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 8 مخالفات املجلس

 10 الغياب والحضور 

 72 الاداء التشريعي 

 78 تصنيف القوانين

 10 التشريعية الحركات غير 

 40 عمل اللجان

 42 الدور الرقابي

 48 عدد الفقرات املنفذة وغير املنفذة
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 املقدمة

بإصدار التقرير ( 4102 -4102)يستكمل فريق املرصد عمله بمراقبة الدورة الانتخابية الثالثة 

تضمن أداء ، وي 10/01/4107الى  2/7/4107للمدة من  الرابعةللسنة التشريعية الاول الفصلي 

مجلس النواب التشريعي والرقابي لسبع وثالثون جلسة، فضال عن عمل اللجان الدائمة ودورها في 

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

ك املنصوص من الدستور العراقي وكذل 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

 : شأ املرصد قاعدة بياناته الخاصة بناء على املعطيات التي يقدمهاأن

 .الراصدون الذين تم تدريبهم في مؤسسة مدارك- 0

 .الدائرة البرملانية- 4

 .الدائرة إلاعالمية في مجلس النواب- 1

 .املوقع الالكتروني للمجلس- 2

 .الاتصال املباشر مع لجان املجلس- 5

 .وسائل إلاعالم- 1

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

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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 :تشريعية الرابعة معدل حضور الاعضاء شهريا للفصل التشريعي الاول السنة ال  
 

 (نائب لكل جلسة)معدل الحضور  الشهر

 095 تموز 

 414 آب

 075 أيلول 

 071 تشرين الاول 

 027 املعدل العام

 

 

نائبا حيث هبط مستوى ( 027)هو  الفترة التي يغطيها التقرير عدل الحضور العام لجلسات م ان

، ( 091)الحضور عن الفصل التشريعي الذي قبله والذي كان معدله 
ً
 نائبا

 ( 012)حيث اقتصر الحضور فيها على ( 07)كانت أقل الجلسات حضورا هي الجلسة  و 
ً
 .نائبا

 ( 415)من هذا الفصل حيث حضر فيها  ( 01)اما أكثر الجلسات حضورا فهي الجلسة 
ً
 .نائبا

 :وهذا يعني 

ائبا بعذر ن 012نائبا في كل جلسة هي حصيلة عدم حضور  021جلسات املجلس تسجل غياب  ان

مما يعني ان اكثر من ثلث الاعضاء اليحضرون جلسات , نائبا بدون عذر رسمي  14رسمي وغياب 

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

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

: 

 عدد النواب املمثلين له الكيان 

 0 الحركة االيزيدية من اجل اإلصالح والتقدم 1

 4 السرياني االشوري لكلدانياالمجلس الشعبي  4

 0 الوفاء والتنمية 3

 0 حركة ارادة 2

 0 حركة الجهاد والبناء 5

 0 غييرحركة الحوار والت 6

 0 حسم/ حركة السلم والتنمية  2
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 4 حركة الوفاء العراقية 8

 0 تجمع االمل 9

 0 تجمع العدالة والوحدة 10

 4 قائمة الرافدين 11

 0 كتلة الصادقون 14

 0 (تنظيم الداخل)حزب الدعوة االسالمية  13

 0 كتلة الجماهير السامية 12
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الاعضاء لعدم اتخاذ الاجراءات الالزمة بحق الذين تجاوزت غياباتهم ويعزو فريق املرصد تكرار غياب 

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

 عدد الغياب اسم النائب

 45 عدنان رميض خرنوب

 40 عبد الهادي محمد تقي

 02 مثال جمال حسين 

 04 عبد هللا حسن رشيد

 04 فيان دخيل

   

 

 :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 % 1.2وجاءت محافظة صالح الدين باملرتبة الثانية بنسبة %  7.2الغياب إذ بلغت 

ألاقل غيابا واسط  اتفيما كانت محافظ%  1.7 نت من نصيب محافظة نينوى بنسبة الثالثة فكا

ثم محافظة  %  4,1تليها محافظة املثنى بنسبة  %  4,5من بين املحافظات العراقية بنسبة 

 .  %  4,7القادسية بنسبة  
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 الغياب والحضور 

 

 عدد غياب ألاعضاء بحسب املحافظاترسم بياني ب .１
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 النسبة املئوية للغياب بحسب املحافظات .２

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

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

املثنى ، تليها محافظة % 1.25واسط بنسبة ت غيابا هي محافظ وقد تبين أن أكثر املحافظا. جلسة 

اقل نسبة غياب من  دهوكوكانت محافظة ،  %1.14كربالء بنسبة ثم محافظة  %1.01بنسبة 

 .بين املحافظات 
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 غيابات ألاعضاء موزعة بحسب الائتالفات  .３
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 لغيابات ألاعضاء بحسب الائتالفاتالنسبة املئوية  .４

