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 املقدمة

بإصدار التقرير ( 2102 -2102)يستكمل فريق املرصد عمله بمراقبة الدورة الانتخابية الثالثة 

ويتضمن أداء  ، 31/2/2102الى  2/0/2102للمدة من  الرابعةللسنة التشريعية  الثاني الفصلي 

، فضال عن عمل اللجان الدائمة ودورها لخمس عشرة جلسة مجلس النواب التشريعي والرقابي 

في أنجاز مقترحات ومشاريع القوانين وأحالتها الى هيئة الرئاسة إلدراجها في جداول أعمال املجلس، 

لك املنصوص من الدستور العراقي وكذ 10كما يتضمن أداء املجلس املنصوص عليه في املادة 

 .عليه في نظامه الداخلي

إن فريق عمل املرصد يؤكد حرصه الشديد على تحري الدقة والحيادية في مخرجاته، عبر اعتماده 

برنامج إدخال الكتروني خاص، لتالفي نسبة ألاخطاء التي تقع في حال إلادخال اليدوي أو في حال 

 .تفريغ البيانات، وكذا بالنسبة للمخططات البيانية

 : نشأ املرصد قاعدة بياناته الخاصة بناء على املعطيات التي يقدمهاأ

 .الراصدون الذين تم تدريبهم في مؤسسة مدارك- 0

 .الدائرة البرملانية- 2

 .الدائرة إلاعالمية في مجلس النواب- 3

 .املوقع الالكتروني للمجلس- 2

 .الاتصال املباشر مع لجان املجلس- 5

 .وسائل إلاعالم- 1

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

إنشائها خصيصا للمرصد بغية القياس الدقيق وإظهار الفروق في ألاداء بين كل شهر على حده 

 . وبين كل فصل تشريعي على حده
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 :السنة التشريعية الرابعة  لثانيشهريا للفصل التشريعي ا ألاعضاءمعدل حضور 

 

 (نائب لكل جلسة)معدل الحضور  الشهر

 017 كانون الثاني

 071 شباط

 010 آذار

 071 املعدل العام

 

 

استمر بنفس نائبا حيث ( 021)هو  الفترة التي يغطيها التقرير عدل الحضور العام لجلسات م ان

، ( 025)الفصل التشريعي الذي قبله والذي كان معدله  معدل حضور 
ً
 نائبا

 ( 015)حيث اقتصر الحضور فيها على ( 02)كانت أقل الجلسات حضورا هي الجلسة  و 
ً
 .نائبا

 ( 211)من هذا الفصل حيث حضر فيها  ( 5)اما أكثر الجلسات حضورا فهي الجلسة 
ً
 .نائبا

 :وهذا يعني 

نائبا بعذر  002نائبا في كل جلسة هي حصيلة عدم حضور  037جلسات املجلس تسجل غياب  ان

مما يعني ان اكثر من ثلث الاعضاء اليحضرون جلسات , نائبا بدون عذر رسمي  25رسمي وغياب 

 .وكما موضح في املخطط التالياملجلس 
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جميع الكيانات يمكن وضعها في سلة واحدة اذ اتضح لفريق املرصد ان هناك كيانات  إنيعني  وهذا ال

 :لم يسجل عليها أي غياب خالل انعقاد هذا الفصل  وكما موضح في الاتي 

 

 عدد النواب املمثلين له الكيان 

 3 تجمع الشراكة الوطنية 1

 0 تجمع العدالة والوحدة 2

 0 تجمع روافد العراق 3

 0 الغد الجديدتيار  4

 0 كرامة 5

 0 كتلة الجماهير السامية 6

 2 يه ككرتورى ئيسالمى كوردستان 7
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 ويعزو فريق املرصد تكرار غياب الاعضاء لعدم اتخاذ الاجراءات الالزمة بحق الذين تجاوزت غياباتهم

 : اكثر من ثلث جلسات الفصل التشريعي كما مبين في قانون استبدال الاعضاء وعلى النحو الاتي

 

 

 

 نسبة الغياب للفصل عدد الغياب اسم النائب

 عدنان رميض خرنوب
جلسة في القصل  15من 15 

سنة رابعة/الثاني  

111% 

 سيروان عبد هللا اسماعيل
 جلسة في القصل 15من 11 

سنة رابعة/الثاني   

%18 

 مثال جمال حسين
جلسة في القصل  15من  11

سنة رابعة/الثاني  

37% 

 طالب عبد الكريم محمود
جلسة في القصل  15من  9

سنة رابعة/الثاني  

%18 

 محمود داود سلمان
جلسة في القصل  15من  11

سنة رابعة/الثاني  

%%% 

 مطشر حسين علوي
 جلسة في القصل 15من  3

سنة رابعة/الثاني  

6%% 
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 :وكانت الغيابات التراكمية للمحافظات على النحو الاتي 

 
تبين بعد استخراج هذه النسبة أن محافظة الانبار كانت ألاعلى من بين املحافظات في نسبة 

أما في املرتبة % 7.2وجاءت محافظة صالح الدين باملرتبة الثانية بنسبة %  7.1الغياب إذ بلغت 

ألاقل غيابا  املثنى اتفيما كانت محافظ%  7.2 الثالثة فكانت من نصيب محافظة نينوى بنسبة 

بابل ثم محافظة  %  2,2بنسبة  واسطتليها محافظة  %  2,5من بين املحافظات العراقية بنسبة 

 .  %  2,1بنسبة   وذي قار 

 

 عدد الغيابات التراكمية بحسب املحافظات
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 الغياب والحضور 

 

 عدد غياب ألاعضاء بحسب املحافظاترسم بياني ب .１

 
 النسبة املئوية للغياب بحسب املحافظات .２

تم احتساب النسبة املئوية لغيابات ألاعضاء بحسب املحافظات عن طريق قسمة عدد غياب 

( 05)والبالغة  الفترةاملحافظة الواحدة مقسوما على عدد نوابها مقسوما على عدد جلسات هذا 

، تليها محافظة % 02.22بنسبة  الانبار وقد تبين أن أكثر املحافظات غيابا هي محافظ . جلسة 

اقل نسبة  دهوكوكانت محافظة ،  %01.23بنسبة  اربيلثم محافظة  %00.07بنسبة  بغداد

 .غياب من بين املحافظات 
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6.67% 

11.17% 

1.11% 

4.76% 

8.77% 

10.56% 

7.88% 

7.69% 

7.33% 

9.02% 

7.27% 

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 

 اربيل

 االنبار

 البصرة

 السليمانية

 القادسية

 المثنى

 النجف

 بابل

 بغداد

 دهوك

 ديالى

 ذي قار

 صالح الدين

 كربالء

 كركوك

 ميسان

 نينوى

 واسط



 

  

 

 

11 

 

 غيابات ألاعضاء موزعة بحسب الائتالفات  .３

  

0 20 40 60 80 100 120 140 

 االتحاد الوطني الكردستاني

 التحالف المدني الديمقراطي

 التضامن في العراق

 العراق/الجماعة االسالمية الكردستانية 

 …الحركة االيزيدية من اجل االصالح 

 الحزب الديمقراطي الكردستاني

 …المجلس الشعبي الكلداني السرياني 

 ائتالف االحرار 

 ائتالف العراق

 ائتالف العربية

 ائتالف الفضيلة و النخب المستقلة

 ائتالف المواطن

 ائتالف الوطنية

 ائتالف الوفاء لالنبار

 ائتالف دولة القانون

 الجعفري/تحالف االصالح الوطني 

 حارث شنشل سنيد الحارثي

 تنظيم الداخل/حزب الدعوة االسالمية 

 قائمة الرافدين

 قائمة الوركاء الديمقراطية

 قائمة جبهة تركمان كركوك

 كتلة الصادقون

 (التغيير)كوران 

 متحدون لالصالح 

 مجلس احرار الشبك

 وحدة ابناء العراق

 حركة ارادة

12 

17 

2 

4 

2 

20 

2 

36 

11 

16 

8 

36 

34 

5 

134 

9 

1 

1 

1 

2 

5 

2 

1 
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45 
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1 



          
 

 

 11 

 

 النسبة املئوية لغيابات ألاعضاء بحسب الائتالفات .４

يسعى املرصد، من خالل استخراجه النسبة املئوية للغيابات بحسب الائتالفات، إلى 

رفع الاشتباه الذي يسببه كثرة الغيابات في الائتالفات الصغيرة بالنسبة ملثيالتها من 

على عدد نواب  د الغيابوقد تم احتساب هذه النسبة بقسمة عد. الائتالفات الكبيرة

، وكما جلسة ( 05)والبالغة  الشهور الخاصة بهذا التقرير الائتالف على عدد جلسات 

 .موضح أدناه

 
0% 10% 20% 30% 40% 

 االتحاد الوطني الكوردستاني 

 التحالف المدني الديمقراطي 

 التضامن في العراق 

 العراق /الجماعة األسالميه الكردستانيه

 الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم

 الحزب الديموقراطي الكوردستاني

 المجلس الشعبي الكلداني السرياني اآلشوري

 ائتالف االحرار 

 ائتالف العراق 

 ائتالف العربية 

 ائتالف الفضيله والنخب المستقلة 

 ائتالف المواطن 

 ائتالف الوطنية 

 ائتالف الوفاء لألنبار 

 ائتالف خالص 

 ائتالف دولة القانون

 الجعفري / تحالف االصالح الوطني 

 تيار الدولة العادلة 

 حارث شنشل سنيد الحارثي 

 حركة ارادة

 حزب الدعوة االسالمية تنظيم الداخل

 قائمة الرافدين 

 قائمة الوركاء الديمقراطية 

 قائمة جبهة تركمان كركوك 

 كتلة الصادقون 

 كرامة 

 كوران 

 متحدون لالصالح 

 مجلس احرار الشبك 

 وحدة أبناء العراق 

4% 

38% 

13% 

9% 

13% 

5% 
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7% 

15% 
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8% 

11% 
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10% 
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 توزيع الغيابات بحسب الكيانات .５
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 االتحاد الوطني الكردستاني

