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 املقدمة

 النواب ملجلس ،(4102 -4102) الثالثة الانتخابية الدورة من الثانية التشريعية السنة انتهت

ومختلف  التظاهرات من أشهر عدة فبعد والالتباس، التعقيد في غاية ظروفوسط  العراقي

 من املجلس أنواع الاحتجاجات
ً
، التي كانت تستهدف في بعض شعاراتها انتقاد ما تعتبره تقصيرا

 ومحاصرتها، عتصام في مداخل املنطقة الخضراء، تطور الامر إلى الا في أداء واجباته الدستورية

أدت هذه ثم  ،وأهم مؤسسات الدولة وأكثرها حّساسية املجلس بناية فيها تقعوهي املنطقة التي 

 بعض على الاعتداءإلى  احداها تطورت املنطقة هلهذ اقتحام عمليتيالاعتصامات إلى حدوث 

 تسببت هذه ألاحداث. املحتجين قبل من دخولها قبل املنطقة مغادرة في فشلوا ممن البرملان نواب

 مطالب تبنىفي محاولة ل املجلس، داخل اعتصمت كتلة كتلتين، إلى املجلس نواب انشقاقب

 هذا من الحياد على بقيت وكتلة ،بحسب التصريحات التي صدرت عنها ودعمهم املحتجين

 .املوضوع

 عقد في مرة من ألكثر املجلس فشل إلى مباشر وغير مباشر بشكل أدت التطورات هذه كل

 بشكل التشريعي فصله ُيْنهي تجعله تفاهمات إلى الوصول  ومن ثم ،كامل بنصابألاخيرة  جلساته

 حاللها رفعوا جلسة املعتصمون  النواب عقد بعدما السيما. الداخلي ونظامه الدستور  مع يتوافق

 الكتل اختالف إلى أدى الذي ألامر. والوزراء الجمهورية ورئاستي البرملان رئاسة هيئة بإقالة طلبا

 املحكمة إلى طلب رفع ذلك، إثر وتم الطلب، وذاك الجلسة هذه شرعية حول  بنوابها، السياسية،

 بقدرة يتصل فيما الاقل على التعقيد من املزيد إلى أدى ما وهو الشرعية، هذه في للبت الاتحادية

 .الجميع شرعيتها على يتفق جلسة في أعضاءه جمع على املجلس

 سيأتي عليها، ترتبت التي واملالبسات روفظوال الاحداث هذه أهمية من وبسبب ألاساس هذا على

  التقرير هذا ترتيب
ً
 حيث السابقة، تقاريرنا في اتبعناه الذي الترتيب عن الش يء بعض مختلفا

 السنة هذه عمر من ألاخيرة ألاشهر في حدثت التي باملالبسات يتعلق ما كل بدايته في سنتناول 

 الرقابية، ثم التشريعية النواب، مجلس فعاليات كامل لتوثيق ذلك بعد نعود ثم التشريعية،

 
ً
 .أدائه خالل الداخلي ولنظامه للدستور  املجلس فيها وقع التي املخالفات توثيق ذلك إلى مضافا
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 مجلس في الوضع تعّقد إلى أدت التي ألاحداث جميع أن إلى إلاشارة من بد ال املباشرة قبل لكن

ةُم  العراقي النواب  لعمل ويوثق سنوي، التقرير هذا وأن سيما ال ألاعتبار، بنظر ألخذها ومدعاة همَّ

عنى ال العراقي النيابي املرصد تقارير لكن. كاملة تشريعية سنة خالل البرملان
ُ
 تحت يجري  فيما إال ت

 الجلسات أي دستوريا؛ عليها املنصوص املجلس نشاطات ضمن يندرج فيما بل البرملان، قبة

 سنقتصر املنطلق، هذا ومن رقابية، أو تشريعية أعمال من عليه تشتمل وما الشرعية، الرسمية

ته حدثت التي ألاحداث توثيق على بَّ
ُ
رتتلك التي مجموع من  تحت ق

َّ
 التقرير أن املقصود. عليه أث

تلف البرملان جلسات سيغطي
ْ
خ

ُ
 .تداعيات من إليه أدت ما أو فيها حدث وما شرعيتها في امل

 

 مالحظة

، يؤكد، املرصد عمل فريق إن
ً
 خاص إدخال برنامج تصميم على اعتماده خالل ومن دائما

 في مخرجاته، في والحيادية الدقة تحريه على يؤكد، املجلس، جلسات في املنجزة العمل ملعطيات

 وكذا البيانات تفريغ حال في أو اليدوي  إلادخال حال في تقع التي ألاخطاء نسبة لتالفي محاولة

 .البيانية للمخططات بالنسبة

 : يقدمها التي املعطيات على بناء الخاصة بياناته قاعدة املرصد أنشأ

 .مدارك مؤسسة في تدريبهم تم الذين الراصدون  - 0

 .البرملانية الدائرة - 4

 .النواب مجلس في إلاعالمية الدائرة - 3

 .للمجلس الالكتروني املوقع - 2

 .املجلس لجان مع املباشر الاتصال - 5

 .إلاعالم وسائل - 6

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

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

 .حده على شهور  ثالثة كل وبين
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 اعمال املجلستأثير الاحتجاجات على 

 
ا
  املجلس نواب بعض اعتصام: أول

، 12/4/2016واملعقودة يوم  الثانية، للسنة الثاني التشريعي الفصل من( 42) الجلسةتخللت 

الخاصة بالتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس مجلس  0نقاشات مستفيضة للسير الذاتية

الجلسة لساعات من بعد هذه النقاشات رفع رئيس البرملان و ، إلى البرملانالوزراء حيدر العبادي 

 مجلس رئيس برفقة عاد الاجتماع انتهاء وبعد الكتل، ساءورؤ الحكومة  برئيسأجل أن يجتمع 

ِسَير بأن املجلسأعضاء  وابلغ الجلسة، إلى الوزراء
ْ
ة الذاتية الـ  قد الوزارات إلى باملرشحين الخاصَّ

 الوزارية الحقائب لشغل أصحابها صالحية بشأن البت بغرض اللجان رؤساء على توزيعها تم

 .شغلها إلى املرشحين

م ذلك بعد
َّ
  املجلس رئيس إلى الجبوري أحمد نينوى  محافظة عن النائب سل

ً
  طلبا

ً
 من عليه موقعا

 ( 015) قبل
ً
 الخميس يوم إلى الجلسة البرملان رئيس رفع، إثر ذلك الثالث الرئاسات الستبدال نائبا

02-2-4106. 

  جهة من الوزارية الكابينة على التصويت نجاح عدم وبسبب الجلسة رفع إثر
ً
 وثيقة بسبب وأيضا

 عددهم بلغ النواب من مجموعة قام ،(4106-2-00) الاثنين الكتل رؤساء عليها وقع التي الشرف

،( 51) الوكاالت بحسب
ً
جلسة ترأسها، وا إثر ذلك عقد، ثم البرملان مبنى داخل باالعتصام نائبا

 ،
ً
  ، وقدموا خاللهاوتوت سكندرا النائبأكبرهم سنا

ً
  طلبا

ً
 ( 60) قبل من عليه موقعا

ً
 بعقد نائبا

 .2016-4-13 ألاربعاء يوم للبرملان طارئة جلسة

 

 

 

 

 

                                                           
 
هذه السير عائدة إلى الوزراء التكنوقراط الذين قدمهم رئيس الحكومة حيدر العبادي، ضمن التشكيلة الثانية التي عرضها على  

 .كجزء من عملية اإلصالح البرلمان، بعد أن قدم تشكيلة سابقة أطلق عليها تشكيلة الظرف المغلق،
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ا
 .الاستثنائية جلسةال: ثانيا

البرملان، رئيس  الجبوري سليم برئاسة 4106-2-03 ألاربعاء يوم الطارئة جلسته البرملان عقد

 النابحملة جمع التواقيع التي بدأ بها  كانت ذلك وقبل املعتصمين، النواب لطلب استجابة

 ( 021) إلى وقعين عليهاعدد امل وصلقد  الثالث الرئاسات قالةإل الجبوري أحمد
ً
 .نائبا

 بسبب حدث أنها قيل النواب، بين املاء وقناني بااليدي ة،مشادَّ أثناء انعقاد الجلسة حصلت 

 فيما ، املجلس رئيس إلى الثالث الرئاسات استبدال طلب تقديم الجبوري مشعان النائب تكليف

 املجلس رئيس العوادي عواد الصدري  التيار عن النائب مطالبة هو السبب أن آخرون نقل

 املشاجرة حدوث هو السبب أن آخرون ورجح ملناقشته، النواب مجلس على إقالته طلب بعرض

إثر هذه  .الوزارية الكابينة على الاختالف بسبب كورد ونواب جاسم نصيف عالية النائبة بين

ة غادر  من  الكتل رؤساء مع، ليجتمع ساعة ملدة الجلسة رفعه بعد القاعة جلسامل رئيساملشادَّ

بعد هذا الاجتماع وبسبب ما  .النواب مجلس داخل حدثت التي واملشادات التطورات بحثأجل 

 رئاسة ترفعفشل في التقاء وجهات نظر املجتمعين حول القضايا املختلف عليها،  وصف بانه

لكن آلالية التي تم وفقها رفع الجلسة بقيت غير . (4106ـ2ـ02) الخميس يوم إلى الجلسة املجلس

 حضور  طريق عن رسمي بشكل رفعها يتم لم الجلسة أن نواب أكد معروفة ومختلف عليها، حيث

 ،ليطلب منه رفع الجلسة البرملان بمقرر  باالتصال اكتفى إنما البرملان، قبة إلى املجلس رئيس

 . البرملان مقرر  برفعها قام الجلسة وأن النواب، إلى نصية رسائل ارسلفيما أكد آخرون أنه 

 الجمهورية رئيس إلى محمد، الشيخ آرام نائبه برفقة النواب مجلس رئيس توجهبعد رفع الجلسة 

 .لالجتماع به
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ا
 الجبوري سليم املجلس رئيس إقالة جلسة: ثالثا

 غير فيها، الوزراء رئيس حضور  الجبوري الرئيس إعلن 4106ـ2ـ02قبل عقد جلسة يوم الخميس 

 ذلك إثر .الجلسة في ومشاركته العبادي بدخول  السماح رفضوا املعتصمين النواب بعض أن

 بوصفه الجنابي عدنان النائب وترأسها الجبوري، يحضرها لم جلسة املعتصمون  النواب عقد

، ألاعضاء أكبر
ً
 رفعت ثم النواب، مجلس رئاسة هيئة إقالة على النواب خاللها وصوت سنا

 .(4106-2-05) السبت يوم إلى الجلسة

 
ا
 الاتحادية املحكمة قرار: رابعا

وذلك بسبب الاختالف أدت املالبسات آلانفة إلى عرقلة عمل مجلس النواب بشكل شبه تام، 

الذي حصل حول شرعية جلستين من جلسات املجلس، تم في إحداهما التصويت على 

تشكيلة الحكومة التي قدمها العبادي في معرض استجابته ملطالب إلاصالح، وفي الثانية إقالة 

رئاسة مجلس النواب، ثم وصل املوضوع إلى رفع طلب إلى املحكمة إلاتحدادية للبت في هذا 

 .ختالفالا 

 اتحادية -32) املرقمة جلستها فيمن البت في هذا الطلب إال  العليا الاتحادية املحكمةلم تتمكن 

 :، حيث قررت التالي42/6/4106 بتاريخ املنعقدةو  (4106 –

 ليوم الرئيسية القاعة في املنعقدة النواب مجلس جلسة دستورية بعدم الحكم .0

 املتخذة كافة القرارات والغاء الجنابي عدنان املؤقت املجلس رئيس برئاسة 02/2/4106

 43 واملادة الدستور  من 55 املادة في عليه املنصوص القانوني النصاب لفقدان وذلك فيها

