-09-2014(05)الجلسة   قراءة اولى والقانونية الصحة والبيئة
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 الدور الرقابي 

نا ان نعد جلسات الاستضافة ضمن الجهد الرقابي ملجلس النواب باعتبار ان اذا جاز ل

الاستضافة لم ترد في املادة الدستورية الي  شرعت لعمل املجلس وال في النظام الداخلي فقد 

 :كانت على النحو الاسي 

 رقم وتاريا الجلسة الاستضافة

 الصحة وكيل وزارةوزيري الصحة والتربية ووكيل وزارة الهجرة واملهجرين و 

الاجراءات املتخذة من قبل وزارات الهجرة واملهجرين والصحة ملناقشة 

 والتربية حول املشاكل الي  يعانيها النازحين

 0202/ 05/0 (7)الجلسة 

الاجراءات ملناقشة  وزيري التعليم العالي والبحث العلم  وحقوق الانسان

كل الي  يعانيها النازحون املتخذة من قبل الوزارات املعنية بشأن املشا

 واملهجرون

 0202/ 00/0 (0)الجلسة 

السادة وكيل وزارة الداخلية واملتحدث الرسم  بأسم وزارة الدفاع ممثال عن 

وزارته وقائد عمليات صالح الدين وقائد الشرطة الاتحادية في املحافظة 

 ريةمجزرة قاعدة سبايكر العسكملناقشة وممثال عن جهاز مكافحة الارهاب 

 

 0202/ 03/0 (5)الجلسة 

السيدين وزيري التجارة السيد خير هللا بابكر والاعمار والاسكان محمد 

الاجراءات املتخذة من قبل الوزارتين بشأن املشاكل ملناقشة  صاحب الدراجي

 الي  يعانيها النازحون واملهجرون

/ 05/0 (02)الجلسة 

0202 

 0202/ 3/5 (00)الجلسة ، الفريق الركن  وزير الدفاع وكالة السيد سعدون الدليم )القيادات الامنية 
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رعد كاظم هاشم معاون رئيس أركان الجيش لألدارة ، الفريق قاسم عطا أن 

القائد العام للقوات املسلحة ، الفريق الركن علي الفريجي ، العميد الركن 

، اللواء عبد الكريم عزيز امر كلية  حماية النفط  00اكرم صدام قائد الفرقة 

 قضية ضحايا قاعدة سبايكرملناقشة  (القوة الجوية 

السيد وزير املالية وكالة صفاء الدين الصافي ملناقشة املوازنة العامة لسنة 

0202. 

 0202/ 1/5 (00)الجلسة 

السيد صالح املطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ملناقشة الاجراءات 

 نازحيناملتخذة للجنة العليا الخاصة بال

/ 02/5 (07)الجلسة 

0202 

 

 :صوت املجلس على قضايا متعددة كانت على النحو آلاسي:ثانيا 

 رقم وتاريا الجلسة التصويت

 0202/ 03/7 (0)الجلسة  الجلسة نهاية الى الجمهورية رئيس انتخاب تأخير

 0202/ 03/7 (0)الجلسة  املوازنة قانون  مشروع ملتابعة لجنة سشكيل

ة يخصص لها مبلغ من املال يتم تحديده من قبل مجلس النواب وفق سشكيل لجن

الصالحيات والغاية من هذه اللجنة هو زيارة النازحين واملهجرين في مناطق العراق 

املختلفة وتقديم العون لهم وتقديم تقرير ألوضاعهم وأحوالهم وحجم املساعدات الي  

الجهة الحكومية ومن مجلس قدمت لهم، وما هو املطلوب على وجه التحديد من 

 النواب؟

 0202/ 03/7 (0)الجلسة 
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 إقرار النظام الداخلي الحالي وسشكيل لجنة لغرض إجراء التعديالت بهذا الخصوص

 

 0202/ 7/0 (5)الجلسة 

مرشحي اللجنة املؤقتة املعنية بدراسة قانوني املحكمة الاتحادية ومجلس إلاتحاد 

 الحالية واملقدمة من قبل الكتل السياسية

 0202/ 7/0 (5)الجلسة 

 0202/ 7/0 (5)الجلسة  قرأ من قبل النائبة فيان دخيل مسودة قرار حول النازحين

 0202/ 02/0 (0)الجلسة  توصيات اللجنة املؤقتة لشؤون النازحين

اضافة فقرة على جدول الاعمال ألداء اليمين الدستوري للنائب عماد يوحنا بديال عن 

يل سركون الزار والنائب عماد عبد خضير الزرفي بديال عن النائب النائب املستق

 املستقيل عدنان عبد خضير الزرفي

 