 (عمل)التجمع المدني لالصالح 

 التضامن في العراق

 التيار الديمقراطي

 التيار الرسالي العراقي الجديد

 الجبهة العراقية للحوار الوطني

 العراق/الجماعة االسالمية الكردستانية

 الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم

 (الحل)الحركة الوطنية لالصالح و التنمية 

 الحزب الديمقراطي الكردستاني

 الكتلة العراقية الحرة

 المجلس االعلى االسالمي العراقي

 المجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري

 المواطن

 المؤتمر الوطني العراقي

 الوطنية

 الوفاء و التنمية

 ائتالف الجماهير الوطنية

 تجمع األفق الجديد

 تجمع االمل

 تجمع الكفائات و الجماهير

 تجمع الوحدة العراقية

 تجمع تركمان العراق

 تجمع مقتدرون للسلم و البناء

 تجمع نداء الحرية

 تجمع وطنيون

 الجعفري/تحالف االصالح الوطني 

 تيار الدولة العادلة

 تيار النخب
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 قائمة الوركاء الديمقراطية

 كتلة االحرار

 كتلة الصادقون
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 .النسبة املئوية لغياب الكيانات .６
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 :البيانات التراكمية للغيابات .７

هذه الدورة التشريعية، التي اعتاد املرصد أن يدرجها في أما بالنسبة إلى تراكم الغياب منذ بداية 

 :تقاريره، فجاءت كالتالي

بحسب املحافظات، التي تبين فيها ارتفاع نسبة املحافظات التراكمي تصنيف الغياب  .أ

 :ذات ألاعداد ألاكثر من النواب

 
 .بحسب املحافظاتالتراكمية النسبة املئوية لغيابات النواب 

 

 

 أعضاء كل محافظةغيابات تراكم 
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 :بحسب الكتل البرملانيةالتراكمية النسبة املئوية للغيابات  . ب

غيابات الكتل تراكم في ذات املنهجية بعملية احتساب الغيابات، تم احتساب النسب املئوية ل

علما أن . البرملانية بتقسيم مجموع غيابات الكيان على عدد نواب الكيان على عدد الجلسات

وقبل إدراج البيانات ال بد من مالحظة أن اغلب . جلسة 270النسب املذكورة احتسبت لـ 

الكيانات املذكورة تتكون من نائب واحد او نائبين لذلك تكون نسبتها عالية في الغياب أو الحضور 

 .من الكيان الذي يمثله نائب واحد% 011الن غياب العضو يمثل 

نسبة الغياب من بين الكيانات كان ألاعلى في الديمقراطي املدني التيار وقد أفادت النسب أن 

 %.01.2بنسبة  التيار الرسالي العراقي الجديداملرتبة الثانية  واحتل، % 20.2ة نسبب جاءألاخرى إذ 

املجلس الشعبي الكلداني السرياني : )أما الكيانات التي لم تسجل عليها وال حالة غياب فهي

 (.قائمة الرافدين تيار الغد الجديد ،ارادة، تجمع الامل، الاشوري، حركة
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 السياسية الائتالفاتغيابات تراكم النسبة املئوية ل . ت

فيما يتعلق بهذه النسبة، البد من التأكيد على أن بعض الكيانات املذكورة تتكون من نائب واحد 

من % 011او نائبين لذلك تكون نسبتها عالية في الغياب أو الحضور الن غياب العضو يمثل 

 .الذي يمثله نائب واحدالكيان 

وقد أفادت النسب أن التحالف املدني الديمقراطي كان ألاعلى في نسبة الغياب من بين الائتالفات 

% 32.02فيما بلغت نسبة ائتالف العراق من حصة الغياب %.  01ألاخرى إذ جاءت نسبته 

  % 00.20بنسبة  تبة الثالثةقائمة الوركاء الديمقراطية باملر واحتلت بذلك املرتبة الثانية فيما جاء 

أما الائتالفات املسجلة رسميا واملمثلة في البرملان بنائب او نائبين والتي لم تسجل عليها وال حالة 

 (.املجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري وقائمة الرافدين: )غياب فهي
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 متحدون لالصالح 

 مجلس احرار الشبك 

 وحدة أبناء العراق 

 يه ككرتووى ئيسالمى كوردستان 

 االتحاد الوطني الكوردستاني 

 ائتالف الوفاء لألنبار 

 حارث شنشل سنيد الحارثي 

 تيار الدولة العادلة 

 التحالف المدني الديمقراطي 

 التضامن في العراق 

 العراق /الجماعة األسالميه الكردستانيه

 الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم

 الحزب الديموقراطي الكوردستاني

 المجلس الشعبي الكلداني السرياني اآلشوري

 ائتالف االحرار 

 ائتالف العربية 

 ائتالف الفضيله والنخب المستقلة 

 ائتالف المواطن 

 ائتالف خالص 

 أئتالف العراق 

 الجعفري / تحالف االصالح الوطني 

 ائتالف الوطنية 
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 بحسب الجنسالتراكمية تصنيف الغيابات  . ث

كثر التااما وحضورا في جلسات املجلس إذ بلغت نسبة الغياب للنساء مقارنة ألالم تزل النساء هن 

 -: بغياب الرجال على النحو آلاتي

 % 3.1= نسبة غياب النساء 

 % 5,2= نسبة غياب الرجال 

وتم احتساب هذه النسبة بقسمة عدد الغياب على عدد الجلسات الكلي على عدد ألاعضاء 

( 3.3)وهذا يعني إن معدل غيابات ألاعضاء من النساء لكل جلسة بلغ بحسب الجنس في املجلس، 

 .عضوا لكل جلسة( 02.7)فيما بلغ معدل غياب الرجال 

 

 

 
 

 

 

 شكل يوضح تراكم الغيابات بحسب الجنس
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 الاداء التشريعي 

ال بد من استعراض الحركات  الشهور الخاصة بهذا التقرير قبل املباشرة في عرض مخرجات 

التشريعية التراكمية التي عمل عليها املجلس منذ انطالق اعماله في الجلسة الاولى من السنة 

والثانية  ألاولىوالتي تتضمن القراءتين نهاية السنة التشريعية الرابة التشريعية الاولى ولغاية 

 :والتصويتات

 

 

 
 لم تزل عند القراءة ( 22)ونالحظ من املقارنة بين عدد القراءات الاولى والثانية ان هنالك 

ً
قانونا

 قرأت قراءة ثانية ولم يتم( 72)الاولى ولم تعرض إلى القراءة الثانية، وأيضا 
ً
 .التصويت عليها قانونا

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 

 (قانون %71)قراءة أولى

 (قانون161)قراءة ثانية

 (قانون6%1)مصوت عليها
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كانون لشهور للفصل التشريعي الثاني من السنة الرابعة والذي تضمن التشريعية خرجات اامل

 :2102من عام  ، نيسانالثاني، شباط، آذار 

وكانت  للفترة التي يغطيها التقرير تابع فريق املرصد النيابي الاداء التشريعي ملجلس النواب 

 :كاألتيمخرجاته 

( 72)حركة مشاريع القوانين املقروءة قراءة أولى وقراءة ثانية ومصوت عليها بلغ مجموع  .１

 :حركة وتفصيلها على النحو آلاتي

 (.33: )قراءة أولى

 (.22: )قراءة ثانية

 (.   03: )املصوت عليها

 الرابعةمخطط ملخص القوانين للفصل التشريعي الثاني من السنة 

 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

 (قانون17)مصوت عليها (قانون%1)قراءة ثانية (قانون 77)قراءة أولى
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 .نون امشاريع ق( 2), مقترحات قوانين( 1)تجدر إلاشارة إلى أن القوانين املصوت عليها كانت  .２

 

 :جاءت الحركات التشريعية بحسب شهور هذا الفصل على النحو الاتي .３

حركة تشريعية تضمنت  اربعة و ثالثون هو الاكثر فاعلية اذ انجزت فيه  اذار كان شهر  . أ

 .تصويت( 01)و قراءة ثانية( 00)قراءة أولى و( 03)

وعشرون حركة تشريعية  ثالثةاذ انجزت فيه باملرتبة الثانية،  كانون الثانيوجاء شهر  . ب