 حين الحاضرين النواب عدد ان الثابت ان حيث النواب ملجلس الداخلي النظام من

 الجلسة رئيس بضمنهم نائبا 030 الجلسة في الجنابي عدنان النائب الجلسة تراس

  016 كان الجنابي عدنان  تراس الى صوتوا الذين وان واملقرر 
ً
 .نائبا

 النواب بمجلس الكبرى  القاعة في املنعقدة النواب مجلس جلسة دستورية بعدم الحكم .4

 واحالل الوزراء اقالة ومنها فيها اتخذت التي كافة القرارات والغاء 46/2/4106 ليوم

 انعقاد شروط بقية لتخلف وذلك للنواب العددي النصاب تحقق رغم عنهم بدالء

 .النواب مجلس جلسات
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 تفاصيل مراقبة أداء املجلس خالل كامل السنة التشريعية

 :املخالفات الدستورية: أول

 30/01/4105 في وانتهى 0/7/4105 بتاريخ الثانية السنة من الاول  التشريعي الفصل بدأ .0

 مجلس ولكن. 00/4105 شهر لنهاية أي 4فقط واحد شهر ملدة الفصل تمديد تم وحينها

 ان املفترض من كان الذي 04/4105 شهر في للدستور  مخالفة جلسات اربعة عقد النواب

 للسنة الاول  التشريعي الفصل من( 25 ،22 ،23 ،24) هي والجلسات تشريعية عطلة يكون 

التي تحدد مدة التمديد  3(ثانيا/ 58)، وهذه مخالفة صريحة لنص املادة الدستورية الثانية

 ( (30بـ 
ً
 .يوما

 الفصل مدة ان وبما 05/0/4106 بتاريخ الثاني التشريعي فصله وبدا املجلس عاد ثم .4

 بتاريخ فصله انهاء املجلس على لزاما كان اشهر اربعة الدستور  حسب الواحد التشريعي

 التشريعي الفصل مدد قد املجلس رئيس ان ونالحظ واحد، شهر ملدة تمديده او 05/5/4106

دون أن  07/5/4106 بتاريخ النواب ملجلس الرسمي املوقع على نشر بيان خالل من شهر ملدة

 على التصويت يتم ولم للفصل الرسمي الوقت خالل املجلس اعضاء موافقة على يحصل

 التي الثانية للسنة الثاني التشريعي الفصل من والعشرين السابعة الجلسة في إال التمديد

 .من الدستور ( ثانيا/ 58)، وهذه مخالفة أخرى لنص املادة 45/5/4106 بتاريخ انعقدت

 التشريعية السنة ضمن الثاني التشريعي الفصل انتهاء عن الجبوري سليم السيد اعلن ثم .3

 يوم عقدت التي الجلسة خالل الدستورية للمواد وفقا تشريعية بعطلة والدخول  الثانية

ان نصاب الجلسة لم  رغم استثنائية جلسة اعتبرت والتي 30/5/4106 املوافق الثالثاء

 ( 060)يكتمل، واقتصر الحضور فيها على 
ً
 .نائبا

 

 

                                                           
2
 النجاز يوما ، ثالثين على يزيد ال بما النواب مجلس انعقاد لدورة التشريعي الفصل تمديد يتم :الدستور من ثانيا  (: 58) المادة حسب 

 خمسين أو النواب، مجلس رئيس أو الوزراء، مجلس رئيس أو الجمهورية، رئيس من طلب   على بناء   ذلك، تستدعي التي المهمات

 .المجلس أعضاء من عضوا  
3
 :من الدستور (58) المادة 

 على بناء   ذلك، تستدعي التي المهمات النجاز يوما ، ثالثين على يزيد ال بما النواب مجلس انعقاد لدورة التشريعي الفصل تمديد يتم: ثانيا  

 .المجلس اعضاء من عضوا   خمسين او النواب، مجلس رئيس او الوزراء، مجلس رئيس او الجمهورية، رئيس من طلب  
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ا
 :النظام الداخلي اتمخالف: ثانيا

 / 22)املادة  املجلس خالف .0
ً
التي توجب عليه أن يعقد جلستان في  الداخلي نظامهمن  2(ثالثا

إذ لم يعقد املجلس أي جلسة خالل سبعة أسابيع، بينما اكتفى ، كحد أدنى كل أسبوع

 .عابيسأحد الا  في واحدة جلسةب

 الفصل من( 46) الجلسة في السنيد حسن النائب استقالة قبول  على صوترغم أن املجلس  .4

غير أنه لم يصوت على بديل له  ،42/2/4106 يتاريخ املنعقدة الثانية للسنة الثاني التشريعي

 .إلى نهاية السنة التشريعية، وهذا ما يخل بنصاب البرملان

جرت عملية انتقال ألاعضاء بين اللجان ألكثر من مرة دون تصويت اعضاء مجلس النواب  .3

 من النظام الداخلي، التي تنص على( 74)وهذا مخالف للمادة 
ً
 : )ثانيا

ً
تعرض هيئة : ثانيا

املرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على املجلس للتصويت عليها في الرئاسة اسماء 

وهذا يعني عدم الانتقال من لجنة الى اخرى الن التصويت (. قائمة واحدة يتم التوافق عليها

وتداركا لهذه املخالفة صوت املجلس على تخويل هيئة الرئاسة . جرى بقائمة واحدة

من لجنة نيابية الى اخرى على ان يؤخذ في الاعتبار صالحية نقل السيدات والسادة النواب 

من الفصل التشريعي ( 02)عدد املصوتين والتوازن والتمثيل السياس ي وذلك في الجلسة 

 . 07/3/4106الثاني املنعقدة بتاريخ 

جرت عملية توزيع ألاعضاء على اللجان البرملانية من دون محددات واضحة فبعض اللجان  .2

 ب( 05)فيها 
ً
ينما البعض آلاخر لم يكتمل الحد ألادنى من عدد ألاعضاء املنصوص عليه نائبا

عن سبعة اعضاء، كما في لجنتي العشائر التي اقتصرت  لوالذي ال يقفي النظام الداخلي 

( 2)أعضاء فقط، ولجنة شؤون ألاعضاء والتطوير البرملاني، التي اقتصرت على ( 6)على 

 .أعضاء

 .خلت لجنة شؤون ألاعضاء والتطوير البرملاني، من وجود رئيس ونائب رئيس ومقرر لجنة .5

                                                           
4
 ".أسبوع في يومين االقل على المجلس جلسات تنعقد: "ثانيا  / 22المادة  



 

   

 

 

خلت بعض اللجان من وجود الرجال كما في لجنة املرأة وألاسرة والطفولة، كما خلت لجنة  .6

 .العشائر من وجود النساء

يحدث مجلس النواب نظامه الداخلي املنشور على موقعه الالكتروني، حيث خلت لم  .7

، وهذا ما يضع املتابعين واملهتمين في التغييرات التي تم صوت عليهانسخة املنشورة من ال

 .لبس كبير

املجلس أسماء الحضور والغياب في إحدى الصحف مخالفة املادة هيئة رئاسة لم تنشر  .2

 .للمجلسالنظام الداخلي من  (02)

التصويت داخل اللجان التي للمجلس آلية محددة تضبط النظام الداخلي يتضمن لم  .5

 .مثل وكيفية الترجيح في حال تساوي املصوتين زوجي هااعضاءعدد كون ي

01.  
ً
 .ه الداخليمن نظام( 023)املادة لم يصوت املجلس على حساباته الختامية مخالفا

في النظام الداخلي كما  عليه لم تمارس العديد من اللجان البرملانية عملها املنصوص .00

ل حل النزاعات العشائرية اء والتطوير البرملاني ولجنة العشائر، مثضعفي لجنة شؤون الا 

 .من النظام الداخلي الخاصة باللجنتين( 01)و( 5( )املادة)التي تحدث في املحافظات كما في 

لم يتسن لنا معرفة الاعضاء الذين يصوتون على القوانين والذين يمتنعون عن  .04

 .والتصويت على القوانينالتصويت اثناء انعقاد جلسات املجلس 

في أكثر  تأخر نشر محاضر الجلسات بشكلها النهائي بعد انعقاد الجلسات ملدة طويلة .03

 .من مرة

عدم نشر غياب وحضور الاعضاء بعد انتهاء الجلسات بشكل مباشر ونشرها بعد وقت  .02

 .طويل فضال عن التعديالت التي تجرى على الغيابات املنشورة ابتداء
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ا
 :الغياب والحضور وعدد ساعات العمل: ثالثا

 في كل جلسة ( 430)كان معدل الحضور العام لجلسات السنة التشريعية الثانية هو  .0
ً
نائبا

في  03/2/4106وكانت أقل الجلسات حضورا هي الجلسة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 

 فقط( 072)الفصل الثاني من هذه السنة حيث حضر فيها 
ً
الجلسات حضورا  اما أكثر . نائبا

 ( 457)من الفصل التشريعي الاول للسنة الاولى حيث حضر فيها ( 01)فهي الجلسة 
ً
 .نائبا

 

 :كان معدل الحضور لكافة شهور السنة كما مبين في الجدول آلاتي .4

 بمعدل حضور النواب خالل السنة التشريعية( 3)جدول رقم 

 معدل الحضور  الشهر

 433 تموز 

 464 آب

 444 أيلول 

 424 تشرين الاول 

 442 تشرين الثاني

 407 كانون الاول 

 434 كانون الثاني

 451 شباط

 460 آذار 
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 440 نيسان

 076 أيار

 430 املعدل الكلي

 

 

نواب وكما  خمسةبلغ عدد النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني لهذه السنة  .3

 :موضح في الجدول آلاتي

 

 نسبة الغياب خالل الفصل عدد الغياب  اسم النائب

 محمود داود سلمان موسى
جلسة في  52من  52

 الفصل االول
 من جلسات الفصل االول% 22

 عبدالقادر عبدالكريم محمد جنيد
جلسة في  52من  81

 الفصل االول
 من جلسات الفصل االول% 54

 مثال جمال حسين احمد
جلسة في  52من  82

 الفصل الثاني
 من جلسات الفصل الثاني 22%

 عبدالقادر عبدالكريم محمد عبدالكريم
جلسة في  52من  81

 الفصل االول
 من جلسات الفصل االول% 52

 فرحان زيد سعود نواف
جلسة في  52من  88

 الفصل الثاني
 من جلسات الفصل الثاني% 54
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التي اعتاد املرصد أن يدرجها في تقاريره، فنورد  أما بالنسبة إلى تصنيف حاالت الغياب، .2

 :آلاتي

جلسة، ونالحظ هنا ارتفاع نسبة ( 026)تصنيف حاالت الغياب بحسب املحافظات خالل  - أ

 :املحافظات ذات ألاعداد ألاكثر من النواب

 

 

ومن أجل توخي الدقة والوضوح فقد لجأ فريق املرصد إلى احتساب النسبة املئوية لغيابات 

عدد غيابات هذه النسبة تقسيم استعمل في احتساب النواب بحسب املحافظات وقد 

 . عدد نواب كل محافظةعلى عدد الجلسات على ألاعضاء 

وقد أفادت النتائج أن محافظة الانبار كانت ألاعلى من بين املحافظات في نسبة الغياب إذ 

أما في املرتبة الثالثة % 7.2باملرتبة الثانية بنسبة  صالح الدينوجاءت محافظة %  7,5بلغت 

كانت محافظة اربيل ألاقل غيابا من  فيما%  6.6بنسبة  البصرةفكانت من نصيب محافظة 

 %.4.2 ميسانومحافظة %  4فظات العراقية بنسبة بين املحا

 يوضح تراكم الغيابات لكل محافظة على حدة( 4)شكل رقم 
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تم احتساب النسب املئوية لغيابات الكتل . عملية احتساب الغياباتبذات املنهجية  في - ب