 0202/ 02/0 (0)الجلسة 

املوافقة على إدراج موضوع قاعدة سبايكر والضحايا وما يتعلق بذلك على جدول 

 أعمال جلسة 

 0202/ 00/0 (0)الجلسة 

 0202/ 00/0 (0)الجلسة  طق الي  تحت سيطرة إلارهابيينقرار منع التصرفات العقارية في املنا

جلسة املجلس سرية ملناقشة مجزرة  تصويت مجلس النواب باالغلبية على جعل 

قاعدة سبايكر العسكرية بحضور السادة وكيل وزارة الداخلية واملتحدث الرسم  

لشرطة بأسم وزارة الدفاع ممثال عن وزارته وقائد عمليات صالح الدين وقائد ا

 .الاتحادية في املحافظة وممثال عن جهاز مكافحة الارهاب

 0202/ 03/0 (5)الجلسة 

اضافة الى لجنة في الجلسة املقبلة تكليف لجنة الامن والدفاع الي  سيتم التصويت 

حقوق الانسان ألستكمال التحقيق بمجزرة سبايكر وتقديم التوصيات والقرارات 

 0202/ 03/0 (5)الجلسة 
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 قيق في الحادثةالالزمة بعد الانتهاء من التح

تصويت املجلس على عقد جلسة خاصة لتقييم الحالة الانسانية ملا تتعرض له 

 املكونات العراقية الاصيلة من جرائم تمثل إبادة جماعية ضد الانسانية

 0202/ 05/0 (02)الجلسة 

راء لشؤون وافقة املجلس على أستضافة السيد صالح املطلك نائب رئيس الوز امل

 الخدمات في الجلسات املقبلة بناء على طلب عدد من النواب ملناقشة أزمة النازحين

 0202/ 05/0 (02)الجلسة 

املوافقة على تحديد اليوم التالي لعقد الجلسة الخاصة الي  اصدر مجلس النواب قرارا 

 بعقدها ملناقشة قضية مجزرة قاعدة سبايكر

 0202/ 05/0 (02)الجلسة 

افقة على عرض جلسة سابقة ناقشت مجزرة قاعدة سبايكر وعرضها على الراي املو 

 العام  بطلب موقع من ثالثين نائبا بعدما كانت سرية

 0202/ 3/5 (00)الجلسة 

 تاجيل سسمية اعضاء اللجان النيابية الدائمة الى جلسة الاثنين كحد نهائي

 

 0202/ 1/5 (00)الجلسة 

 0202/ 0/5 (03)الجلسة  جلس النوابسشكيل اللجان الدائمة في م

 0202/ 0/5 (02)الجلسة  املوافقة على البرنامج الحكومي املقدم من السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء املكلف

 0202/ 0/5 (02)الجلسة  التصويت على السيد صالح املطلك كنائب لرئيس مجلس الوزراء

 0202/ 0/5 (02)الجلسة  لس الوزراءالسيد هوشيار زيباري نائب رئيس مجعلى تصويت 

 0202/ 0/5 (02)الجلسة  السيد بهاء حسين علي ألاعرجي نائب رئيس الوزراءالتصويت على 

 :السادة أعضاء الحكومة منفردين وهم كل منالتصويت على 

 السيد إبراهيم الجعفري وزير الخارجية

 0202/ 0/5 (02)الجلسة 
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 للنفط  السيد عادل عبد املهدي حسن
ً
بر وزيرا

ُ
 ش

 للتخطيطالسيد سل
ً
 مان علي حسن الجميلي وزيرا

 للتعليم العالي
ً
 السيد الدكتور حسين إبراهيم صالح الشهرستاني وزيرا

 للعدل
ً
 السيد حيدر ناطق الزاملي وزيرا

 لحقوق إلانسان
ً
 السيد محمد مهدي البياسي وزيرا

 للزراعة
ً
 السيد فالح حسن زيدان وزيرا

 ل
ً
 لصناعةالسيد نصير كاظم عبيد العيساوي وزيرا

 للكهرباء
ً
 السيد قاسم محمد عبد الفهداوي وزيرا

 لإلعمار وإلاسكان
ً
 السيد طارق كطيفة الخيكاني وزيرا

 للنقل
ً
 السيد باقر الزبيدي وزيرا

 لالتصاالت
ً
 السيد كاظم حسن الراشد وزيرا

 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ً
 السيد محمد شياع السوداني وزيرا

 للصحةالسيدة الدكتورة عدي
ً
 له حمود حسين وزيرا

 للبيئة
ً
 السيد قتيبة إبراهيم تركي الجبوري وزيرا

 للتربية
ً
 السيد محمد إقبال عمر وزيرا

 للتجارة
ً
 مالس محمد عبد الكريم الكزنزاني الحسين  وزيرا

 لوزارة العلوم والتكنولوجيا
ً
 السيد فارس يوسف ججو وزيرا

 للثقافة
ً
 السيد فرياد الراوندوزي وزيرا

 للشباب والرياضةا
ً
 لسيد عبد حسين عبد الرضا عبطان وزيرا

السيد احمد عبد هللا الجبوري من محافظة صالح الدين لوزارة الدولة لشؤون 
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 وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب
ً
 املحافظات وايضا