 .تصويت( 2)قراءة ثانية و( 1)قراءة أولى و( 05)تضمنت 

( 5)تشريعية تضمنت  اتحرك سبعة عشر باملرتبة الثالثة، اذ احتوى على  شباطثم شهر  . ت

 .تصويت( 0)قراءة ثانية و( 00)قراءة أولى و

للسنة الرابعة خالل هذه املدة التي  الثانيمن الفصل التشريعي  (02)تميات الجلسة  .４

. قوانين قراءة أولى، ما يجعلها ألاولى من بين الجلسات من هذه الناحية ستةبقراءة  يغطيها التقرير

. قوانين ستةبتحقيقها اعلى عدد مرات انجاز القراءة الثانية ملشاريع القوانين إذ قرئت فيها  وكذلك

 .ثمانية قوانيناعلى عدد مرات التصويت على القوانين حيث تم فيها التصويت على  كما حققت
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 تصنيف القوانين

 

ف فريق املرصد القوانين املصوت عليها من قبل مجلس النواب خالل   ايغطيه التي الفترةصنَّ

 :آلاتيالتقرير بحسب وظيفتها على النحو 

 

 العدد تصنيف القانون 

 7 تعديالت على قوانين سابقة

 1 قوانين تنظيمية

 1 الغاء قرارات

 1 اتفاقيات ومعاهدات

 

اما تفصيالت القوانين املصنفة فقد افردها فريق املرصد في جداول منفردة لكل صنف على حده، 

 :آلاتيةوكما موضح في الجداول 

 

 التعديالت على القوانين السابقة: اوال

 رقم وتاريخ الجلسة القانون الصادر 

 غير المحافظات لقانون الثالث التعديل قانون مشروع على المجلس تصويت 4
 االقاليم و القانونية لجنتي من والمقدم %111 لسنة 11 رقم اقليم في المنتظمة

 .اقليم في المنتظمة غير والمحافظات

 4ج/  16/1/111%

 العراقي النواب مجلس انتخابات لقانون االول التعديل على المجلس تصويت 2
 1117 لسنة( 65) رقم

 7ج/ 11/1/111%

التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس  تصويت المجلس على مقترح قانون 3
 .والمقدم من اللجنة القانونية 1117لسنة  65النواب رقم 

 (%11/1/111) 12ج

تصويت المجلس على مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات  - 0

 .واالقضية وخاصة الفقرة المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك 

 3/3/2118 13ج

 13على مقترح قانون التعديل االول لقانون المختارين رقم تصويت المجلس  2

 .والمقدم من اللجنة القانونية 2111لسنة 
 5/3/2118 14ج 

تصويت المجلس على مقترح قانون التعديل االول لقانون جهاز مكافحة االرهاب  2

 .والمقدم من لجنة االمن والدفاع 2116لسنة  31رقم 

 5/3/2118 14ج 
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س على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين تصويت المجل 3

 2119لسنة  5الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 

 .المعدل والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

 5/3/2118 14ج 

 

 

 

 القوانين التنظيمية : ثانيا

 وتاريخ الجلسةرقم  القانون الصادر 

تصويت المجلس على مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية  4

 .من اجل اقرارها 2118لجمهورية العراق للسنة المالية 

 3/3/2118 13ج

تصويت المجلس على مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية  2

 .والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية

 5/3/2118 14ج 

تصويت المجلس على مقترح قانون حماية المعلم والمدرسين  3

 .والمشرفين والمرشدين التربويين

 5/3/2118 14ج 

تصويت المجلس على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية   0

 .والمقدم من لجان السياحة واالثار والثقافة واالعالم والقانونية
 5/3/2118 14ج 

تصويت المجلس على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة االسالمية  2

 .والمقدم من لجنتي السياحة واالثار واللجنة القانونية

 5/3/2118 14ج 

 5/3/2118 14ج  .تصويت المجلس على مقترح قانون مجلس النواب وتشكيالته 2

 

 

 :التشريعيةالحركات غير 

 

 تضمنت الحركات غير التشريعية العديد من املواضيع 

 

 القرارات  -0

 رقم وتاريخ الجلسة موضوع القرار 

قرار نيابي بشأن القدس بناءعلى طلب مقدم من النائب حامد  4

الخضري وعدد من السيدات والسادة النواب ادان فيه القرار 

 2ج/ 3/1/111%
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الصادر من رئيس الواليات المتحدة بشأن القدس ويعده قرارا 

استفزازيا للسلم واالمن، مؤكدا على أن القدس عاصمة لدولة 

لدبلوماسية الحترام فلسطين، داعيا الحكومة الى بذل الجهود ا

 .خصوصية القدس

قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ ما يلزم لتسهيل ) قرار  2
إجراءات تصدير الكتب العراقي وبما ينسجم مع سياسة تعدد موارد الدخل 

للدولة ويشرع مجلس النواب بإتباع اإلجراءات القانونية الالزمة لحل 
 (المذكورةاإلشكالية 

 2ج/ 3/1/111%

صيغة قرار مقدم من لجنة الثقافة واالعالم يلزم الجهات المعنية بتسهيل  3

اجراءات تصدير الكتاب العراقي وبما ينسجم مع تعدد موارد دخل الدولة 

االجراءات القانونية لمعالجة هذا  على ان يشرع مجلس النواب بإتخاذ

الموضوع نظرا لما يمثله الكتاب العراقي من تاثير بعد منع النظام البائد من 

 .تصديره الى الخارج

 2ج/ 3/1/111%

قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يلزم الحكومة بالعمل على اعمار   0

المناطق المتضررة من الحروب المتعاقبة التي تعرضت لها محافظة 

البصرة وخصوصا اقضية الفاو وابو الخصيب وشط العرب والقرنة وازالة 

المخلفات الحربية منها العادة الحياة اليها وتعويض ساكينها المتضررين 

 .راء ذلكج

 3ج/ 1/111%/%

قرار نيابي بتشكيل لجنة تحقيقية تضم لجان االمن والدفاع و القانونية  2

وحقوق االنسان والمهجرين والثقافة واالعالم بشأن احداث طوزخورماتو 

وضمان عودة النازحين اليها بشكل عاجل ورصد االنتهاكات ومحاسبة 

 .المسيئين

 

 3ج/ 1/111%/%

قرار نيابي مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية يلزم وزارة النفط  2

بايقاف عمل شركة كار في حقول كركوك وااليعاز بتكليف شركة نفط 

الشمال باالنتاج والتسويق وان يتم تصدير النفط عبر شركة سومو مع 

 تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقق من كميات

النفط المصدرة على ان يقوم البنك المركزي معرفة حجم االموال المودعة 

نتيجة تصدير النفط والتزويد بتقرير مفصل عن اسماء االشخاص 

 .والمصارف التي تم ايداع االموال فيها

 3ج/ 1/111%/%

ايار  11موعد اجراء انتخابات مجلس النواب في   قرار بالمصادقة على 3
 11و %1ثانيا والمادة  %5استنادا الى المادة )المقبل وفقا للقرار الذي نص 

ثالثا من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم  3من الدستور والمادة 
مع وبناءا على ماعرضه مجلس الوزراء بالتنسيق  1117لسنة  65

، قرر  1113لسنة  799المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بقراره رقم 
موعدا الجراء  %111ايار لسنة  11مجلس النواب المصادقة على تحديد 

 :انتخابات مجلس النواب على ان تلتزم الحكومة باآلتي

 .توفير البيئة اآلمنة إلجراء االنتخابات : أوالا 
 طقهمإعادة النازحين لمنا: ثانياا 
أن يكون التصويت الكترونياا في جميع المناطق من خالل استخدام : ثالثاا 

 اجهزة العد والفرز االلكتروني
 أن ال تكون لألحزاب التي تخوض االنتخابات أجنحة مسلحة: رابعاا 

قصر حمل السالح مدة الدعاية االنتخابية وبعدها إلى غاية نهاية : خامساا 

 7ج/ 11/1/111%
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لرسمية وخصوصاا في وزارتي الدفاع يوم االقتراع على المؤسسات ا
 .والداخلية 

تكثيف أعداد المراقبين المحليين والدوليين والطلب من مؤسسات : سادساا 
المجتمع المدني ومن األمم المتحدة القيام باإلجراءات الالزمة لضمان 

 المشاركة الواسعة في انتخابات حرة نزيهة
فيذ االلتزامات الواردة يراقب مجلس النواب ومن خالل لجانه تن: سابعا

 وتقييمها وتستلم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة بذلك
ضمان مشاركة جميع المواطنين في االنتخابات من خالل وضع : ثامناا 

 .صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي
 

 8ج/ %19/1/111 مليون دينارقرار بمضاعفة غرامة الغياب للسيدات والسادة النواب الى  8

المتخذة  قرار مقدم من اللجنة المالية يشير الى انتفاء الحاجة لالجراءات 9
سابقا من قبل مجلس النواب بشان التعامالت المصرفية مع المؤسسات 

المالية في اقليم كردستان بعد تحقق الهدف المطلوب على ان يلتزم البنك 
المركزي بتقديم تقارير شهرية للجنة بشان سلطاته وممارساته في االقليم 