علما . عدد الجلسات على عدد نواب الكيان على مجموع غيابات الكيان بتقسيمالبرملانية 

 أن مالحظةنات ال بد من وقبل إدراج البيا .جلسة 026أن النسب املذكورة احتسبت لـ 

اغلب الكيانات املذكورة تتكون من نائب واحد او نائبين لذلك تكون نسبتها عالية في 

قد و  .من الكيان الذي يمثله نائب واحد% 011الن غياب العضو يمثل أو الحضور الغياب 

لب املمثلة بالنائب طا (من ائتالف العراق)أفادت النسب أن كتلة عراق التطور والبناء 

كان ألاعلى في نسبة الغياب من بين الكيانات ألاخرى إذ جاءت ذياب خربيط  دعبد الواح

تجمع  الغياب، وجاءمن حصة تجمع الوحدة العراقية  نسبةوهي نفس  %. 41,0نسبته 

باملرتبة الثالثة بنسبة  التيار الديمقراطي فيما جاء ،05.2بنسبة املرتبة الثانية وطنيون ب

05.5.% 

املجلس الشعبي الكلداني السرياني : )هيالتي لم تسجل عليها وال حالة غياب فالكيانات أما  - ت

، تجمع الافق الجديد، تنظيم الداخل/ حزب الدعوة الاسالمية، الوفاء والتنمية، الاشوري

 (.الرافدينقائمة ، تيار حقوق الشعب، تجمع الامل
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جلسة، فقد ( 026)فات السياسية خالل الـ أما فيما يتعلق بالنسبة املئوية لغيابات الائتال  - ث

الائتالف مجموع غيابات  بتقسيم السياسية الائتالفاتتم احتساب النسب املئوية لغيابات 

 026علما أن النسب املذكورة احتسبت لـ . عدد الجلسات على عدد نواب الكيان على

الكيانات املذكورة تتكون من نائب واحد او  بعض أن مالحظةوايضا ال بد من  .جلسة

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

كان ألاعلى في نسبة  ائتالف العراقأفادت النسب أن قد و  .الكيان الذي يمثله نائب واحد

التحالف يما بلغت نسبة ف %. 02.00ألاخرى إذ جاءت نسبته  الائتالفاتالغياب من بين 

تيار واحتلت بذلك املرتبة الثانية فيما جاء % 03.42من حصة الغياب  املدني الديمقراطي

أما الائتالفات املسجلة رسميا واملمثلة في . 04.33باملرتبة الثالثة بنسبة  الدولة العادلة

جلس الشعبي امل: )هيالبرملان بنائب او نائبين والتي لم تسجل عليها وال حالة غياب ف

 (.تنظيم الداخل/ لدعوة الاسالمية الكلداني السرياني الاشوري وقائمة الرافدين وحزب ا
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0.00% 

3.62% 

0.00% 

2.74% 

3.42% 

2.74% 

0.68% 

1.75% 

5.92% 

5.48% 

6.85% 

2.57% 

2.22% 

0.46% 

3.42% 

2.05% 

2.28% 

4.11% 

2.88% 

0.00% 

2.50% 

6.96% 

1.94% 

3.16% 

2.74% 

6.28% 

12.33% 

13.24% 

14.11% 

10.93% 

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 

 حزب الدعوة االسالمية تنظيم الداخل 

 ائتالف دولة القانون

 قائمة الرافدين 

 قائمة الوركاء الديمقراطية 

 قائمة جبهة تركمان كركوك 

 كتلة الصادقون 

 كرامة 

 كوران 

 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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فقد احتسب عدد الغيابات مصنفة في كل تقرير يصدر عنه، وكما يحرص فريق املرصد  - ج

 
ً
 :بحسب الجنس، وكانت النساء هن ألاكثر حضورا

تم وقد (. % 2.2)في حين بلغت نسبة غيابات الرجال ( % 4.6)إذ بلغت نسبة غيابات النساء 

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

 .بحسب الجنس في املجلس والبالغ

 .عضو 25=نساء 

 .عضو 423= رجال 

 وهذا يعني إن معدل الغياب لكل جلسة 

 عضوا لكل جلسة  4.5= للنساء 

 عضوا لكل جلسة 00.6= لرجال ل

 
ا
 عدد ساعات عمل البرملان: رابعا

م فريق املرصد عدد ساعات عمل البرملان على الشهور الخاصة بهذا التقرير وكان املجموع  قسَّ

ساعة عمل؛ أي ما يعادل تسعة أيام  (447.7)النهائي لساعة العمل خالل هذه السنة هو 

يوم عمل من ألايام التي يكون معدل العمل فيها سبع ( 34,5)ونصف اليوم، او ما يعادل 

 يوضح تراكم الغيابات بحسب الجنس (7)شكل رقم 
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فأن معدل ساعات ( 026)ومع ألاخذ بنظر الاعتبار مجموع عدد الجلسات البالغ . ساعات يوميا

 .ساعة تقريبا( 0.5)العمل في الجلسة الواحدة يكون 

املرصد ساعات عمل مجلس النواب على أشهر السنة التشريعية وفق الجدول  وقد وزرع فريق

 :آلاتي

 عدد ساعات عمل مجلس النواب موزعة على اشهر السنة التشريعية( 7)جدول رقم 

 عدد ساعات  الشهر

 41.36 تموز 

 35.5 آب

 45.73 أيلول 

 30.35 تشرين الاول 

 47.33 تشرين الثاني

 00.06 كانون الاول 

 4.06 كانون الثاني

 45 شباط

 44.5 آذار 

 41.45 نيسان

 4 أيار

 447.7 املجموع 

 



 

2  

 

 

 
ا
 مختلف نشاطات املجلس :سادسا

 :أما مجمل نشاطات املجلس فقد اختصرها فريق عمل املرصد في الجدول آلاتي

 للسنة الثانية ملخص رقمي ألداء مجلس النواب العراقي

 املجموع العنوان

 4+74 عدد الجلسات

 استثنائية

 266 عدد الفقرات

 024 عدد الفقرات غير املنفذة

 74 عدد القوانين املقروءة قراء أولى

 24 عدد القوانين املقروءة قراءة ثانية

 51 عدد القوانين املصوت عليها

 07 عدد الاستضافات

 75 عدد البيانات املقروءة

 033 عدد مرات التصويت

 2 عدد الكلمات املقروءة

 0 عدد الاستجوابات

 03 عدد التقارير  

 3 سؤال شفهي
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 :عدد الفقرات املنفذة بالنسبة إلى غير املنفذة في جدول أعمال املجلس .0

أحص ى فريق عمل املجلس عدد الفقرات التي أدرجها املجلس على جداول أعماله خالل 

وقد بلغ مجموع الفقرات املدرجة في  السنة، ونسبة ما نفذه من هذه الفقرات إلى ما لم ينفذه،

فقرة إلى ألايام ( 006)فقرة فيما تم ترحيل ( 023)فقرة، نفذ منها ( 455)جداول ألاعمال 

التالية، ولم يتسنى للفريق متابعة تنفيذ الفقرات املرحلة لعدم تتابعها في الجلسات الالحقة، 

 .تنفيذه عتستوعبه وما ال يستطيما يعني إن املجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة ما ال 

 

 

 
ا
 الاداء التشريعي : سابعا

جلسة ( 74)هذه الدورة  الثانية منبلغ مجموع جلسات مجلس النواب خالل سنته التشريعية 

إلى  0/7/4105بين  مااملدة املحصورة  خالل عقدها التي الجلسات وهيتين استثنائي وجلستين

 السابعة والعشرونابتداء من الجلسة ألاولى من الفصل الاول وحتى الجلسة  4106/ 45/5

 :من الفصل الثاني، موزعة على شهور السنة التشريعية وكما موضح في أدناه

 

 

    الفقرات نسبة يوضح (3) رقم شكل

 %39 الكلي الفقرات مجموع الى املنفذة غير

 (815)عدد الفقرات المنفذة 
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 :للدورة الانتخابية الثالثة الثانيةالفصل ألاول من السنة التشريعية  .0

 (.7)إلى ( 0)، وعقدت فيه الجلسات من 4105تموز  - أ

 (.02) ىإل( 2)، وعقدت فيه الجلسات من 4105آب  - ب

 (.42)إلى ( 05)، وعقدت فيه الجلسات من 4105أيلول  - ت

 (.33)إلى ( 45)، وعقدت فيه الجلسات من 4105تشرين ألاول  - ث

 (.20)إلى ( 32)، وعقدت فيه الجلسات من 4105تشرين الثاني  - ج

 (.20)إلى ( 32)وعقدت فيه الجلسات من  ،4105شهر كانون الاول  - ح

 (.25)إلى ( 24)وعقدت فيه الجلسات من  ،4105كانون الثاني  شهر  - خ

 

 :الثالثةللدورة الانتخابية  الثانيةالفصل الثاني من السنة التشريعية  .4

 

 (.4)إلى ( 0)، وعقدت فيه الجلسات من 4106شهر كانون الثاني  - أ

 (.00)إلى ( 3)، وعقدت فيه الجلسات من 4106شباط  - ب

 (.40( )04)وعقدت فيه الجلسات من  ،4106آذار  - ت

 (.46)إلى ( 44)، وعقدت فيه الجلسات من 4106نيسان  - ث

 .فقط( 47)ة ، وعقدت فيه الجلس4106أيار  - ج

 

 :الحركات التشريعية .3

على  هاوتفصيل( 412)التي عمل عليها املجلس في سنته هذه  الحركات التشريعيةبلغ مجموع 

 :النحو آلاتي

 قرأت قراءة أولى (74) - أ
ً
 .قانونا

 قرأت قراءة ثانية( 24) - ب
ً
 .قانونا

 صوت املجلس عليها( 51) - ت
ً
 . قانونا

 :وكما موضح في املخطط التالي
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تجدر إلاشارة إلى أن القوانين املصوت عليها كانت كلها عبارة عن مشاريع قوانين، باستثناء 

  :وهياربعة مقترحات 

رقم ( املنحل)الثورة  إلغاء قرار مجلس قيادة)مقترح قانون 

ضـــم معاهــد الفندقة والسياحة ب)الخاص  4111لسنة  40

 واملقدم من لجنة السياحة وآلاثار (الــى وزارة التربية

 82مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 

 8991لسنة 

 521مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 

 8999لسنة 

 55مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 

 5444لسنة 

 

 متوقد تبين أن العمل التشريعي خالل شهور هذه السنة التشريعية كان 
ً
فهناك شهور ، فاوتا

، على حساب شهور أخرى بدى الحراك فيها أقل من املتوقع، وكما 
ً
 كثيرا

ً
 تشريعيا

ً
شهدت حراكا

 :موضح في أدناه

هو الاكثر فاعلية اذ حدثت فيه اثنتان واربعون حركة تشريعية 4105/كان شهر آب  - أ

 .عمليات تصويت( 7)قراءات قراءة ثانية و( 01)قراءة أولى و( 45)تضمنت 

ألاول باملرتبة الثانية، حيث أنجزت فيه ستة قراءات قراءة  4105/جاء شهر تشرين - ب

 .عملية تصويت( 00)قراءة ثانية و( 03)اولى و

قراءات ( 2)قراءة اولى و( 03)باملرتبة الثالثة، اذ احتوى على  4105/اء شهر تموز ج - ت

 عمليات تصويت( 3)قراءة ثانية 

 على أي حركة تشريعية 4106/لم يحتوي شهر ايار  - ث

من الفصل ألاول للسنة الثانية بكونها أكثر الجلسات  (05و 00)تميزت الجلسات  - ج

التي أنجزت فيها مرات القراءة ألاولى للقوانين حيث أنجزت ستة قوانين في كل 

فقد تميزت  (القانون قراءة تقرير ومناقشة )اما بالنسبة للقراءة الثانية . جلسة منها
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خمس قراءات ثانية الجلسة الثانية من هذا الفصل التشريعي الثاني واحتوت على 