 للبلديات        
ً
 السيد عبد الكريم يونس عيالن وزيرا

 كنواب( نوري كامل املالكي، أياد عالوي، أسامة النجيفي)كل من السادة  علىلتصويت ا

 لرئيس الجمهورية

 0202/ 0/5 (02)الجلسة 

 0202/ 07/5 (05)الجلسة  التصويت بعدم املوافقة على تاجيل التصويت على مرشحي الوزارات الامنية

 0202/ 07/5 (05)الجلسة  خليةالسيد رياض غريب كمرشح لوزارة الداالتصويت بعدم املوافقة على 

 0202/ 07/5 (05)الجلسة  ي املرشح لوزارة الدفاع السيد جابر الجابر التصويت بعدم املوافقة على 

املرشح لوزارة املوارد املائية السيد محسن عصفور لفتة التصويت باملوافقة على 

 حسون 

 0202/ 07/5 (05)الجلسة 

 0202/ 07/5 (05)الجلسة  وزارة السياحة السيد علي ألاديباملرشح لالتصويت بعدم املوافقة على 

 0202/ 00/5 (01)الجلسة  التصويت بعدم املوافقة على الطعن في عضوية النائب عماد عبد خضير الزرفي

تصويت املجلس باملوافقة على مقترح السيد الجبوري بتكليف لجنة التطوير البرملاني 

لرئيس املجلس للخروج بتوصيات يتم التصويت  بعقد اجتماع برئاسة النائب الاول 

 عليها خالل شهر من مباشرتها بالعمل

 0202/ 00/5 (01)الجلسة 

تصويت املجلس على مقترح رئيس املجلس بمباشرة اللجنة القانونية لعملها وعقد 

 اجتماع لها برئاسة احد اعضاء هيئة الرئاسة لحين اختيار رئيس لها

 0202/ 00/5 (01)الجلسة 

جنة النازحين فرصة ليست طويلة، اللجنة الي  تم سشكيلها وهي ل التصويت على اعطاء

اللجنة النيابية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ومهمتها تقييم أداء اللجنة 

 0202/ 00/5 (01)الجلسة 
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الحكومية املعنية بشؤون النازحين، وتقدم تقريرها إلى املجلس بشكل كاٍف، حيى 

 ئق وألارقام وبشكل واضحنستطيع أن نقف أمام الحقا

ثم الغي  عضوية النائب نجم عبد هللا زغير اللهيب  التصويت بعدم املوافقة على الغاء

التصويت بعد اخذ راي اللجنة القانونية الن النصاب يتطلب الثلثين للتصويت واجل 

 املوضوع الى حين اكتمال النصاب

 0202/ 02/5 (05)الجلسة 

 

 

 الغياب والحضور 

 معدل الحضور للشهور الثالثة

 :كان معدل حضور الجلسات ألعضاء املجلس على النحو الاسي  

 نائب لكل جلسة   025.......... شهر تموز  

 نائب لكل جلسة 052..............شهر آب 

 نائب لكل جلسة  022............شهر أيلول 

من الفصل التشريعي الاول للسنة الاولى حيث  (02)كانت أقل الجلسات حضورا هي الجلسة 

 نائب 015سجلت حضور 

من الفصل التشريعي الاول للسنة الاولى حيث ( 02)اما اكثر الجلسات حضورا فه  الجلسة 

 نائب 005سجلت حضور 
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 عدد ساعات عمل البرملان

ا التقرير قسم عدد ساعات عمل البرملان كما موضح بالجدول الاسي على الشهور الخاصة بهذ

ساعة ملجموع الجلسات خالل هذه الاشهر الثالث أي ما يعادل  13.7وكان املجموع النهائي هو 

ومقارنة بعدد . يوم عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا (  5)يوم  كامل او ما يعادل ( 0.7)

فأن معدل الجلسة الواحدة من الوقت يبلغ  05الجلسات خالل هذه الشهور الثالث البالغ 

 .ساعة  تقريبا لكل جلسة( 3.35)

 

 عدد ساعات  الشهر

 03 تموز 

 03 آب

 07.7 أيلول 

 13.7 املجموع

 

 

 عدد الفقرات املنفذة وغير املنفذة

أعلن املجلس في جدول أعماله عن فقرات الجلسات وما تتضمن كل جلسة من جدول أعمال 

 05في اليوم نفسه فيما رحلت  فقرة  50نفذ منها ,فقرة  17إذ بلغ مجموع الفقرات املعلنة 
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ولم يتسنى لنا متابعة الفقرات املرحلة لعدم تتابعها في الجلسات ,فقرة إلى يوم آخر 