 .ودوره في الحفاظ على المال العام

 8ج/ 19/1/111%

نظرا )نيابي بشأن انتخابات مجالس المحافظات ونص هذا القرار قرار  44
للصعوبات اللوجستية ولمراعاة ظروف بعض المحافظات وإلتاحة 

الفرصة امام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري باالنتخاب فان مجلس 
النواب يقرر دعوة مجلس الوزراء لتحديد موعد جديد النتخابات مجالس 

ان ال يتجاوز كحد اقصى شهر كانون االول الجاري من  المحافظات على
 (.%111عام 

 (%5/1/111) 11ج

قرار نيابي باعتبار قضاء البعاج والقرى التابعة له وناحية تل عبطة  44

 .والقرى التابعة مناطق منكوبة

 1/3/2118 13ج

 1/3/2118 13ج قرار نيابي باعتبار منطقة العياضية في قضاء تلعفر منطقة منكوبة 42

قرار نيابي باعتبار االقضية التابعة لمحافظة االنبار، القائم وعنه ورأوه  43

 .مناطق منكوبة
 1/3/2118 13ج

قرار من اللجنة االقتصادية تدعو الحكومة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة  40

للشروع بتنفيذ مشروع تشغيل الشباب وفق برنامج عمل وآليات ناجحة 

كنة وبالتنسيق والمراقبة والرقابة من لجنة االقتصاد وبالسرعة المم

 .واالستثمار في مجلس النواب

 1/3/2118 13ج

قرار نيابي تضمن تقديم الشكر والتقدير لجميع الدول التي وقفت مع العراق  42

االرهابي ودعوة الحكومة الى وضع جدول زمني  لمحاربته تنظيم داعش

لمغادرة القوات االجنبية االراضي العراقية بعد اعالن النصر النهائي على 

 .المجاميع االرهابية

 1/3/2118 13ج

قرار نيابي بإعادة جدولة القروض الزراعية الممنوحة للفالحين وايقاف  42

 .الفوائد التراكمية

 1/3/2118 13ج

ابي يتضمن تصحيحا لخطأ ورد سهوا في الموازنة العامة بشأن قرار ني 43

ترليون دينار ضمن تعويضات  2ترليون دينار بدال من  3تخصيص 

 .الموظفين وتشمل اقليم كردستان والحشد الشعبي

 5/3/2118 14ج 
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قرار نيابي يتضمن قيام وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بتضمين  48

التعليمات المسهلة لتنفيذ قانون الموازنة وضوابط صرف االموال المشار 

اليها بما يضمن مراعاة ما جاء اعاله وشمول النفع للنازحين جميعا وقيام 

خطة  سلطات المحافظات المعنية ، المحافظ و مجلس المحافظة اعداد

العادة االستقرار في هذه المحافظات بما يراعي ما ورد اعاله ورفعها 

لوزارتي المالية والتخطيط العتمادها في صرف االموال المخصصة ويتم 

تدقيق كافة االجراءات اعاله خالل فترة ال تقل عن ثالثة اشهر لضمان 

ن االجراءات السليمة في عودة المهجرين ولتوزيع االستحقاقات ولضما

وكافة ( النازحين ) عدم استغالل االموال فيما هو خارج مصلحة المعنيين 

العقود التي تقدم من قبل المحافظات وتصادق من قبل وزارة التخطيط وتنفذ 

 (.2114)لسنة ( 2)وفق قانون تنفيذ العقود الحكومية رقم 

 5/3/2118 14ج 

ات الخاصة من قرار نيابي يتضمن تغيير منهاج الطلبة ذوي االحتياج 49

 .المراحل االبتدائية او تقليصها الى النصف لتتناسب مع مستوى وعيهم

 5/3/2118 14ج 

قرار نيابي يلزم الحكومة بتوفير عقود تشغيلية لمفوضية االنتخابات  24

وتخصص لمن عمل في المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات قبل عام 

2115. 

 5/3/2118 14ج 

24   

قرار نيابي يتعلق بالنفط المهرب واالموال المستحصلة منه من حقول  22

كركوك يتضمن تكليف البنك المركزي بمعرفة اسماء المصارف 

واالشخاص المودعة بأسمائهم فضال عن تشكيل لجنة تحقيقية من لجان 

 .النفط والطاقة والنزاهة على ان تقدم تقريرها خالل شهر

 5/3/2118 14ج 

ي يلزم الجامعات والكليات الحكومية بتنفيذ قرار بإعادة الطلبة قرار نياب 23

المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة إذا ما قدم الطالب ما يثبت انتماءه الى 

 .الحشد الشعبي والعشائري وبتوقيع رئيس الحشد الشعبي اومن يمثله

 5/3/2118 14ج 

قرار نيابي يخول السيد رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية باجراء  20

المناقالت الالزمة من مخصصات الطوارئ او اي ابواب اخرى لصرف 

 .1/1/2118مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي اعتبارا من 

 27/3/2118 15ج

يقية نائب يتضمن تشكيل لجنة تحق 51قرار نيابي بناءا على طلب مقدم من  22

مديرية الموازنة بالتعامل بأنتقائية بين المحافظات / بشأن قيام وزارة المالية 

في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات 

 .االخرى

 27/3/2118 15ج

نائبا بان تقوم  81قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب  22

والمؤنفلين في اقليم كردستان بالتنسيق الكامل مع وزارة شؤون الشهداء 

مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة االتحادية لتوحيد 

التعليمات والسياسيات االدارية والمالية وعلى الحكومة االتحادية وحكومة 

 .االقليم اتخاذ االجراءات القانونية لتطبيق القرار

 27/3/2118 15ج

بي يلزم هيئة المنافذ الحدودية بتطبيق الروزنامة الزراعية فيما قـــرار نيا 23

يتعلق بالمنتجات الزراعية كافة بمافيها الثروات الحيوانية في المحافظات 

 .كافة

 27/3/2118 15ج

قـــرار نيابي بــأعتبار منطقـــة السـعدان وناحيتي القيروان والحضر في  28

 .محافظة نينوى مناطق منكوبـــة

 27/3/2118 15ج
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 التقارير  -2

 

 رقم وتاريخ الجلسة موضوع التقرير 

تقريرا اكد فيه على ان اللجنة  تالوة اللجنة المؤقتة لحل مشكلة األسكان 4
عقدت سلسلة من االجتماعات مع الجهات المعنية استعرضت فيها تجارب 

مختلف الدول في هذا المجال، منوهة الى أن اللجنة المؤقتة خاطبت االمانة 
العامة لمجلس الوزراء بضرورة إيجاد حل لمشكلة السكن والعشوائيات، 

 6ة بينما فجوة النقص السكاني تبلغ الف عشوائي 11%مبينة بأن اكثر من 
الف وحدة سكنية سنويا ،  511ماليين وحدة سكنية مما يتطلب اضافة نحو 

مطالبة بضرورة تشريع قانون للمؤسسة العامة لالسكان لمعالجة الفجوة 
 .السكانية

 (%7/1/111) 11ج

ائق تالوة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بتقصي الحق 2

اجتماعا مع  11عن قضية نقيب الصيادلة تقريرا أكد فيه على عقد اللجنة 

جهات متعددة بهذا الخصوص، مبينا أن اقالة نقيب الصيادلة تتطابق مع 

رؤية اللجنة التحقيقية خاصة وأن اللجنة سجلت مخالفات كثيرة تخص 

ن اللجنة االدوية المغشوشة ومنتهية الصالحية ومجهولة المصدر، الفتا الى أ

 .عملت بكل حيادية وشفافية وباالستناد الى القوانين واالدلة

 1/3/2118 13ج

 

 متفرقات  -3

 رقم وتاريخ الجلسة املوضوع 

السامرائي فقد  إفادة السيد الجبوري بان النائب مطشر 4

عضويته بعد تقديم طلب االستقالة وسيتم تعيين البديل بعد 

مخاطبة الجهات المختصة ومنها مفوضية االنتخابات التي 

اجابت بان اعلى الخاسرين ضمن الكيان السياسي هو السيد 

مثنى السامرائي حيث قرر عرض استقالة النائب مطشر 

ل جلسة في يوم السامرائي على جدول االعمال عند استكما

 .االحد 

 2/0/2102 0ج

النائب االول لرئيس مجلس  اشارة الشيخ همام حمودي 2

النواب الى توجيهه استفسار للمحكمة االتحادية بشأن 

االنتخابات النيابية، مشددا على احترام التوقيتات 

الدستورية والمصلحة في الحفاظ على الدستور منوها 

 21/0/2102  1ج
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وفي الشأن . الى ان الخالف دستوري وليس سياسيا

لهيئة ذاته، اعلن السيد رئيس المجلس عن عقد اجتماع 

رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية يوم غد االحد في 

القاعة الدستورية لحسم موضوع المصادقة على تحديد 

موعد لالنتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب 

 .للخروج بصيغة متفقة عليها 

اشارة رئيس المجلس الى ان المجلس قد صوت على استقطاعات  3
في رواتب الموظفين دعما للحشد الشعبي والنازحين وتم حفظ 

وبعد االطالع على بيانات المالية . االستقطاعات بصيغة امانات
وارتفاع اسعار النفط وعودة النازحين بعدها وجه الرئيس الجبوري 