التشريعي الاول أكثر الجلسات تصويتا  الفصليمن ( 45)كما وجاءت الجلسة 

 للقوانين وتم فيها التصويت على اربعة قوانين

انجز مجلس النواب في هذه السنة التشريعية التصويت على ثالثة قوانين من  - ح

 عقد وقانون ( العمل)قانون الاحزاب السياسية وقانون : )القوانين الدستورية هما

بينما بقي قانون . املعاهدات وجميعها في الفصل التشريعي الاول من هذه السنة

املحكمة الاتحادية الذي بدأ املجلس عمله بقراءته غير منجز لغاية اعداد هذا 

 التقرير

من النظام ( 32)تم تمديد الفصلين التشريعيين ملدة شهر واحد عمال باملادة  - خ

س لم يتمكن من التصويت على املوازنة خالل الفصل أن املجل الداخلي وحيث

الفقرة ثانيا من النظام الداخلي تنص على عدم انتهاء ( 44)والن املادة  الاول،

الفصل التشريعي الذي تعرض فيه املوازنة العامة للدولة الا بعد املوافقة عليها، 

في  4106ة لعام فقد استمر املجلس في عمله إلى أن صوت على قانون املوازنة العام

 . 06/04/4105جلسته الخامسة والاربعين التي انعقدت بتاريخ 

 

 :ب الوظيفةسبحتصنيف القوانين  .2

م فريق املرصد  جلس خالل السنة التشريعية التي يغطيها املصوت عليها القوانين التي قسَّ

 :التقرير بحسب وظيفتها على النحو الاتي

  يصنف القوانين بحسب وظيفتها (5)جدول رقم 

 الفصل الثاني الفصل الاول  تصنيف القانون 

 5 2 على قوانين سابقة تعديالت

 5 02 تنظيميةقوانين 

 3 1 الغاء قرارات

 3 04 اتفاقيات ومعاهدات
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 :تفاصيل القوانين .5

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

 :على حدة، وكما موضح في الجداول التالية

 على القوانين السابقة التعديالت - أ

 رقم وتاريخ الجلسة القانون الصادر 

 0/7/4105في  0ج العامة الشركات لقانون  الخامس التعديل قانون  0

 02/5/4105في  44ج الداخلي ألامن قوى  عقوبات لقانون  ألاول  التعديل قانون  4

 05/01/4105في  30ج 0524 لسنة 003 رقم الدخل ضريبة قانون  تعديل قانون  3

 47/01/4105في  34ج  4116 لسنة( 03) رقم الاستثمار لقانون  الثاني التعديل قانون  2

 العمليات جراء املتضررين تعويض لقانون  الاول  التعديل قانون  5

 4115 لسنة( 41) رقم الارهابية والعمليات العسكرية والاخطاء الحربية

 40/00/4105في  21ج 

 40/00/4105في  21ج  الشهداء مؤسسة قانون  تعديل قانون  6

 لسنة( 37) رقم العدلي الطب لقانون  الاول  التعديل قانون  مشروع 7

4103 

 5/004/4105في  24ج 

 والنماذج ألاختراع براءات لقانون  الرابع التعديل مشروع قانون  2

 وألاصناف املتكاملة والدوائر عنها املفصح غير واملعلومات الصناعية

 0571 لسنة( 65) رقم النباتية

 01/004/4105في  23ج

مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على املسؤولية  5

 0551لسنة ( 27)العام رقم الشخصية ملوظفي دوائر الدولة والقطاع 

5  

6/4/4106 
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مشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات  01

 0521لسنة ( 54)رقم 

5  

6/4/4106 

مشروع قانون التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل  00

 4104لسنة ( 75)الاسماء املستعارة للمهجرين واملهاجرين رقم 

01  

41/4/4106 

  00 0565 لسنة( 23) رقم املدنية املرافعات قانون  تعديل قانون  مشروع 04

44/4/4106 

مشروع قانون التعديل الرابع لقانون سلطة الطيران املدني رقم  03

 0572لسنة ( 022)

42  

04/2/4106 

 

 التنظيمية القوانين  - ب

 رقم وتاريخ الجلسة القانون الصادر 

 3/2/4105في  5ج  4105 لسنة التضمين قانون  0

 03/2/4105في  04ج  املعاهدات عقد قانون  4

ـــل قانون  3  07/2/4105في 02ج  العمـ

 07/2/4105في  02ج  السفر جوازات قانون  2

 47/2/4105في  06ج  السياسية الاحزاب قانون  5

 5/5/4105في  05ج  والجسور  الشوارع صيانة ألغراض املركبات على رسوم فرض قانون  6

 02/5/4105في  44ج  الضوضاء على السيطرة قانون  7

 06/5/4105في  43ج  قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 2

http://miqpm.com/new/administrator/Modules/Documents/Documents.php?edit_main=44
http://miqpm.com/new/administrator/Modules/Documents/Documents.php?edit_main=44
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 0/01/4105في  45ج  الاسالمية املصارف قانون  5

 47/01/4105في  34ج  الوطنيـة البطاقـة قانـون  01

 01/00/4105في  35ج  قانون هوية البحار 00

قانون تثبيت امللكية في ألاراض ي الزراعية والبساتين املستثناة من  04

 اعمال التسوية

 04/00/4105في  36ج 

 40/00/4105في  21ج  التربية وزارة الى والسياحة الفندقة معاهد ضم قانون  03

 06/04/4105في  25ج  2016 لعام الاتحادية العامة املوازنة قانون  مشروع 02

  3 مشروع قانــون جامعــة الدفــاع للــدراسات العسكــرية 05

4/4/4106 

  5 قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها 06

02/4/4106 

  07 مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير 07

05/3/4106 

  44 مشروع قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكرية 02

4/2/4106 

مشروع قانون قبول افراد القوات املسلحة وقوى الامن والداخلي  05

وجهاز املخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني في الدراسة 

 الجامعية

42  

04/2/4106 

 

 عادداتاملتصديقات و ال - ت
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 رقم وتاريخ الجلسة الصادرالقانون  

 للسير الدولية الاتفاقية العراق إلى جمهورية انضمام قانون  مشروع 0

 4116 لسنة املكمل لها ألاوربي والاتفاق 0562 لعام الطرق  على

 0/7/4105في  0ج 

 الانواع على املحافظة معاهدة الى العراق جمهورية انضمام قانون  4

 الفطرية الحيوانات من املهاجرة

 5/7/4105في  2ج 

 املوحدة الاتفاقية تعديل على العراق جمهورية تصديق قانون  3

 0521 لسنة العربية الدول  في العربية الاموال رؤوس الستثمار

 03/2/4105في  04ج 

 كهرباء محطة تاهيل اعادة ملشروع قرض اتفاقية تصديق قانون  2

 الوكالة/ اليابان وحكومة العراق جمهورية حكومة بين الهارثة

 الدولي للتعاون  اليابانية

 03/2/4105في  04ج 

 والعلمي الثقافي التعاون  اجل من شراكة اتفاق على املصادقة قانون  5

 وحكومة العراق جمهورية حكومة بين التنمية اجل ومن والتقني

 الفرنسية الجمهورية

 0/01/4105في  45ج 

ـــــن التجاري  التعاون  اتفاقية تصديق قانون  6  جمهورية حكومة بيــ

ــــــراق  الكويت دولـة وحكومة العــــ

 0/01/4105في  45ج 

 املتعلق 0522 عام بروتوكول  الى العراق جمهورية انضمام قانون  7

 0572 لعام البحار في الارواح لسالمة الدولية باالتفاقية

 03/01/4105في  42ج 

 اجراء بشأن روتردام إتفاقيـة الى العراق جمهورية انضمام قانون  2

 ومبيدات الكيميائية املواد لبعض بالنسبة علم عن املسبقة املوافقة

 الدولية التجارة في املتداولة الخطرة آلافات

 02/01/4105في  31ج
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 بشأن ستوكهولم اتفاقية الى العراق جمهورية انضمام قانون  5

 العضوية امللوثات

 02/01/4105في  31ج 

 الدبلوماسية السفر جوازات حاملي اعفاء اتفاقية تصديق قانون  01

 العراق جمهورية حكومة بين الدخول  سمة من والخدمة والخاصة

 اذربيجان جمهورية وحكومة

 30/01/4105في  33ج

 حكومة بين الاستثمارات وحماية تشجيع اتفاقية تصديق قانون  00

 بيالروسيا جمهورية وحكومة العراق جمهورية

 30/01/4105في  33ج 

قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السكك الحديد  04

 الدولية في املشرق العربي وامللحقين املرفقين به

 04/00/4105في  36ج 

مشروع قانون املصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية  03

العراق وحكومة الجمهورية ألاسالمية ألايرانية في مجال وقاية 

 بات والحجر الصحي الزراعيالن

00 

44/4/4106 

مشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء املجلس الوزاري  02

التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اململكة املتحدة 

 وإيرلندا الشمالية

43 

2/2/4106 

والفني بين  مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون ألاقتصادي 05

 حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت

43 

2/2/4106 
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 الغاء قرارات - ث

 رقم وتاريخ الجلسة القانون الصادر 

 82مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  0

 8991لسنة 
 4106-4-2( 2)الجلسة 

 521رقم مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  4

 8999لسنة 

 4106-4-2( 2)الجلسة 

 55مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  3

 5444لسنة 
 4106-4-2( 2)الجلسة 

 

 التصويت على القضايا غير التشريعية .6

 تصويتات الفصل التشريعي الاول  - أ

 رقم وتاريخ الجلسة موضوع التصويت  

بتشريع قانون انضمام جمهورية  الاستمرار املوافقة على عدم  0

 إلى دستور املنظمة الدولية للهجرة وأعادته إلى العراق

 الحكومة

 4105/ 0/7( 0)الجلسة 

بتشريع مشروع قانون منح  عدم املوافقة على الاستمرار  4

الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة املعينين وكالة 

 بعد

 .واعادته إلى الحكومة 5003/2/6

 4105/ 5/7( 2)الجلسة 

املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون ضم املعهد  3

 .والاستمرار بتشريعهالقضائي إلى السلطة القضائية 

 4105/ 5/7( 2)الجلسة 

 4105/ 5/7( 2)الجلسة السيد رسول صباح حسن  ادراج فقرة اداءاملوافقة على  2
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اليمين الدستوري نائبا في مجلس النواب بديال عن السيد 

الذي تولى منصب وزير الصناعة  الدراجيصاحب  محمد

 ضمن جدول ألاعمال

املوافقة على توصيات لجنة ألامن والدفاع بشأن تفجير خان  5

 بني سعد إلارهابي وأسبابه بعد استضافتها للقيادات ألامنية

 وأعضاء في مجلس محافظة ديالى

 4105/ 31/7( 7)الجلسة 

الاوائل تكريم مجلس النواب للطلبة الثالثة  قرار املوافقة على  6

 وبجميع اختصاصاتهم الاعداديةاملنتهية  للمراحل

 4105/ 3/2( 5)الجلسة 

التصويت على توصيات املؤتمر )املوافقة على أضافة فقرة  7

على  (املوسع لتفعيل التعديل الثاني لقانون املحافظات

 جدول العمل

 4105/ 3/2( 5)الجلسة 

بتشريع مشروع  الاستمرار وافقة من حيث املبدأ على املعدم  2

 الى الحكومة وإعادتهالنفط زارة قانون رواتب موظفي و 

 4105/ 3/2( 5)الجلسة 

املوافقة على توصيات املؤتمر املوسع لتفعيل التعديل الثاني  5

 لقانون املحافظات

 4105/ 3/2( 5)الجلسة 

 النزاهة باآلراءاملوافقة على رفد لجنة الطاقة والنفط ولجنة  01

 واملقترحات ليتم تقديم تقرير نهائي حول ازمة الكهرباء

 4105/ 3/2( 5)الجلسة 

التي اقرها مجلس  الاصالحاتمن  الاولىعلى الحزمة املوافقة  00

 الوزراء

 4105/ 00/2( 01)الجلسة 

 4105/ 00/2( 01)الجلسة  الاولى البرملانية الاصالحات حزمة على باألجماع التصويت تم 04
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 التخلي قانون  ملشروع الاولى القراءة فقرة ادراج على املوافقة 03