ما يعن  إن املجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة ما ال سستوعبه الجلسة وما ال ,الالحقة

 . تنفيذه عيستطي

 

              

                                    22 
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 جلسالشفافية في عمل امل

ت مجلس النواب العراقي في الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي يصو على الرغم من ت :اوال

العمل بالنظام الداخلي القديم  استمراريةعلى  7/0/0202الاول للسنة الاولى املنعقدة بتاريا 

خالفا  0/5/0202لم سشكل اللجان الدائمة الا في الجلسة الثالثة عشرة املنعقدة بتاريا 

سشكل اللجان الدائمة في أول جلسة : )من النظام الداخلي للمجلس الي  تنص على 15ادة للم

يعقدها املجلس بعد اقرار النظام الداخلي ويراعى في سشكيلها رغبة العضو واختصاصه 

 .(وخبرته

تنتخب كل لجنة خالل ثالثة )الي  تنص  72خالف املجلس نظامه الداخلي في مادته : ثانيا

، وذلك باألغلبية ايام تالية 
ً
 ونائبا للرئيس ومقررا

ً
لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيسا

 . على الرغم من مض   اكثر من شهر ونصف ( لعدد أعضائها

 :من النظام الداخلي للمجلس الي  تنص (00)املادة خالفت هيئة الرئاسة  :ثالثا

( 
ً
اذ لم يسشر اسماء ( دى الصحفيسشر الحضور والغياب في نشرة املجلس الاعتيادية واح: أوال

 .الاعضاء املتغيبين في احدى الصحف

لغاية الجلسة  0/7/0202للمدة من ظل مجلس النواب العراقي غير مكتمل العدد  :رابعا

 . 02/02/0202الثالثة والعشرون املنعقدة بتاريا 

تنعقد ) خالف املجلس نظامه الداخلي في مادته الثانية والعشرون ثالثا الي  تنص :خامسا

اذ لم سعقد اية جلسة ألسبوعين وعقدت ( جلسات املجلس على الاقل يومين في الاسبوع

 .جلسة واحدة في اسبوعين متفرقين
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لم يتسن لنا معرفة الاعضاء الذين يصوتون على القوانين والذين يمتنعون عن  :دسااس

 .التصويت اثناء انعقاد جلسات املجلس والتصويت على القوانين

 

 0202لعام   تموز ة العددية لعمل مجلس النواب العراقي لشهر املحصل

 العدد الصنف

 3 الجلسات

 0 الفقرات

 3 الفقرات غير املنفذة

 2 القوانين املقروءة قراء أولى

 2 القوانين املقروءة قراءة ثانية

 2 القوانين املصوت عليها

 2 الاستضافات

 0 البيانات املقروءة

 3 مرات التصويت

 2 كلمات املقروءةال

 2 الاستجوابات

 2 التقارير
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 0202لعام  آباملحصلة العددية لعمل مجلس النواب العراقي لشهر 

 العدد الصنف

 7 الجلسات

 00 الفقرات

 0 الفقرات غير املنفذة

 0 القوانين املقروءة قراء أولى

 0 القوانين املقروءة قراءة ثانية

 2 القوانين املصوت عليها

 2 الاستضافات

 00 البيانات املقروءة

 00 مرات التصويت

 0 الكلمات املقروءة

 2 الاستجوابات

 2 التقارير
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 0202لعام  أيلول املحصلة العددية لعمل مجلس النواب العراقي لشهر 

 العدد الصنف 

 5 الجلسات

 30 الفقرات

 00 الفقرات غير املنفذة

 02 لىالقوانين املقروءة قراء أو 

 2 القوانين املقروءة قراءة ثانية

 2 القوانين املصوت عليها

 3 الاستضافات

 7 البيانات املقروءة

 22 مرات التصويت

 2 الكلمات املقروءة

 2 الاستجوابات

 0 التقارير
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 ملخص رقم  ألداء مجلس النواب العراقي 

 املجموع ايلول  آب تموز  العنوان

 05 5 7 3 عدد الجلسات

 17 30 00 0 عدد الفقرات

 05 00 0 3 عدد الفقرات غير املنفذة

 00 02 0 2 عدد القوانين املقروءة قراء أولى

 0 2 0 2 عدد القوانين املقروءة قراءة ثانية

 2 2 2 2 عدد القوانين املصوت عليها

 7 3 2 2 عدد الاستضافات

 05 7 00 0 عدد البيانات املقروءة

 55 22 00 3 عدد مرات التصويت

 0 2 0 2 عدد الكلمات املقروءة

 2 2 2 2 عدد الاستجوابات

 1 0 2 2 عدد التقارير  

 

 