ين مشروع الموازنة بندا بانتفاء اللجنة المالية بالتأكيد على تضم
من رواتب  %.7الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين بنسبة 

الموظفين، مؤكدا حرص مجلس النواب الشديد على عدم المساس 
 .برواتب الموظفين

 (%11/1/111) 11ج

بناء على مقترح من اللجنة المالية بعقد  توجيه الرئيس الجبوري 0
جلسة لرؤساء الكتل النيابية مع اللجنة المالية لمناقشة التصويت 

مؤكدا حرص المجلس  ،%111على الموازنة العامة االتحادية لعام 
معلنا عن اجراء  بشأنالموازنة،على اخذ مالحظات الكتل النيابية 

قد جلسة تضم اتصال مع السيد رئيس الجمهورية من اجل ع
 .الرئاسات الثالث لمناقشة مسالة التصويت على الموازنة

 (%17/1/111)12ج

استضافة المجلس السيد حسن الجنابي وزير الموارد المائية والوفد  2

 . المرافق له لمناقشة أزمة المياه
 تداولية

تأكيد السيد رئيس مجلس النواب على ان المجلس انهى ما مكلف به  2

من خالل التصويت على قانون الموازنة الذي اليتضمن اي 

مخالفات دستورية منوها الى احقية اي جهة باالعتراض على 

مايتضمنه القانون من خالل الطعن امام المحكمة االتحادية ، مشيرا 

للمرة الثانية باعادة قانون الموازنة الى ان المجلس النواب اعد كتابا 

الى رئاسة الجمهورية وفق السياقات المتبعة لغرض النشر ، مؤكدا 

على عدم صالحية مجلس النواب باعادة مناقشة قانون الموازنة او 

 .التداول بخصوصه باستثناء ماتقرره المحكمة االتحادية

 27/3/2118 15ج

بان الفصل التشريعي الثاني الحالي ينتهي  اعالن الرئيس الجبوري 3

وفقا للدستور فيما تنتهي الدورة النيابية الحالية  4/2118/ 31يوم 

ويمكن للمجلس عقد جلسة عادية او استثنائية  31/6/2118يوم 

بحسب الضرورة، مؤكدا على ان هيئة الرئاسة ستدعو لعقد جلسة 

ن المهمة المتبقية يتم فيها استكمال عملية التصويت على القواني

 .بعهدة المجلس

 28/3/2118 15ج
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 عمليات التصويت املتفرقة  -2

 رقم وتاريخ الجلسة موضوع التصويت  

الى جدول ( 1)تصويت المجلس على اضافة أن تضاف فقرات الجلسة رقم  4

 (2)اعمال جلسة رقم 
 2ج/ 3/1/111%

تصويت المجلس على قرار نيابي بشأن القدس بناءا على طلب مقدم من النائب  2

حامد الخضري وعدد من السيدات والسادة النواب ادان فيه القرار الصادر من 

رئيس الواليات المتحدة بشأن القدس ويعده قرارا استفزازيا للسلم واالمن، مؤكدا 

مة الى بذل الجهود على أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، داعيا الحكو

 .الدبلوماسية الحترام خصوصية القدس

 2ج/ 3/1/111%

قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ ما ) تصويت المجلس على قرار  3

يلزم لتسهيل إجراءات تصدير الكتب العراقي وبما ينسجم مع سياسة تعدد موارد 

القانونية الالزمة لحل الدخل للدولة ويشرع مجلس النواب بإتباع اإلجراءات 

 (اإلشكالية المذكورة

 2ج/ 3/1/111%

تصويت المجلس على صيغة قرار مقدم من لجنة الثقافة واالعالم يلزم الجهات  0

المعنية بتسهيل اجراءات تصدير الكتاب العراقي وبما ينسجم مع تعدد موارد 

االجراءات القانونية لمعالجة هذا  دخل الدولة على ان يشرع مجلس النواب بإتخاذ

الموضوع نظرا لما يمثله الكتاب العراقي من تاثير بعد منع النظام البائد من 

 .تصديره الى الخارج

 2ج/ 3/1/111%

إلى جدول أعمال الجلسة ( 2)تصويت المجلس على إضافة فقرات الجلسة رقم  2

 (.3)رقم 

 3ج/ 1/111%/%

تصويت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يلزم الحكومة بالعمل  2

على اعمار المناطق المتضررة من الحروب المتعاقبة التي تعرضت لها محافظة 

البصرة وخصوصا اقضية الفاو وابو الخصيب وشط العرب والقرنة وازالة 

كينها المتضررين جراء المخلفات الحربية منها العادة الحياة اليها وتعويض سا

 .ذلك

 3ج/ 1/111%/%

تصويت المجلس على قرار نيابي بتشكيل لجنة تحقيقية تضم لجان االمن والدفاع  3

و القانونية وحقوق االنسان والمهجرين والثقافة واالعالم بشأن احداث 

وضمان عودة النازحين اليها بشكل عاجل ورصد االنتهاكات  طوزخورماتو

 .ومحاسبة المسيئين

 3ج/ 1/111%/%

التصويت المجلس على قرار نيابي مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية يلزم  8

وزارة النفط بايقاف عمل شركة كار في حقول كركوك وااليعاز بتكليف شركة 

والتسويق وان يتم تصدير النفط عبر شركة سومو مع تشكيل  نفط الشمال باالنتاج

لجنة تحقيقية من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقق من كميات النفط المصدرة 

على ان يقوم البنك المركزي معرفة حجم االموال المودعة نتيجة تصدير النفط 

داع االموال والتزويد بتقرير مفصل عن اسماء االشخاص والمصارف التي تم اي

 3ج/ 1/111%/%
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 .فيها

نائبا بالموافقة على طلب  261نائبا من اصل  149تصويت المجلس باغلبية  9

نائبا بان تكون عملية التصويت بالمصادقة على موعد  148نيابي مقدم من 

 .االنتخابات النيابية عبر التصويت السري

 

 5ج/ 1/111%/1%

واحد  زائد النصف البالغ القانوني النصاب تحقيق دون من نائبا117  تصويت 44
 السري االقتراع عملية اجراء بعد, االنتخابات بتاجيل الخاص النيابي الطلب حاز

 5ج/ 1/111%/1%

على قرار بالمصادقة على  موعد اجراء انتخابات  تصويت المجلس باالجماع 44

 56استنادا الى المادة )ايار المقبل وفقا للقرار الذي نص  12مجلس النواب في 

ثالثا من قانون انتخابات مجلس  7من الدستور والمادة  21و 16ثانيا والمادة 

وبناءا على ماعرضه مجلس الوزراء  2113لسنة  45النواب العراقي رقم 

،  2117لسنة  399نسيق مع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بقراره رقم بالت

موعدا الجراء  2118ايار لسنة  12قرر مجلس النواب المصادقة على تحديد 

 :انتخابات مجلس النواب على ان تلتزم الحكومة باآلتي

 .توفير البيئة اآلمنة إلجراء االنتخابات : أوالا 

 لمناطقهم إعادة النازحين: ثانياا 

أن يكون التصويت الكترونياا في جميع المناطق من خالل استخدام اجهزة : ثالثاا 

 العد والفرز االلكتروني

 أن ال تكون لألحزاب التي تخوض االنتخابات أجنحة مسلحة: رابعاا 

قصر حمل السالح مدة الدعاية االنتخابية وبعدها إلى غاية نهاية يوم : خامساا 

 .المؤسسات الرسمية وخصوصاا في وزارتي الدفاع والداخلية االقتراع على 

تكثيف أعداد المراقبين المحليين والدوليين والطلب من مؤسسات المجتمع : سادساا 

المدني ومن األمم المتحدة القيام باإلجراءات الالزمة لضمان المشاركة الواسعة 

 في انتخابات حرة نزيهة

خالل لجانه تنفيذ االلتزامات الواردة وتقييمها يراقب مجلس النواب ومن : سابعا

 وتستلم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة بذلك

ضمان مشاركة جميع المواطنين في االنتخابات من خالل وضع صناديق : ثامناا 

 .للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي

 7ج/ 11/1/111%

االول لقانون انتخابات تصويت المجلس على المضي بتشريع قانون التعديل  42

 .2113لسنة ( 45)مجلس النواب العراقي رقم 

 7ج/ 11/1/111%

تصويت المجلس على قرار مقدم من اللجنة المالية يشير الى انتفاء الحاجة  43

المتخذة سابقا من قبل مجلس النواب بشان التعامالت المصرفية مع  لالجراءات

المؤسسات المالية في اقليم كردستان بعد تحقق الهدف المطلوب على ان يلتزم 

البنك المركزي بتقديم تقارير شهرية للجنة بشان سلطاته وممارساته في االقليم 

 .ودوره في الحفاظ على المال العام

 8ج/ 19/1/111%

تصويت المجلس بالموافقة على قرار بمضاعفة غرامة الغياب للسيدات والسادة  40

 .النواب الى مليون دينار

 8ج/ 19/1/111%

تصويت المجلس بالموافقة على اضافة فقرة استجواب السيد قاسم الفهداوي وزير  42

 .الكهرباء على جدول االعمال

 8ج/ 19/1/111%



 