 العمل جدول  على املكتسبة الجنسية عن

 4105/ 00/2( 00)الجلسة 

 قانون  في وردت التي( ممدير عا)عبارة  استبدال على املوافقة 02

 (.الهيئة رئيس)بعبارة  الاعالم العراقي شبكة

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 

( 47)قانون التقاعد املوحد رقم)فقرة  استبدال على املوافقة 05

لسنة ( 5)قانون التقاعد املوحد رقم )بفقرة ( 4116لسنة 

 (47)في املادة  4102

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 

رئاسة املجلس بإحالة ملفات الفساد التي  قرار املوافقة على  06

أثير عليها الشبهات املتعلقة بعقود التسليح واخرى مرتبطة 

خالل  النزاهةالتجارة في الحكومة السابقة الى هيأة بوزارة 

 باشرافمدة شهر وتتولى اللجنة املالية متابعة هذا املوضوع 

 هيأة الرئاسة

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 

املخصصة في  الاموال بإعادةرئاسة املجلس  قرار لى املوافقة ع 07

 او منح)ملجلس النواب تحت عنوان  4105قانون املوازنة 

الى الخزينة العامة لغرض صرفها الى  (تحسين معيشة

النازحين والشهداء والقوات املنية والعسكرية والحشد 

 الشعبي

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 

 النائب عضوية صحة إلغاء على التصويت بعد عدم املوافقة 02

 املجلس في كنائب بعضويته ويحتفظ حمادي ميزر

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 

 حسين النائب عضوية صحة إلغاء على املوافقة تحصل لم 05

 املجلس في كنائب بعضويته ويحتفظ الشريفي شاكر عزيز

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 
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 جابر خديجة النائبة عضوية صحة إلغاء على عدم املوافقة 41

 املجلس في كنائبة بعضويتها وتحتفظ محمد

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 

 حمزة محمد النائب عضوية صحة إلغاء على عدم املوافقة 40

 املجلس في كنائب بعضويته ويحتفظ جارهللا

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 

 عدنان عادل النائب عضوية صحة إلغاء على عدم املوافقة 44

 املجلس في كنائب بعضويته ويحتفظ حسن

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 

 الجبوري ركاض مشعان السيد عضوية صحة على املوافقة 43

 املجلس في كنائب بعضوية ويحتفظ

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 

 هيأة قرار إلغاء قرار على التصويت فقرة ادراج على املوافقة 42

 بإلغاء القاض ي العلمي والبحث العالي التعليم وزارة الرأي في

 نظام العبور 

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 

 العالي التعليم وزارة الرأي في هيأة قرار إلغاء قرار املوافقة على 45

 نظام العبور  بإلغاء القاض ي العلمي والبحث

 4105/ 03/2( 04)الجلسة 

 سقوط في التحقيق لجنة تقرير إحالة على باإلجماع املوافقة 46

 مما يلز  التخاذ القضاء الى املوصل

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 

 السيد النائب عضوية صحة على التصويت إلغاء على املوافقة 47

 سلطان حمادي ميزر

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 

املوافقة على طلب الصالح املقدم من لجنة التعليم العالي  42

د الاقتصاوالبحث العلمي ولجنة الهجرة واملهجرين ولجنة 

 ت البرملانيةإلاصالحاواضافتها الى والستثمار 

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 
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الحكومة تسليم الفالحين  إلزاماملوافقة على أدراج فقرة  45

 العراقاملسوقين ملحاصيلهم مستحقاتهم املالية في عموم 

 وهذه السنة للسنة املاضية

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 

 العراقيةفي الكليات  الاوائلاملوافقة على ادراج فقرة تعيين  31

 واملعاهد على جدول اعمال الجلسة (هليةالحكومية والا )

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 

 ضامن مشعان السيد النائب عضوية إلغاء على عدم املوافقة 30

 الجبوري

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 

املوافقة على إدراج موضوع صرف رواتب موظفي املناطق  34

التي سيطرت عليها داعش والذين نزحوا الى املناطق التي تقع 

ويمارسون اعمالهم في الدوائر  العراقيةسيطرة الدولة  تحت

 على جدول العمال العراقالبديلة في كافة انحاء 

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 

 لداعش الداعمة املشبوهة لنشطةا فقرة إدراج على املوافقة 33

 العمال جدول  على

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 

 اسباب في للتحقيق لجنة تشكيل فقرة ادراج على املوافقة 32

 املن لجنة الى واحالته العمال جدول  على الرمادي سقوط

 والدفاع

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 

 الخضراءض ي ار الا منع تغيير استعمال القرار  املوافقة على 35

ملدينة بغداد واملحافظات  الاساس يالواقعة ضمن التصميم 

 مناطق سكنية كافة الى

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 

 مشروع تشريع في الاستمرار عدم على املبدأ حيث من املوافقة 36

 امللكية دعاوى  هيئة لقانون  الاول  التعديل قانون 

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 
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 4105/ 07/2( 02)الجلسة  قرار صرف مستحقات الفالحين  على املوافقة 37

تم التصويت باملوافقة على درج موضوع ارصدة النازحين في  32

 املصارف ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 

على قرار تعيين الطالب الاول في كل كلية على مالك  املوافقة 35

 الكلية 

 4105/ 07/2( 02)الجلسة 

 مكافحة قانون  ملشروع الاولى القراءة فقرة درج على املوافقة 21

 العمال جدول  على الارهاب وتمويل الاموال غسل

 4105/ 45/2( 05)الجلسة 

الواليات  تحديد قانون  مشروع على املبدأ حيث من املوافقة 20

 بتشريعه والاستمرار الثالثة الرئاسات

 4105/ 45/2( 05)الجلسة 

 الطاقة لجنتي توصيات على التصويت فقرة درج على املوافقة 24

 العمال جدول  على الكهرباء ازمة حول والنزاهة 

 4105/ 45/2( 05)الجلسة 

 ازمة حول  والنزاهة الطاقة لجنتي توصيات على املوافقة 23

 الكهرباء

 4105/ 45/2( 05)الجلسة 

 مجلس ألعضاء الدستورية اليمين إداء فقرة درج على املوافقة 22

 العمال جدول  على النواب

 4105/ 45/2( 05)الجلسة 

 على املبدأ حيث من التصويت بعد املوافقة تحصل لم 25

 النقل وتطوير تدريب مركز قانون  مشروع بتشريع الاستمرار

 4105/ 45/2( 05)الجلسة 

الجهات التنفيذية بصرف  الزاماملوافقة من حيث املبدأ على  26

 رواتب املوظفين النازحين املتواجدين في املناطق التي تسيطر

عليها الحكومة الى حين إعداد الصيغة النهائية التي تتقدم بها 

 4105/ 47/2( 06)الجلسة 
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 قراراللجان املختصة لغرض التصويت عليها بصيغة 

 4105/ 45/2( 07)الجلسة  الكهرباء وزير السيد قدمها التي باجوبة الاقتناع على املوافقة 27

 قانون  مشروع بتشريع الاستمرار على املبدأ حيث من املوافقة 22

 الجزائية املحاكمات اصول  قانون  تعديل

 4105/ 45/2( 07)الجلسة 

رواتب املوظفين النازحين الذين  بإطالق قراراملوافقة على  25

م داعش نزحوا من املناطق التي تقع تحت سيطرة تنظي

 فوراالى مناطق تحت سيطرة الحكومة املركزية إلارهابي 

 وبدون تأخير

 4105/ 31/2( 02)الجلسة 

 موضوع حول  الدفاعو  املن لجنة توصيات على املوافقة 51

 لداعش الداعمة املشبوهة النشطة

 4105/ 31/2( 02)الجلسة 

 مجلس له يتعرض ما مناقشة موضوع ادراج على املوافقة 50

 القادمة الجلسات اعمال جدول  على إساءة من النواب

 4105/ 31/2( 02)الجلسة 

املوافقة على املذكرة التي تقدم بها السيد ا رئد اسحاق بشأن  54

 املختصة تقديم وعلى اللجنةارصدة النازحين في املصارف 

 ضوؤهاالتوصيات على 

 4105/ 31/2( 02)الجلسة 

لعالقات الخارجية واملصالحة املوافقة على تخويل لجنتي ا 53

غبين بتقص ي الحقائق الراالوطنية وبعض السادة النواب 

زيارة السيد رئيس مجلس النواب الخيره الى  حول موضوع

 دولة قطر

 4105/ 5/5( 05)الجلسة 

 4105/ 5/5( 05)الجلسة  خارج الى الجماعية الهجرة موضوع مناقشة درج على املوافقة 52
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 القادمة الجلسة العمال جدول  على البلد

بتشريع مشروع  ستمرار املوافقة من حيث املبدأ على الا عدم  55

الاراض ي تسوية  وقراراتقانون تصحيح الخطاء في سندات 

 عيةاالزر 

 4105/ 5/5( 05)الجلسة 

املوافقة من حيث املبدأ على بيان لجنة التعليم العالي حول  56

الشابة ويحال الى اللجنة  البلد من الكفاءات والقدارت افراغ

 لغرض تقديم الصيغة النهائية ليتم التصويت عليه القانونية

 4105/ 03/5( 40)الجلسة 

لم تحصل املوافقة بعد التصويت من حيث املبدأ على  57

العلمية  الاستشارةبتشريع مشروع قانون مكتب  الاستمرار 

 والتكنلوجيا العلوم وزارةوالفنية في 

 4105/ 03/5( 40)الجلسة 

حول نازحي  قرار تم التصويت باملوافقة من حيث املبدأ على  52

تلعفر املتواجدين في املجمع السكني في محافظة بابل ويحال 

القانونية لغرض تقديم الصيغة النهائية ليتم  الى اللجنة

 التصويت عليه

 4105/ 03/5( 40)الجلسة 

تحادية املحكمة الا إلزامن قرار يتضمالتصويت باملوافقة على  55

اصدار التعليمات الالزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية 

بحجب املواقع  والزامهانترنيت شبكات الا  بتنظيم عمل

 حفاظا على املصلحة العامة الاباحية

 4105/ 02/5( 44)الجلسة 

 والهوار واملياه ارعة ال لجنة توصيات على باملوافقة التصويت 61

 ياهامل شحة أزمة حول 

 4105/ 06/5( 43)الجلسة 

 4105/ 06/5( 43)الجلسة  الهجرة لجنة من املقدمة التوصيات على باملوافقة التصويت 60
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 للعراقيين الشرعية غير الهجرة حول  واملهجرين

 لدعم مؤقتة نيابية لجنة تشكيل على باملوافقة التصويت 64

 العشائر وابناء والبيشمركة الامنية والقوات الشعبي الحشد

 4105/ 45/5( 42)الجلسة 

 4105/ 45/5( 42)الجلسة  العمال جدول  على فقرتين اضافة على باملوافقة التصويت 63

 تعديل قانون  مشروع على التصويت بعد املوافقة تحصل لم 62

 الدخل ضريبة قانون 

 4105/ 0/01( 45)الجلسة 

 الصحة لجنة توصيات على التصويت بعد املوافقة تحصل لم 65

 الصحة وزارة مع البيئة وزارة دمج الغاء بخصوص

 4105/ 3/01( 46)الجلسة 

 4105/ 3/01( 46)الجلسة  سرية الجلسة جعل على باملوافقة التصويت 66

 قبل من املقدمة باألجوبة الاقتناع على باملوافقة التصويت 67

 الدفاع وزير السيد

 4105/ 3/01( 46)الجلسة 

 باستبدال وذلك العمل جدول  تعديل على باملوافقة التصويت 62

 جديدة بفقرة الثانية الفقرة

 4105/ 5/01( 47)الجلسة 

 على باملصادقة املتعلق القرار على باملوافقة التصويت 65

 4116-4115لسنتي  الختامية الحسابات

 4105/ 5/01( 47)الجلسة 

 (العمال جدول  على فقرة إضافة على باملوافقة التصويت 71

 النائبة السيدة قبل من املقدم الاستقالة طلب على التصويت

 )الخفاجي ليلى

 4105/ 03/01( 42)الجلسة 

 ليلى النائبة السيدة استقالة قبول  على باملوافقة التصويت 70

 الخفاجي

 4105/ 03/01( 42)الجلسة 
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 قبل من املقدمة الاستقالة قبول  على باملوافقة التصويت 74