  

 

 

34 

 

فقرة القراءة االولى لمشروع قانون الموازنة تصويت المجلس بالموافقة اضافة  42

 .المالية للعام الحالي على جدول االعمال

 8ج/ 19/1/111%

جلسة سرية   2118تصويت المجلس على أن تكون جلسة مناقشة موازنة عام  43

 .بناءا على طلب عدد من السادة النواب
 9ج/ 71/1/111%

جدول أعمال الجلسة الثامنة من التصويت  تصويت المجلس على إضافة ماتضمنه 48

 .على مشروعات قوانين على جدول اعمال جلسة اليوم
 9ج/ 71/1/111%

على جدول ( 9)تصويت المجلس بالموافقة على إضافة ما تضمنته الجلسة رقم  49
 (.11)أعمال الجلسة رقم 

 (%7/1/111) 11ج

الملكية العقارية وقانون التصويت المجلس على اضافة قانون هيئة دعاوى  24
 .مجلس النواب وتشكيالته على جدول االعمال

 (%7/1/111) 11ج

تصويت المجلس بإضافة فقرة تتعلق بالتحقيق فيما يتعلق نفط كركوك حسب ما  24
 .جاء في العبارة على جدول االعمال

 (%7/1/111) 11ج

للحضارة اإلسالمية تصويت المجلس على اضافة قانون سامراء عاصمة العراق  22
 .على جدول االعمال

 (%7/1/111) 11ج

تصويت المجلس على قرار نيابي بشأن انتخابات مجالس المحافظات ونص هذا  23
ولمراعاة ظروف بعض المحافظات وإلتاحة  نظرا للصعوبات اللوجستية)القرار 

الفرصة امام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري باالنتخاب فان مجلس النواب 
يقرر دعوة مجلس الوزراء لتحديد موعد جديد النتخابات مجالس المحافظات 

 (.%111على ان ال يتجاوز كحد اقصى شهر كانون االول الجاري من عام 

 (%5/1/111) 11ج

على جدول ( 11)تصويت بالموافقة المجلس على اعتماد جدول اعمال الجلسة  20
 (.11)اعمال الجلسة 

 (%11/1/111) 11ج

على جدول اعمال الجلسة ( 11)تصويت المجلس على اضافة فقرات الجلسة  22
(11.) 

 (%11/1/111) 12ج

والقرى التابعة له وناحية  تصويت المجلس على قرار نيابي باعتبار قضاء البعاج 22

 .تل عبطة والقرى التابعة مناطق منكوبة

 1/3/2118 13ج

تصويت المجلس على قرار نيابي باعتبار منطقة العياضية في قضاء تلعفر  23

 منطقة منكوبة

 1/3/2118 13ج

تصويت المجلس على قرار نيابي باعتبار االقضية التابعة لمحافظة االنبار، القائم  28

 .ورأوه مناطق منكوبةوعنه 
 1/3/2118 13ج

تصويت المجلس على قرار من اللجنة االقتصادية تدعو الحكومة إلى اتخاذ  29

اإلجراءات الالزمة للشروع بتنفيذ مشروع تشغيل الشباب وفق برنامج عمل 

وآليات ناجحة وبالسرعة الممكنة وبالتنسيق والمراقبة والرقابة من لجنة االقتصاد 

 .في مجلس النوابواالستثمار 

 1/3/2118 13ج

تصويت المجلس على قرار نيابي تضمن تقديم الشكر والتقدير لجميع الدول التي  34

االرهابي ودعوة الحكومة الى وضع  وقفت مع العراق لمحاربته تنظيم داعش

جدول زمني لمغادرة القوات االجنبية االراضي العراقية بعد اعالن النصر 

 .النهائي على المجاميع االرهابية

 1/3/2118 13ج

تصويت المجلس على قرار نيابي بإعادة جدولة القروض الزراعية الممنوحة  34

 .للفالحين وايقاف الفوائد التراكمية

 1/3/2118 13ج
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 3/3/2118 13ج .2118تصويتالمجلس على الموازنة التقديرية للسلطة القضائية للسنة المالية  32

 3/3/2118 13ج .2118تصويت المجلس على الموازنة التقديرية لمجلس النواب للسنة المالية  33

للسنة تصويت المجلس على الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق االنسان  30

 .2118المالية 

 3/3/2118 13ج

تصويت المجلس على قرار نيابي يتضمن تصحيحا لخطأ ورد سهوا في الموازنة  32

ترليون دينار ضمن تعويضات  2ترليون دينار بدال من  3العامة بشأن تخصيص 

 .الموظفين وتشمل اقليم كردستان والحشد الشعبي

 5/3/2118 14ج 

تصويت المجلس على قرار نيابي يتضمن قيام وزير المالية بالتنسيق مع وزير  32

التخطيط بتضمين التعليمات المسهلة لتنفيذ قانون الموازنة وضوابط صرف 

االموال المشار اليها بما يضمن مراعاة ما جاء اعاله وشمول النفع للنازحين 

لس المحافظة اعداد خطة جميعا وقيام سلطات المحافظات المعنية ، المحافظ و مج

العادة االستقرار في هذه المحافظات بما يراعي ما ورد اعاله ورفعها لوزارتي 

المالية والتخطيط العتمادها في صرف االموال المخصصة ويتم تدقيق كافة 

االجراءات اعاله خالل فترة ال تقل عن ثالثة اشهر لضمان االجراءات السليمة 

االستحقاقات ولضمان عدم استغالل االموال فيما في عودة المهجرين ولتوزيع 

وكافة العقود التي تقدم من قبل ( النازحين ) هو خارج مصلحة المعنيين 

المحافظات وتصادق من قبل وزارة التخطيط وتنفذ وفق قانون تنفيذ العقود 

 (. 2114) لسنة ( 2)الحكومية رقم 

 5/3/2118 14ج 

يتضمن تغيير منهاج الطلبة ذوي االحتياجات تصويت المجلس على قرار نيابي  33

الخاصة من المراحل االبتدائية او تقليصها الى النصف لتتناسب مع مستوى 

 .وعيهم

 5/3/2118 14ج 

تصويت المجلس على قرار نيابي يلزم الحكومة بتوفير عقود تشغيلية لمفوضية  38

لالنتخابات قبل عام االنتخابات وتخصص لمن عمل في المفوضية العليا المستقلة 

2115. 

 5/3/2118 14ج 

تصويت المجلس على قرار نيابي يتعلق بالنفط المهرب واالموال المستحصلة  39

منه من حقول كركوك يتضمن تكليف البنك المركزي بمعرفة اسماء المصارف 

من لجان النفط  واالشخاص المودعة بأسمائهم فضال عن تشكيل لجنة تحقيقية

 .والطاقة والنزاهة على ان تقدم تقريرها خالل شهر

 5/3/2118 14ج 

تصويت المجلس على قرار نيابي يلزم الجامعات والكليات الحكومية بتنفيذ قرار  04

قيودهم الى مقاعد الدراسة إذا ما قدم الطالب ما يثبت  بإعادة الطلبة المرقنة

 .انتماءه الى الحشد الشعبي والعشائري وبتوقيع رئيس الحشد الشعبي اومن يمثله

 5/3/2118 14ج 

تصويت المجلس على قرار نيابي يخول السيد رئيس مجلس الوزراء ووزارة  04

الالزمة من مخصصات الطوارئ او اي ابواب اخرى  المالية باجراء المناقالت

 .1/1/2118لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي اعتبارا من 

 27/3/2118 15ج

تصويت المجلس على اسماء المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص  02

احداث قضاء طوز خورماتو وهم كل من السيدات والسادة النواب عبد الجبار 

رهيف وهوشيار عبدهللا و نيازي معمار اوغلو وامين بكر وسليم شوقي وحبيب 

حمزة وزاهد محمد سلطان ومحسن عثمان وجوزيف صليوا وشوان فريق 

 .وفرهاد قادر كريم

 27/3/2118 15ج
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نائب يتضمن  51تصويت المجلس على قرار نيابي بناءا على طلب مقدم من  03

مديرية الموازنة بالتعامل بأنتقائية / بشأن قيام وزارة المالية  تشكيل لجنة تحقيقية

بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء 

 .والوزارات االخرى

 27/3/2118 15ج

 81تصويت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب  00

نائبا بان تقوم وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان بالتنسيق 

الكامل مع مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة االتحادية لتوحيد 

الحكومة االتحادية وحكومة االقليم  التعليمات والسياسيات االدارية والمالية وعلى

 .اتخاذ االجراءات القانونية لتطبيق القرار

 27/3/2118 15ج

تصويت المجلس على قـــرار نيابي يلزم هيئة المنافذ الحدودية بتطبيق الروزنامة  02

الزراعية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية كافة بمافيها الثروات الحيوانية في 

 .المحافظات كافة

 27/3/2118 15ج

تصـويت المجلس على قـــرار نيابي بــأعتبار منطقـــة السـعدان وناحيتي  02

 .القيروان والحضر في محافظة نينوى مناطق منكوبـــة

 27/3/2118 15ج

تصويت المجلس على قرار بالغاء الغرامة المالية المفروضة على فقدان بطاقة  03

 .االجراءات الالزمة للحصول على بطاقة جديدة الناخب بالعموم والغاء

 27/3/2118 15ج

تصويت المجلس على إضافة قانون نقابة ذوي المهن الصحية و قانون نقابة  08
 المحامين على جدول األعمال

 27/3/2118 15ج

التصويت بعدم الموافقة على صيغة قرار بخصوص إلغاء قرار وزارة الصحة  09
 .خدمات مجموعة من منتسبي في صحة نينوى بأنهاء

 27/3/2118 15ج

التصويت بالموافقة على ادراج القراءة الثانية لقانون المجمع العلمي على جدول  24
 .االعمال

 27/3/2118 15ج

التصويت بعدم الموافقة على درج قانون تعديل مفوضية االنتخابات الخصوص  24
 .لمن يضافون وال يصوتون( 11)إلى ( 9) بالنسبة لزيادة أعداد المفوضية من

 27/3/2118 15ج
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 عمل اللجان 

، سواء على صعيد النشاطات التشريعية أو بقية 
ً
 كبيرا

ً
تباينت نشاطات لجان املجلس تباينا

النشاطات ألاخرى التي تقع ضمن دائرة مسؤولياتها، وقد عمل فريق املرصد على تفصيل هذا 

 :التباين، وكاالتي

 بيانيا باملشاريع واملقترحات التي أنجزت فيها على صعيد . 0
ً
الفعاليات التشريعية افرد التقرير رسما

القراءات الاولى والثانية مصنفة بحسب اللجان التي قدمت مسوداتها، وقد تبين بأن اللجان ألاقل 

شؤون  العشائر،: )هي لجان -مرتبة تصاعديا من ألاقل إلى ألاكثر  -فاعلية بهذا الخصوص 

الاقاليم  لجنة املهجرين واملرحلين،  التربية،  ،النااهة، املرأة وألاسرة، املصالحة واملساءلةألاعضاء، 

،  ، العمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية، الشهداء والسجناء ألاوقاف، واملحافظات

وال بد من إلاشارة إلى أن هذا النشاط ال تتحمله اللجنة، فربما أن الوزارات (. الشباب والرياضة 

املعنية، كوزارة التربية أو الشباب والرياضة لم ترفع إلى البرملان مشاريع قوانين، وكما في الشكل 

  .التالي
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 القراءات الاولى والثانية مصنفة بحسب اللجاناملشاريع واملقترحات التي أنجزت فيها 

 

 :أما بالنسبة للقوانين املصوت عليها فقد جاء نشاط اللجان فها كما موضع في املخطط آلاتي. 2
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 الدور الرقابي 

 
ا
 الاستجواب: أوال

 :وكما موضح في الجدول آلاتي هذه الفترة استجوابا واحدامجلس النواب خالل  انجز 

  

 
ا
 :الاستضافة: ثانيا

مع أن مفردة  -إذا جاز لنا ان نعد جلسات الاستضافة ضمن الجهد الرقابي ملجلس النواب 

فقد  -لم ترد في املادة الدستورية التي شرعت لعمل املجلس وال في النظام الداخلي " الاستضافة"

 :كانت الاستضافات على النحو الاتي

 

 رقم وتاريخ الجلسة املوضوع املستضاف 

 رئيس السادة المجلس استضافة 4
 في المفوضين مجلس وأعضاء

 .لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية

 1ج/ 16-11-%111 تحديد موعد االنتخابات

 العليا االمنية اللجنة استضافة 2
 والسادة االنتخابات بأمن المختصة

  االنتخابات مفوضية اعضاء

 قمناقشة كلما يتعل
 .االنتخاباتبإجراء 

 6ج/ 11/1/111%

 رئيسالعبادي  حيدر السيد استضافة 3
  الوزراء مجلس

 العامة الموازنة مناقشة
 .%111 لعام االتحادية

 9ج/ 71/1/111%

 

 

 
ا
 : توجيه ألاسئلة: ثالثا

 .خالل هذه الفترةلم يتم توجيه أي سؤال شفهي 

 

 

  
م
نتيجة  رقم وتاريخ الجلسة طالب الاستجواب وبج  ت  س  امل

 الاستجواب

قاسم  وزيـــــر الكهربــاء 0

 الفهداوي

عبد الرزاق محيبس 

 حنان الفتالوي+ 
 لم يحسم  3/2/2102( 01)ج
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 عدد الفقرات املنفذة وغير املنفذة

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

( 005)فقرة في اليوم نفسه فيما رحلت ( 20)فقرة نفذ منها ( 011)بلغ مجموع الفقرات املعلنة 

فقرة إلى يوم آخر ولم يتسنى لنا متابعة الفقرات املرحلة لعدم تتابعها في الجلسات الالحقة ما 

 . يعني إن املجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة ما ال تستوعبه الجلسة وما ال يستطيع تنفيذه

 

 
 

 

 

 

 

     نسبة الفقرات
 %58غير المنفذة الى مجموع الفقرات الكلي 

 (1%)عدد الفقرات المنفذة 

 (115)عدد الفقرات غير المنفذة 
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  (الئحة السلوك البرملاني  ) رصد خاص 
املالحظات اثناء حضوره جلسات املجلس يجد من  سجل فريق املرصد النيابي العديد من

الضرورة الاطالع عليها من قبل رئاسة املجلس وألاعضاء فضال عن الرأي العام نلخص الابرز 

 :منها في ادناه

تتكرر حالة تواجد عدد غير قليل من النواب في كافتريا املجلس ومع ذلك ال يدخلون القاعة   – 0

استدعى رئيس املجلس في احدى الجلسات إلى قرع جرس بدأ  املخصصة للجلسات، الامر الذي

الجلسة ألكثر من مرة من دون جدوى، ما اضطره إلى الذهاب بنفسه للكافتريا لحث النواب على 

حضور الجلسة بغية اكمال النصاب والتصويت على بعض مشاريع القوانين املعروضة في 

 .الجلسة

 تأخر العديد من النواب   -2
ً
عن حضور الجلسات في وقتها املحدد واملعلن مما يضطر تكرر أيضا

 .هيئة الرئاسة الى تأجيل بدأ الجلسات ملدة نصف ساعة إلكمال النصاب القانوني

قاعة الجلسات بعد تثبيت حضورهم مغادرة العديد من النواب سجل فريق املرصد تكرار   -3

 .جلسة وعدم اكتمال النصاب، مما يؤدي الى ارباك عمل العلى انعقاد الجلسةبنصف ساعة 

لم تستعمل رئاسة املجلس النظام الالكتروني في احتساب عدد الحاضرين واملصوتين اثناء  -2

يتم حساب الحاضرين او عدد املصوتين  اذرباك في سير الجلسات إلا إلى انعقاد الجلسات مما ادى 

ملية تتكرر بعدد مرات يأخذ الكثير من وقت الجلسة فضال عن ان هذه الع وهذا العمليدويا 

 التصويت التي تحدث في الجلسة الواحدة

عدد  تشكيكاتعرضة للشك من النواب انفسهم وقد شهدت بعض الجلسات  ان العد اليدوي  -5

مما يضطر رئيس بدقة العدد التي تجري للمصوتين مع أو ضد تشريع قانون ما،  من النواب

 بأن . من جديدلعدد املصوتين عادة عملية العد اليدوي إلى إالجلسة 
ً
ألامر الذي يولد انطباعا

 .تكون بعض عمليات تمرير القوانين او عدم تمريرها ناتجة عن عمليات عد غير دقيقة

إال في  لم تشهد جلسات مجلس النواب انجاز كامل الفقرات املدرجة على جدول ألاعمال -1

 .الجلسة الاولى والثامنة عشر من هذا الفصل  
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م يتسن لفريق املرصد معرفة نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة اثناء مداخالت ل  -7

النواب لعدم تعليق رئيس املجلس على املداخالت وإلاشارة الى كونها صحيحة او غير صحيحة، وهو 

امر يتسبب باستخدام حق املداخلة تحت بند نقطة النظام في غير محله، مما يتسبب بالكثير من 

 .ل الجسةالارباك داخ

القوانين والذين يمتنعون عن  معرفة الاعضاء الذين يصوتون علىلفريق املرصد لم يتسن  -2

 . التصويت اثناء انعقاد جلسات املجلس والتصويت على القوانين

عدم نشر غياب وحضور الاعضاء بعد انتهاء الجلسات بشكل مباشر ونشرها بعد وقت طويل   -1

 .ى على الغيابات املنشورة ابتداءفضال عن التعديالت التي تجر 

عدد ساعات عمل البرملان كما موضح بالجدول الاتي على فريق عمل املرصد النيابي قسم   -01

هذه ساعة ملجموع الجلسات خالل  52.15 الشهور الخاصة بهذا التقرير وكان املجموع النهائي هو

. يوم عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا( 7.2)يوم كامل او ما يعادل ( 2.3)أي ما يعادل  الشهور 

فأن معدل الجلسة الواحدة من الوقت يبلغ  05البالغ  هذه الفترةومقارنة بعدد الجلسات خالل 