 )مهدي محمد هدى (النائبة السيدة

 4105/ 02/01( 31)الجلسة 

ستقالة لم تحصل املوافقة بعد التصويت على قبول الا  73

وتحال الى اللجنة  (حسن السنيد)املقدمة من قبل السيد 

 القانونيين القانونية واملستشارين

 4105/ 02/01( 31)الجلسة 

 ليوم الاعمال جدول  على فقرة أدراج على باملوافقة التصويت 72

 .)ديالى محافظة أوضاع مناقشة (الاثنين غد

 4105/ 02/01( 31)الجلسة 

 البلد افراغ بموضوع الخاص القرار على باملوافقة التصويت 75

 .الشابة ارت والق الكفاءات من

 4105/ 02/01( 31)الجلسة 

 ليوم العمال جدول  على فقرة أدراج على باملوافقة التصويت 76

 .)البصرة محافظة في املالح املاء موضوع مناقشة (الاثنين غد

 4105/ 02/01( 31)الجلسة 

 سلم موضوع مناقشة فقرة إدراج على باملوافقة التصويت 77

 العمال جدول  على الدولة موظفي رواتب

 4105/ 02/01( 31)الجلسة 

 الحالي التشريعي الفصل تمديد على باالغلبية التصويت 72

 0/00/4105من اعتبارا  شهراواحدا

 4105/ 30/01( 33)الجلسة 

يؤكد دعمه الكامل لحزمتي  قرار التصويت باملوافقة على  75

إلاصالحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازهما وفقا 

النافذة ضمن التوقيتات الزمنية  إلحكام الدستور والقوانين

املحددة، نافيا قيام املجلس بتفويض اي من اختصاصاته 

 عية إلى اي من السلطات ألاخرى التشري

 4105/ 4/00( 32)الجلسة 
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 موضوع حول  الزراعة لجنة توصيات على باملوافقة التصويت 21

 البصرة في املالح املاء

 4105/ 4/00( 32)الجلسة 

ا إلى أحكام  إستنادا ) أآلتي القرارالتصويت باملوافقة على  20

يلغى  -:من النظام الداخلي للمجلس تقرر ما يلي (022)املادة 

من النظام الداخلي ملجلس (036 )من املادة ا نص البند ثاني

اللجنة املختصة التقرير  ا تقرأثاني):النواب ويحل محله مايأتي

 القراءةيومين على ألاقل من  الخاص بمشروع القانون وبعد

املناقشة  راءاجألاولى وبعد استالم املقترحات التحريرية ثم 

 (عليه

 4105/ 04/00( 36)الجلسة 

قرر املجلس أتخاذ ) -:آلاتي القرار التصويت باملوافقة على  24

الكفيلة لتعديل مشروع قانون البطاقة الوطنية  الاجراءات

 الدستور  من الثانية املادة مع ينسجم بما( 46 )املادة اوتحديد

 .)العراقي املجتمع في ألاقليات وحريات بحقوق  املتعلقة

 4105/ 07/00( 32)الجلسة 

 في الرهابية داعش مواقع رقرار حظ على باملوافقة التصويت 23

 العنكبوتية الشبكات كافة

 4105/ 05/00( 35)الجلسة 

 وزارة(مواضيع  إضافة على التصويت بعد املوافقة تحصل لم 22

 على  )آلاثار ووزارة إلانسان حقوق  وزارة و والبيئة الصحة

 ألاعمال جدول 

 4105/ 05/00( 35)الجلسة 

 الاجراءاتالتصويت باملوافقة على تبني املجلس املوقر كل  25

ت املستقلة أو ئاالالزمة لتعديل الدرجات الخاصة في الهي

بدرجة وكيل وزير إعماال بمبدأ  ت الحكومية لتكون ئاالهي

 4105/ 40/00( 21)الجلسة 
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 التساوي 

 لجنة تقرير قراءةة فقرة أدراج على باملوافقة التصويت 26

 جدول  على البصرة موانئ إلى زيارتها حول  والعمار الخدمات

 ألاعمال

 4105/ 44/00( 20)الجلسة 

 عزيز حسين النائب السيد أستقالة على باملوافقة التصويت 27

 النواب مجلس عضوية من الشريفي

 4105/ 44/00( 20)الجلسة 

لجنة العالقات الخارجية تصويت املجلس على تبني بيان  22

الذي شدد على رفض مجلس النواب لدخول قوات تركية الى 

 الاراض ي العراقية

 4105/ 5/04( 24)الجلسة 

التصويت على اسماء لجنة الخبراء ألختيار اعضاء املفوضية  25

 العليا لحقوق الانسان

 4105/ 06/04( 25)الجلسة 

لسلطة ل 4106التصويت على املوازنة التقديرية لعام  51

 القضائية الاتحادية

 4105/ 06/04( 25)الجلسة 

 4105/ 06/04( 25)الجلسة  جلس النوابمل 4106التصويت على املوازنة التقديرية لعام  50

لمفوضية ل 4106التصويت على املوازنة التقديرية لعام  54

 العليا لحقوق الانسان

 4105/ 06/04( 25)الجلسة 
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 تصويتات الفصل التشريعي الثاني 

 رقم وتاريخ الجلسة موضوع التصويت  

موافقة املجلس على أستضافة نائب رئيس البرملان الاملاني  0

 جلسةالالسيدة كالوديا رووف في 

 4106/ 4/4( 3)الجلسة 

التصويت على قرار بناءا على مقترح النائب عبد الهادي  4

بتشكيل لجنة مع اعضاء مجلس النواب تتولى اعداد الحكيم 

 مقترح قانون يهدف الى حل ازمة السكن املستعصية في البالد

 4106/ 2/4( 2)الجلسة 

تصويت املجلس على توصيات لجنة العالقات الخارجية  3

 بشان تصريحات السفير السعودي في العراق

 4106/ 2/4( 2)الجلسة 

تصويت املجلس من حيث املبدأ على املض ي بقراءة مشروع  2

 قانون ألادعاء العام بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون 

 4106/ 6/4( 5)الجلسة 

تصويت املجلس باالغلبية على اختيار القاض ي السيد فائق  5

 زيدان خلف العبودي رئيسا ملحكمة التمييز الاتحادية

 4106/ 6/4( 5)الجلسة 

تصويت املجلس على تقرير وتوصيات لجنة الزراعة بشان  6

 سد املوصل

 4106/ 2/4( 7)الجلسة 

تصويت املجلس على تشكيل لجنة نيابية تحقيقية بشان  7

 ماورد بخصوص قيمة تاهيل سد املوصل

 4106/ 2/4( 7)الجلسة 

صوت املجلس على توصيات لجنة حقوق الانسان املتعلقة  2

 بمدينة الفلوجة

 4106/ 2/4( 7)الجلسة 

 4106/ 06/4( 2)الجلسة التصويت من حيث املبدأ املض ي بتشريع مشروع قانون  5
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لسنة ( 03)التعديل ألاول لقانون هيئة دعاوى امللكية رقم 

4101 

تصويت املجلس على توصيات املؤتمر الوطني لحماية  01

 التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف

 4106/ 41/4( 01)الجلسة 

التصويت على صحة عضوية النائبة ميديا جمال خان  00

ورفض الطعن املقدم من السيد رفعت اغا مراد ضد 

 عضوية السيدة النائبة

 4106/ 4/3( 03)الجلسة 

 التصويت على صحة عضوية النائب حسن حميد السنيد 04

ورد الطعن املقدم من السيد شامل محمد حسين الذي 

 ينتمي الى كتلة حزب دعوة الاسالمية

 4106/ 4/3( 03)الجلسة 

التصويت على مدونة السلوك النيابي بخصوص ما يصدر من  03

 سلوكيات أو تصرفات أو مسائل تتعلق بالعرف البرملاني

 4106/ 4/3( 03)الجلسة 

جلسة خالل الفترة املقبلة مع تصويت املجلس على عقد  02

تكليف لجنة شؤون الاعضاء ودائرة البحوث بتقديم تقرير 

 مفصل يتضمن تقييم عمل املجلس بجميع جوانبه

 4106/ 3/3( 02)الجلسة 

تصويت املجلس على اضافة فقرة عرض الوضع الامني في  05

 مدينة بيجي

 4106/ 3/3( 02)الجلسة 

تصويت املجلس على صحة عضوية النائب لويس كارو بندر  06

من كتلة املجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ورد 

الطعن املقدم من السيد يوسف اسحاق الذي ينتمي الى 

 كيان أبناء النهرين

 4106/ 5/3( 05)الجلسة 
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تصويت املجلس على صحة عضوية النائب كامل ناصر  07

الى كيان دولة القانون من حزب الدعوة  الزيدي والذي ينتمي

الاسالمية تنظيم العراق ورد الطعن املقدم من السيد علي 

 جبار حافظ ضده

 4106/ 5/3( 05)الجلسة 

تصويت املجلس على رد مشروع قانون الكلية التربوية  02

املفتوحة واملقدم من لجنة التربية من حيث املبدأ الى 

 الحكومة

 4106 /5/3( 05)الجلسة 

تصويت املجلس على توصيات لجنة التعليم العالي واللجنة  05

املصغرة التي كلفت بمتابعة الاوضاع في جامعة املثنى وحل 

 مشكلة الطلبة في العراق

 4106/ 5/3( 05)الجلسة 

التصويت على تشكيل اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة  41

القضايا التي تحال اليها بخصوص بعض املخالفات وبعضها 

يتعلق بمدونة السلوك النيابي واتخاذ الاجراءات والتوصيات 

 بشانها

 4106/ 6/3( 06)الجلسة 

التصويت على توصيات اللجان الخاصة باحداث تازة بعد  40

 تعرضها للقصف

 4106/ 07/3( 02) الجلسة

التصويت على تخويل هيئة الرئاسة صالحية نقل السيدات  44

والسادة النواب من لجنة نيابية الى اخرى على ان يؤخذ في 

 الاعتبار عدد املصوتين والتوازن والتمثيل السياس ي

 4106/ 07/3( 02)الجلسة 

التصويت على بيان اجتماع رئاسة املجلس والكتل النيابية  43

 بشان الاصالحات والتعديل الوزاري 

 4106/ 42/3( 41)الجلسة 
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ادارة  التصويت املجلس على تحقيق الاصالح الشامل النهاء 42

الدولة بالوكالة ويشمل الهيئات والوكاالت والسفراء واملناصب 

الامنية خالل شهر على ان يتم حسم اختيار الوزراء الجدد 

ايام ،على  01 الذين قدمهم رئيس مجلس الوزراء في غضون 

ان يواصل املجلس استئناف العماله لحسم الاصالحات 

 ودراسة امللفات املقدمة

 4106/ 30/3( 40)الجلسة 

" محافظة منكوبة"التصويت على قرار بأعتبارمحافظة الانبار  45

 نائبا، 61بناًء على طلب مقدم من 

 4106/ 4/2( 44)الجلسة 

التصويت على قرار بشأن الحسابات الختامية لجمهورية  46

 4117العراق لعام 

 4106/ 4/2( 44)الجلسة 

تصويت املجلس على قرار ينص على الزام مجلس الوزراء  47

كافة الوزارات واملؤسسات املستهلكة لالدوية املستلزمات 

الطبية بشراء الادوية واملستحضرات املنتجة وفق املواصفات 

 العاملية من الشركة العامة لصناعة الادوية سامراء

 4106/ 4/2( 44)الجلسة 

لى ًجدول  42
ً
قرة إ

ً
ضافة ف

ً
عمال، ًوالتي ًهيإ

ً
 القراءة الاولى  ألا

 
ً
حقوًق مل

ً
لعليا ل

ً
ملفوضية ا

ً
قانون ا

ً
لثاني ل

ً
لتعديل ا

ً
 قترح ا

 إلانسان

 4106/ 2/2( 43)الجلسة 

 4106/ 05/2جلسة استثنائية  اختيار النائب عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا للجلسة 45

الاجراءات  التصويت على قرار يقض ي بعدم دستورية وقانوية 31

  املتخذة بغياب الاغلبية القانونية

 4106/ 46/2( 45)الجلسة 
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التصويت على تولي السيدة وفاء جعفر املهداوي منصب  30

وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بعد قبول استقالة السيد 

 محمد شياع السوداني

 4106/ 46/2( 45)الجلسة 

منصب وزير املوارد املائية بعد  تولى السيد حسن الجنابي 34

 قبول استقالة السيد محسن عصفور 

 4106/ 46/2( 45)الجلسة 

التصويت على تولي السيد عالء غني منصب وزارة الصحة  33

 بعد قبول اقالة السيدة عديلة حمود

 4106/ 46/2( 45)الجلسة 

زامل منصب وزير الكهرباء بعد قبول  تولي السيد عالء دشر  32

 استقالة السيد قاسم الفهداوي 

 4106/ 46/2( 45)الجلسة 

تسمية السيد عبد الرزاق العيس ى وزيرا للتعليم العالي بعد  35

 قبول استقالة السيد حسين الشهرستاني

 4106/ 46/2( 45)الجلسة 

الكتل  التصويت على تشكيل لجنة نيابية تضم رؤوساء 36

 للتحاور مع النواب املعترضين والاستماع لوجهة نظرهم

 4106/ 46/2( 45)الجلسة 

حيدر ناطق (عدم املوافقة على إقالة وزير العدل السيد  37

 وتسمية القاض ي محمد حسين محمد علي الزاملي جاسم 

 4106/ 46/2( 45)الجلسة 

 4106/ 46/2( 45)الجلسة  بديال عنهعدم املوافقة على اقالة وزير التربية وتعييد  32

 4106/ 42/2( 46)الجلسة  قبول استقالة النائب حسن السنيد 35

 4106/ 42/2( 46)الجلسة  التصويت على قرار بأعتبار قضاء سنجار مدينة منكوبة 21

 4106/ 45/5( 47)الجلسة  تصويت املجلس على تمديد الفصل التشريعي الحالي 20
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ا
 :الاول للفصل  غير التشريعيةالنشاطات : ثامنا

من الحزمة الاولى للتصويت على  5/2/4105بتاريخ  استثنائيةمجلس النواب جلسة عقد  .0

 نائب( 457)حضور بو ، التي اقرها مجلس الوزراءجراءات الاصالحية إلا 
ً
وتم ايضا التصويت  ،ا

تصويت على الحزمتين ، وقد جاء العلى الحزمة الاولى من الاجراءات الاصالحية النيابية

 .باإلجماع

باإلجماع  07/2/4105صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة التي انعقدت بتاريخ  .4

على احالة التقرير الخاص باللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط املوصل الى الادعاء العام 

 .والقضاء وهيئة النزاهة للنظر فيه

بعد ارسالها من  4116و 4115لسنتي  ،صادق مجلس النواب على الحسابات الختامية .3

 .الحكومة

على  03/01/4105بتاريخ املنعقدة صوت مجلس النواب في جلسته الثامنة والعشرين  .2

 .ستقالة النائبة ليلى الخفاجياقبول 

قبول على  02/01/4105صوت مجلس النواب في جلسته الثالثين التي انعقدت بتاريخ  .5

 كما شهدت الجلسة تصويتا آخر  ،اء على طلبهاالنائبة هدى محمد مهدي بن استقالة
ً
 ا

 .022 بأغلبيةبرفض استقالة النائب حسن السنيد 

النائب حسين عزيز  استقالةباملوافقة على  وألاربعين،الجلسة الحادية في  ،جلساملصوت  .6

 .الشريفي من عضوية مجلس النواب

على  4/00/4105صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة والثالثين التي انعقدت بتاريخ  .7

قرار يؤكد دعمه الكامل لحزمتي الاصالحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازهما وفقا 

حكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية املحددة، نافيا قيام املجلس أل 

 .ألاخرى صاصاته التشريعية الى اي من السلطات بتفويض اي من اخت

على  04/00/4105صوت مجلس النواب في جلسته السادسة والثالثين املنعقدة بتاريخ  .2

 نائب 51قرار مقدم من 
ً
وبدعم من اللجنة القانونية يتضمن الاكتفاء بقراءة التقرير  ا
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ة مشروع القانون قراءة الخاص بمشروع القانون ومناقشة املواد الواردة فيه بدال من قراء

بهدف تحسين اداء مجلس النواب والاستخدام الفعال لوقت الجلسة العامة ووفقا ملا  ثانية

 .هو معمول به في بعض املجالس النيابية

على قرار  05/00/4105صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة والثالثين املنعقدة بتاريخ  .5

بكات العنكبوتية واملواقع املحرضة او املمهدة او بحظر مواقع داعش الارهابية في كافة الش

املمجدة او املروجة او املبررة للجرائم الارهابية وكذلك القنوات الفضائية ووسائل الاتصال 

 .الاعالمية الاخرى 

على قرار ينص  40/00/4105صوت مجلس النواب في جلسته الاربعين املنعقدة بتاريخ  .01

ديل الدرجات الخاصة في الهيئات املستقلة والهيئات الاجراءات الالزمة لتع اتخاذعلى 

  51الحكومية لتكون رئاستها بدرجة وكيل وزير، بعد تقديم طلب من 
ً
 .نائبا

على  2/04/4105في الثانية والاربعين والتي كان مقررا انعقادها  تهجلس جلساجل امل .00

 .رينوذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للنواب الحاض، 4106/ 04/ 06يوم 

على تبني بيان لجنة  5/04/4105في جلس في جلسته الثانية وألاربعين املصوت  .04

العالقات الخارجية الذي شدد على رفض مجلس النواب لدخول قوات تركية الى الاراض ي 

العراقية تحت اي ذريعة او مبرر في خطوة تعتبر خرقا صارخا لسيادة العراق وانتهاكا 

 .الدوليةلألعراف والقوانين 

 
ا
 :الثانيالتشريعية للفصل غير  النشاطات: تاسعا

تصريحات السفير  بشأنصوت مجلس النواب على توصيات لجنة العالقات الخارجية  .0

لثانية السعودي في العراق وذلك خالل الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة ا
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وزارة الخارجية على انهاء عمل اي سفير يتدخل التي حثت  2/4/4105املنعقدة بتاريخ 

 .بالشان العراقي

صوت مجلس النواب باالغلبية على اختيار القاض ي السيد فائق زيدان خلف العبودي  .0

رئيسا ملحكمة التمييز الاتحادية بعد ترشيحه من مجلس القضاء الاعلى باألجماع وكان ذلك 

ني للسنة الثانية التي انعقدت بتاريخ خالل الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثا

6/4/4106. 

رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري رفع الجلسة الثانية عشرة من الفصل  أعلن .4

دون تنفيذ اي فقرة من جدول  0/3/4106التشريعي الثاني للسنة الثانية املنعقدة بتاريخ 

ضحايا العمليات الارهابية  اعمال الجلسة احتجاجا على سوء الاوضاع الامنية وتضامنا مع

ولحث الاجهزة الامنية للمحافظة على الاستقرار، واقتصرت الجلسة على بيانين استنكارا 

 .للعمل الارهابي الذي استهدف مجلس عزاء في املقدادية

صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة عشرة على مدونة السلوك النيابي بخصوص  .3

من  022استنادا الى احكام املادة  ،لق بالعرف البرملانيتتعالتي تصرفات السلوكيات أو ال

ظر بصياغة قواعد السلوك النظام الداخلي ملجلس النواب والذي يهدف الى إعادة الن

 .النيابية

على عقد جلسة  3/3/4106صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة املنعقدة بتاريخ  .2

ن ودائرة البحوث بتقديم تقرير مفصل يتضممع تكليف لجنة شؤون الاعضاء لتقييم عمله 

 .تقييم عمل املجلس بجميع جوانبه
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على تشكيل  6/3/4106صوت مجلس النواب في جلسته السادسة عشرة املنعقدة بتاريخ  .5

لجنة نيابية تأخذ على عاتقها اتخاذ الاجراءات املناسبة والتحقيق بما يحال لها من قضايا 

 .وك النيابي وتقديم توصيات الى املجلستعلق بمدونة السلتفيها مخالفات 

على  07/3/4106بتاريخ  تصوت مجلس النواب في جلسته الثامنة عشرة التي انعقد .6

منطقة منكوبة  هااعتبار و توصيات اللجان الخاصة باحداث تازة بعد تعرضها للقصف 

 .وملوثة بيئيا

على تخويل  07/3/4106صوت مجلس النواب في جلسته الثامنة عشرة انعقدت بتاريخ  .7

السيدات والسادة النواب من لجنة نيابية الى اخرى على ان انتقال هيئة الرئاسة صالحية 

 .يؤخذ في الاعتبار عدد املصوتين والتوازن والتمثيل السياس ي

كيم  استضاف مجلس النواب السادة بان كي مون ألاميــن العــام لألمـــم املتحــدة وجيم يونغ .2

رئيــس البنـــك الدولــي واحمد املدني رئيــس البنــك إلاسالمي وذلك خالل الجلسة التاسعة 

 .46/3/4106عشرة املنعقدة بتاريخ 

الاصالحات  بشأنصوت مجلس النواب على بيان اجتماع رئاسة املجلس والكتل النيابية  .5

ت الاجتماع خالل الجلسة والتعديل الوزاري بعد ان تال السيد رئيس مجلس النواب توصيا

 .42/3/4106العشرين التي انعقدت بتاريخ 

صوت مجلس النواب في الجلسة الثانية والعشرين من الفصل التشريعي الثاني للسنة  .01

بناًء " محافظة منكوبة"على قرار بأعتبارمحافظة الانبار  4/2/4106الثانية املنعقدة بتاريخ 

 .نائبا 61على طلب مقدم من 

على  4/2/4106النواب في الجلسة الثانية والعشرين املنعقدة بتاريخ صوت مجلس  .00

واملقدم من اللجنة املالية  4117قرار بشأن الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 
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واوضح الرئيس الجبوري أن املصادقة على الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 

 .متابعتهاتعني خط الشروع في كشف الخالفات و  4117

على  4/2/4106صوت مجلس النواب في الجلسة الثانية والعشرين املنعقدة بتاريخ  .04

مجلس الوزراء كافة الوزارات واملؤسسات املستهلكة لألدوية  إلزامقرار ينص على 

املستلزمات الطبية بشراء الادوية واملستحضرات املنتجة وفق املواصفات العاملية من 

دوية سامراء تشجيعا لدعم الصناعات الوطنية وانسجاما مع الشركة العامة لصناعة الا 

 .إلاصالحاتحزمة 

 /2 /2اعلن السيد رئيس مجلس النواب في الجلسة الثالثة والعشرين املنعقدة بتاريخ  .03

السيد رئيس مجلس الوزراء  املجلس سيعقد جلسة خاصة في حال جاهزية بان 4106

 .لتقديم اسماء الكابينة الوزارية من اجل التصويت عليها

استضاف مجلس النواب السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لتقديم الكابينة  .02

حضور ب 04/2/4106الوزارية الجديدة وذلك في الجلسة الرابعة والعشرين املنعقدة بتاريخ 

موعدا نهائيا للتصويت ألاقرب، انه تم الاتفاق على تحديد يوم الخميس  الا  نائب،( 421)

 .على عملية التعديل الوزاري وتم رفع الجلسة

جلسة استثنائية ملناقشة الاوضاع العامة  03/2/4106عقد مجلس النواب بتاريخ  .05

وموضوع الاصالح وتضمنت الجلسة العديد من املداخالت للسادة النواب كما شهدت 

مشادات كالمية وعراك باأليدي بين النواب مما ادى الى رفع الجلسة من قبل رئيس حدوث 

 .02/2/4106 ألاقرب بعد الجلسة املجلس الى يوم الخميس

 نائب 411جلسة استثنائية بحضور  05/2/4106عقد مجلس النواب بتاريخ  .06
ً
على  بناءً  ا

وتم . طلب من السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية ملناقشة تداعيات ازمة مجلس النواب
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السيد الجنابي استالم طلب  أكداختيار النائب عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا للجلسة كما 