 .ساعة تقريبا لكل جلسة( 3.7)

 

 عدد ساعات  الشهر

 23.2  كانون الثاني

 02.75 شباط

 03 آذار

 1 نيسان

 52.15 املجموع 
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 مخالفات املجلس 

 
ً
تجاوزت غيابات عدد من  نفسها اذاملخالفة القانونية  الفصول التشريعية السابقة شهدت: أوال

لقانون  في مخالفة صريحة ومستمرةالنواب الحد املسموح به ولم تتخذ بحقهم أي إجراءات 

 .0استبدال الاعضاء

 

 النسبة  عدد الغياب اسم النائب

 عدنان رميض خرنوب

 

سنة / الاول  جلسة في الفصل 32من  31

 رابعة

22% 

عبد الهادي محمد تقي سعيد 

 حسين

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  21

 رابعة

71% 

 مثال جمال حسين احمد

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  01

 رابعة

55% 

 عادل نوري محمد عبد املحمد

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  01

 رابعة

27% 

 عبد هللا حسن رشيد دخيل 

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  01

 رابعة

27% 

 فيان دخيل سعيد خضر

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  01

 رابعة

27% 

 شاخه وان عبد هللا

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  05

 رابعة

22% 

                                                 
1

اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع ألكثر من ثلث : )المادة االولى سابعا 2117لسنة  49قانون استبدال األعضاء المرقم  

 (.جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد



          
 

 

 45 

 

 طالب عبد الكريم محمود حامد

 

سنة / الاول جلسة في الفصل  32من  02

 رابعة

20% 

 سيروان عبد هللا اسماعيل عزيز

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  03

 رابعة

32% 

 مثنى امين نادر حسن

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  03

 رابعة

32% 

 اردالن نور الدين محمد

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  02

 رابعة

35% 

 محمداشواق نجم الدين عباس 

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  02

 رابعة

35% 

 ريناس جانو محمد يونس

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  02

 رابعة

35% 

 نجيبة نجيب ابراهيم

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  02

 رابعة

35% 

 قتيبة ابراهيم تركي جاسم

 

سنة / جلسة في الفصل الاول  32من  02

 رابعة

22% 

 

 النسبة  عدد الغياب اسم النائب

سنة /  جلسة في الفصل الثاني 37من  23 نواف سعود زيد فرحان

 ثالثة

12% 

 مثال جمال حسين احمد
/  جلسة في الفصل الثاني الثاني 37من  05

 سنة ثالثة
21% 
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 النسبة عدد الغياب اسم النائب

 %52 الثالثةجلسة من الفصل الاول للسنة  20 نواف سعود زيد فرحان

 %32 جلسة من الفصل الاول للسنة الثالثة 02 مشعان ركاض ضامن

 

تجاوزت غيابات عدد من نفسها اذ كما شهدت السنة التشريعية الثانية املخالفة القانونية 

 :النواب الحد املسموح به ولم تتخذ بحقهم أي إجراءات، وكما موضح في الجدول آلاتي

 

 

 النسبة عدد الغياب اسم النائب

 محمود داود سلمان موس ى
/ جلسة في الفصل الاول  25من  25

 سنة ثانية
55% 

 عبدالقادر عبدالكريم محمد جنيد
/ جلسة في الفصل الاول  25من  02

 سنة ثانية
21% 

 مثال جمال حسين احمد
/ جلسة في الفصل الثاني 27من  05

 سنة ثانية
55% 

 عبدالكريم محمد عبدالكريم عبد القادر
/ جلسة في الفصل الاول  25من  01

 سنة ثانية
35% 

 

تنعقد جلسات : )خالف املجلس نظامه الداخلي في مادته الثانية والعشرون ثالثا التي تنص على -2

 متفرقين في الاسبوع سبعة اسابيعاذ لم تعقد اية جلسة ( املجلس على الاقل يومين في الاسبوع

 مرات متفرقة لخمسوعقدت جلسة واحدة في الاسبوع 
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 مستمرة مخالفات 

 

على الرغم من التنبيه إليها في لمخالفات ألاتية عدم معالجة مجلس النواب لسجل فريق املوصد 

 .تقارير املرصد السابقة

 

 
ا
فعلى الرغم عملية توزيع ألاعضاء على اللجان البرملانية من دون محددات واضحة  استمرار : اوال

تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من »الداخلية تنص على ان  من النظام( 73)املادة  من أن

 
ً
نجد بأن ،  «عدد من ألاعضاء ال يقل عددهم عن سبعة اعضاء، وال يزيد عن سبعة عشر عضوا

 بينما البعض آلاخر لم يكتمل الحد ألادنى من عدد ألاعضاء ( 20)اللجان فيها بعض 
ً
فعدد نائبا

 (السياحة وآلاثار) انلجنعدد اعضاء أعضاء فقط، و  (5)الشباب والرياضة و  ةلجنأعضاء 

أعضاء فقط، ولجنة شؤون ( 1) (املرأة والاسرة والطفولة)و( العمل والشؤن الاجتماعية )و

 .ألاعضاء والتطوير البرملاني اقتصرت عدد اعضاءها على عضوين فقط

 

 على اللجان الدائمة في  01املجلس نظامه الداخلي بعدم توزيعه  ةخالفاستمرار م: ثانيا
ً
نائبا

 . املجلس

 

 
ا
 لجنة شؤون ألاعضاء والتطوير البرملاني،  استمرار عدم اكتمال: ثالثا

 

 
ا
بعض اللجان من وجود الرجال كما في لجنة املرأة وألاسرة والطفولة، كما  و خلاستمرار : رابعا

 .خلت لجنة العشائر من وجود النساء
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ً
لتغييرات التي ل، الرسمي هالداخلي املنشور على موقع هن نظاميتضماستمرار املجلس بعدم : خامسا

 .هتم التصويت عليها من قبل

 

 
ً
 :من النظام الداخلي للمجلس التي تنص( 02)لمادة لهيئة الرئاسة  ةخالفاستمرار م: سادسا

( 
ً
اذ لم ينشر اسماء ( ينشر الحضور والغياب في نشرة املجلس الاعتيادية وأحدي الصحف: أوال

عضاء املتغيبين في احدى الصحف اضافة الى عدم نشر الحضور ال في موقع املجلس وال في الا 

 .الصحف

 
ً
آللية التي تضبط التصويت داخل اللجان ل 75النظام الداخلي في مادته  استمرار افتقار : سابعا

كما و  ،وكيفية الترجيح في حال تساوي املصوتين( 02-2)التي تتكون من اعضاء عددهم زوجيا مثل 

 .هو واضح في الجدول آلاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باللجان ذات الاعداد الزوجية من الاعضاءجدول 

 عدد االعضاء  اللجنة

 02 الزراعة والمياه واالهوار

 02 القانـــونيــة

 01 التربيــــــة

 01 التعليم العالي والبحث العلمي

 02 الصحة والبيئـــة

 2 األوقاف والشؤون الدينية

 01 والمهجرين المغتربينالمرحلين 

 01 األقاليم والمحافظات الغير منتظمة بأقليم

 2 الثقافة واألعـــالم



          
 

 

 49 

 

 ث
ا
( 023)لمادة ل" مستمرة"في مخالفة الختامية  حساباتهالتصويت على  بعدماملجلس  استمرار : امنا

الختامية للمجلس، ويعرض يقوم القسم املالي في املجلس بإعداد الحسابات : )من النظام الداخلي

 بذلك 
ً
على هيئة الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون املالية، وترفع اللجنة تقريرا

 .(للمجلس للمصادقة عليه
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 مقارنة مجمل عمل املجلس خالل الفصول التشريعية من الدورة الانتخابية الثالثة
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 عدد القوانين المقروءة قراء أولى

 عدد القوانين المقروءة قراءة ثانية

 عدد القوانين المصوت عليها

 عدد االستضافات

 عدد البيانات المقروءة

 عدد مرات التصويت

 عدد الكلمات المقروءة

 عدد االستجوابات

 سؤال شفهي

 6الفصل الثانب سنة 

 6الفصل االول سنة 

 7الفصل الثاني سنة 

 7الفصل االول سنة 

 1الفصل الثاني سنة 

 1الفصل االول سنة 

 1الفصل الثاني سنة 

 1الفصل االول سنة 
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 املجموع نيسان آذار شباط الثاني.ك العنوان

 15 1 3 3 9 عدد الجلسات

 196 1 87 32 77 عدد الفقرات

 115 1 45 17 53 عدد الفقرات غير املنفذة

عدد القوانين املقروءة 

 قراء أولى

15 5 13 1 33 

عدد القوانين املقروءة 

 قراءة ثانية

5 12 11 1 28 

عدد القوانين املصوت 

 عليها

2 1 11 1 13 

 3 1 1 1 3 الاستضافاتعدد 

 4 1 4 1 1 عدد البيانات املقروءة

 51 1 27 7 13 عدد مرات التصويت

 1 1 1 1 1 عدد الكلمات املقروءة

 1 1 1 1 1 عدد الاستجوابات

 2 1 1 1 1 عدد التقارير  

 1 1 1 1 1 سؤال شفهي

 

 