فتح باب الترشيح لتولي  أعلننائبا النتخاب رئيسا للمجلس ونائبيه وبعدها  26موقع من 

وإبقاء الجلسة الاستثنائية مفتوحة الستالم اسماء بي مجلس النواب ئمناصب رئيس ونا

 .40/24106لى يوم الخميس املوافق املرشحين ملنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه ا

استضاف مجلس النواب السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لعرض الكابينة  .07

 46/2/4106لتي انعقدت بتاريخ الوزارية الجديدة وذلك في الجلسة الخامسة والعشرين ا

،نائب( 023)حضور ب
ً
 01حقائب من اصل  5وتمت املوافقة على اجراء تعديل وزاري لـ  ا

حقائب جديدة من الوزراء التكنوقراط  قدمها رئيس مجلس الوزراء وتم التصويت على 

تولي السيدة وفاء جعفر املهداوي منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بعد قبول 

استقالة السيد محمد شياع السوداني فيما تولى السيد حسن الجنابي منصب وزير املوارد 

املائية بعد قبول استقالة السيد محسن عصفور فضال عن التصويت على تولي السيد 

عالء غني منصب وزارة الصحة بعد قبول اقالة السيدة عديلة حمود كما صوت املجلس 

نصب وزير الكهرباء بعد قبول استقالة السيد قاسم على تولي السيد عالء دشر زامل م

الفهداوي فيما وافق على تسمية السيد عبد الرزاق العيس ى وزيرا للتعليم العالي بعد قبول 

استقالة السيد حسين الشهرستاني وكما وتم عدم منح الثقة  لالسماء املطروحة لتولي 

الة والنقل والاتصاالت وكالة ووزارة وزارات التربية والعدل والشباب والرياضة والثقافة وك

 .الخارجية

 /25سن السنيد استنادا على املادة وافق مجلس النواب على قبول استقالة النائب ح .02

الخاصة بأستبدال اعضاء مجلس النواب  4117الفقرة ثالثا من النظام الداخلي لسنة 
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السياقات القانونية وذلك  فيما تم تاجيل التصويت على املرشح البديل لحين أستكمال

 نائب( 022)وحضور  42/2/4106خالل الجلسة السادسة والعشرين التي انعقدت بتاريخ 
ً
 .ا

أجلت رئاسة مجلس النواب الجلسة السابعة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني  .05

ثاء إلى يوم الثال 4105 \2 \31للسنة الثانية التي كان مقررا انعقادها يوم السبت املوافق 

من ألاسبوع املقبل وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني النعقاد الجلسة وشهد مقر 

 .مجلس النواب بعد إعالن التأجيل اقتحاما من قبل املتظاهرين

 
ا
 الرقابي  الدور : عاشرا

 في الفصل التشريعي الاول  بالاستجواعمليات  .1

وزيري الكهرباء والدفاع  الاول من هذه السنة الفصل التشريعيفي استجوب مجلس النواب 

 :لتشريعي الثانيولم تحدث أي عملية استجواب خالل الفصل ا يلتالوكما موضح في الجدول ا

 رقم وتاريخ الجلسة طالب الاستجواب املستجوب 

 فصل اول /(07)الجلسة  النائب صالح مزاحم السيد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي  0

45/2 /4105 

 وزير العبيدي خالد السيد استجواب 4

 الدفاع

 فصل اول (/ (46)الجلسة  الفتالوي  حنان النائبة

3/01 /4105 
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 :في الفصل التشريعي الاول  الاستضافةعمليات  .1

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

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

 :فقد كانت الاستضافات على النحو الاتي

 

 رقم وتاريخ الجلسة املوضوع املستضاف 

بهاء ألاعرجي نائب رئيس  السيد 0

 لشؤون الطاقة الوزراءمجلس 

 4105/ 4/7( 4)الجلسة  الكهرباء واقع مناقشة

 4105/ 45/7( 5)الجلسة  الكهرباء واقع مناقشة الفهداوي  قاسم الكهرباء وزير السيد 4

 موضوع مناقشة حمود عديلة الصحة وزيرة السيدة 3

 الكوليرا مرض انتشار

 4105/ 45/5( 42)الجلسة 

والتخطيط عادل  والمالية النفط  وزراءالسادة  2

 وهوشيار زيباري وسلمان الجميلي يعبد المهد

مناقشة مشروع قانون 

ة العامة االتحاديالموازنة 

 لعرض 6 21للسنة المالية 

 رؤية الحكومة بشأنها

/ 07/00( 32)الجلسة 

4105 

 محمد االجتماعية والشؤون العمل وزير السيد 5

 السوداني شياع

مناقشة شبكة الرعاية 

 وكذلك جتماعيةاال

مستحقات الفالحين كونه 

 ةالتجارة وكال وزير

/ 40/00( 21)الجلسة 

4105 

السيد ابراهيم الجعفري وزير  6

 الخارجية

مناقشة التدخل التركي 

  في شمال العراق

 

/ 43/00( 22)الجلسة 

4105 
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 :الثاني في الفصل التشريعي  ةستضافعمليات الا  .5

 رقم وتاريخ الجلسة املوضوع املستضاف 

أستضافة نائب رئيس البرلمان  0

 رووفااللماني السيدة كالوديا 

دعم ومساعدة العراق 

 في حربه ضد داعش

 4106/ 4/4( 3)الجلسة 

السيد محسن الشمري وزير الموارد  4

 المائية 

لمناقشة األوضاع في 

 سد الموصل

 4106/ 2/4( 7)الجلسة 

السيد صفاء الدين ربيع رئيس هيئة  3

 االعالم واألتصاالت وكالة لالجابة

عن السؤال الشفوي المقدم من النائبة 

 حنان الفتالوي

عقود تراخيص 

 شركات الهاتف النقال

 4106/ 06/4( 2)الجلسة 

لمناقشة األوضاع  السيد فارس محافظ نينوى  2

 األنسانية في المحافظة

 4106/ 02/4( 5)الجلسة 

السيد حيدر العبادي رئيس مجلس  5

 الوزراء 

لمناقشة موضوع 

االقتصادي الواقع 

ومشروع التعديل 

 الوزاري

 4106/ 41/4( 01)الجلسة 

محمد شياع السوداني وزير التجارة  6

 وكالة

توجيه النائبة نجيبة 

نجيب سؤاال شفهيا الى 

السيد وزير التجارة 

استفسرت فيه عن 

موعد دفع مستحقات 

الفالحين لعامي 

 5482و 5485

 4106/ 44/4( 00)الجلسة 
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عن عدد من تضافة ممثلين اس 7

والجهات االمنية  الوزارات

والمصرفية المختصة وممثل عن 

السيد عزت توفيق )السلطة القضائية 

نائب رئيس هيئة النزاهة ، السيد 

وكيل وزارة المالية فاضل نبي ، 

السيد صالح خلف نوري رئيس 

ديوان الرقابة المالية وكالة ، السيد 

وكيل وزارة الخارجية ، السيد علي 

محافظ البنك المركزي ، العالق 

القاضية هناء علي فياض عضو 

االدعاء العام وممثلة مجلس القضاء 

 (االعلى 

مناقشة اعادة أموال  

  العراق المهربة

 

 4106/ 44/4( 00)الجلسة 

مناقشة موازنة  السيدة عديلة حمود وزيرة الصحة  2

الوزارة لعامي 

5482-5481 

وتسعيرة الخدمات 

 الطبية

 4106/ 6/3 (06)الجلسة 

السادة بان كي مون األميــن العــام  5

لألمـــم المتحــدة وجيم يونغ كيم 

رئيــس البنـــك الدولــي واحمد 

 المدني رئيــس البنــك األسالمــي

 4106/ 46/3( 05)الجلسة  مناقشة الوضع الراهن

 ملف االصالحات  رئيس مجلس الوزراء 01

 الملف المغلق

 4106 /30/3( 40)الجلسة 

السيد حيدر العبادي رئيس مجلس  00

 الوزراء

 ملف االصالحات 

 

 4106/ 04/2( 42)الجلسة 

السيد حيدر العبادي رئيس مجلس  04

 الوزراء

اجراء تعديل وزاري 

حقائب من اصل  2لـ 

 حقائب جديدة 84

 4106/ 46/2( 45)الجلسة 
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السيد حيدر العبادي رئيس مجلس  03

 الوزراء

 ملف االصالحات 

 

 4106/ 45/5( 47)الجلسة 

 

 :الفصل التشريعي الاول في  توجيه ألاسئلة .4

اسئلة الى السيد فالح من الدستور الفقرة سابعا، وجه النائب خالد ألاسدي  60عمال باملادة 

الجلسة العشرين في حسن زيدان وزير الزراعـة والسيد محسن الشمري وزير املوارد املائيــة، 

، وقد حضر الوزيران لغرض إلاجابة على ألاسئلة التي تحتاج إلى 01/5/4105املنعقدة بتاريخ 

 .إجابات شفاهية

 :توجيه ألاسئلة في الفصل التشريعي الثاني .3

 : على النحو التالي الاسئلة النيابية في الفصل التشريعي الثاني وجهت

 رقم وتاريخ الجلسة املوضوع ه السؤالّجِ وَ ُم  املوجه اليه السؤال

السيد صفاء الدين ربيع 

رئيس هيئة االعالم 

 واألتصاالت وكالة 

عقود تراخيص  النائبة حنان الفتالوي

شركات الهاتف 

 النقال

 4106/ 06/4( 2)الجلسة 

محمد شياع السوداني 

 وزير التجارة وكالة

موعد دفع مستحقات  النائبة نجيبة نجيب

الفالحين لعامي 

 5482و 5485

/ 44/4( 00)الجلسة 

4106 

محمد شياع السوداني 

 وزير التجارة وكالة

نسبة صرف  النائب احمد مدلول

مستحقات فالحي 

محافظة نينوى لعام 

5485 

/ 44/4( 00)الجلسة 

4106 
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 عمل اللجان : حادي عشر

،
ً
 كبيرا

ً
سواء على صعيد النشاطات التشريعية أو بقية  تباين نشاطات لجان املجلس تباينا

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

 :التباين، وكاالتي

 بيانيا باملشاريع واملقترحات الفعالياتعلى صعيد  .0
ً
 التشريعية افرد التقرير رسما

مصنفة منذ بداية عمل املجلس القراءات الاولى والثانية  فيهاالتي أنجزت  التراكمية

، وقد تبين بأن اللجان ألاقل فاعلية بهذا مسوداتهابحسب اللجان التي قدمت 

 :لجان هي -مرتبة تصاعديا من ألاقل إلى ألاكثر  -الخصوص 

 املرأة وألاسرة، لرياضة، شؤون ألاعضاء، التربية،العشائر،النزاهة، الشباب وا)

الاوقاف والشؤون  ،، مؤسسات املجتمع املدنيالحة واملساءلة، املصالسياحة وآلاثار

 (.، لجنة املهجرين واملرحلينالدينية

وال بد من إلاشارة إلى أن هذا النشاط ال تتحمله اللجنة، فربما أن الوزارات املعنية، 

، وكما في الشكل وانينالبرملان مشاريع قكوزارة التربية أو الشباب والرياضة لم ترفع إلى 

 . التالي
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أما بالنسبة للقوانين املصوت عليها منذ بداية عمل املجلس فقد جاء نشاط اللجان فها . 4

ان هنالك لجان لم تشترك في اي قانون صوت ، مع مالحظة كما موضع في املخطط آلاتي

لجنة الشباب الوطنية، ، لجنة املصالحة لجنة الاقاليم واملحافظات) :عليه الى آلان وهي

 (.لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرملاني، لجنة النزاهة ،لجنة العشائر، والرياضة
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مجمل عمل املجلس خالل الفصول  أخيرا يورد فريق املرصد رسما بيانيا يقارن فيه بين

 التشريعية من الدورة الانتخابية الثالثة
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 الشهداء والسجناء

 الشباب والرياضة 
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 الثقافة واالعالم

 االوقاف
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 العمل والشؤون االجتماعية
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 عدد القوانين المصوت عليها

 صفر
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