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

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

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

، وكما جلسة ( 49)والبالغة  الشهور الخاصة بهذا التقرير الائتالف على عدد جلسات 

 .موضح أدناه
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 بحسب الكياناتتوزيع الغيابات   .５
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 .النسبة املئوية لغياب الكيانات .６
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 :ياباتالبيانات التراكمية للغ .７

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

 :تقاريره، فجاءت كالتالي

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

 :ذات ألاعداد ألاكثر من النواب
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 .بحسب املحافظاتالتراكمية النسبة املئوية لغيابات النواب  .ب

 
 

 عدد غيابات نواب املجلس مصنفة بحسب املحافظات

 

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

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

علما أن . ابات الكيان على عدد نواب الكيان على عدد الجلساتالبرملانية بتقسيم مجموع غي

وقبل إدراج البيانات ال بد من مالحظة أن اغلب الكيانات . جلسة 450النسب املذكورة احتسبت لـ 

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

 .كيان الذي يمثله نائب واحدمن ال% 011العضو يمثل 

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

بنسبة والكتلة العراقية الحرة املرتبة الثانية تجمع وطنيون  واحتل، % 09.1ة نسبب جاءألاخرى إذ 

02.1.% 

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

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

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

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

 .الذي يمثله نائب واحد

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

% 01.11صة الغياب فيما بلغت نسبة ائتالف العراق من ح%.  07.01ألاخرى إذ جاءت نسبته 

مجلس احرار الشبك وقائمة الوركاء الديمقراطية باملرتبة واحتلت بذلك املرتبة الثانية فيما جاء 

  % 9.91بنسبة  الثالثة

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

 (.ي السرياني الاشوري وقائمة الرافديناملجلس الشعبي الكلدان: )غياب فهي
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 بحسب الجنسالتراكمية تصنيف الغيابات  . ج

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

 -: بغياب الرجال على النحو آلاتي
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 % 1.1= نسبة غياب النساء 

 % 2,9= رجال نسبة غياب ال

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

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

 .عضوا لكل جلسة( 00.2)فيما بلغ معدل غياب الرجال 

 

 

 اء التشريعي الاد

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 

 :ويتاتوالتي تتضمن القراءتين الاولى والثانية والتص 10/01/4107التشريعية الاولى ولغاية 

 

 شكل يوضح تراكم الغيابات بحسب الجنس
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 لم تزل عند القراءة ( 71)ونالحظ من املقارنة بين عدد القراءات الاولى والثانية ان هنالك 

ً
قانونا

 قرأت قراءة ثانية ولم يتم التصويت عليها( 15)الاولى ولم تعرض إلى القراءة الثانية، وأيضا 
ً
 .قانونا

 

 

 

 

 

 

 

 :4107من عام  ، تشرين الاول  وز ، آب ، أيلول للشهور تملتشريعية خرجات اامل

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

 :مخرجاته كاالتي
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( 52)بلغ مجموع حركة مشاريع القوانين املقروءة قراءة أولى وقراءة ثانية ومصوت عليها  .１

 :حركة وتفصيلها على النحو آلاتي

 (.42: )قراءة أولى

 (.41: )قراءة ثانية

 (.   00: )املصوت عليها

 مخطط ملخص القوانين للفصل التشريعي الثاني من السنة الثالثة 
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 ينتجدر إلاشارة إلى أن القوانين املصوت عليها كانت كلها مشاريع قوانين، باستثناء مقترح .２

 :قوانين وهيلل

 

 القانون 

                                             45      1960                                      
             . 

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

وعشرون حركة تشريعية تضمنت  ثالثةهو الاكثر فاعلية اذ انجزت فيه  تموز كان شهر  . أ

 .تصويت( 5)قراءة ثانية و( 1)قراءة أولى و( 04)

( 7)حركة تشريعية تضمنت  وعشرون اثناناذ انجزت فيه باملرتبة الثانية،  آبوجاء شهر  . ب

 .تصويت( 5)قراءة ثانية و( 01)قراءة أولى و

قراءة ( 1)تشريعية تضمنت  اتحرك سبعةباملرتبة الثالثة، اذ احتوى على  ايلول ثم شهر  . ت

 .تصويت( 0)قراءة ثانية و( 1)أولى و

يها من الفصل التشريعي الاول للسنة الرابعة خالل هذه املدة التي يغط (1)تميات الجلسة  .４

بينما . بقراءة اربعة قوانين قراءة أولى، ما يجعلها ألاولى من بين الجلسات من هذه الناحية التقرير

بتحقيقها اعلى عدد مرات انجاز القراءة الثانية ملشاريع القوانين إذ  ( 01)و (00)جاءت الجلسة 

ويت على القوانين اعلى عدد مرات التص( 01)و ( 2)كما حققت الجلسة . قوانين ثالثةقرئت فيها 

 .حيث تم فيها التصويت على قانونين

من الفصل التشريعي الاول للسنة الرابعة خالل هذه املدة التي ( 02)و  (2)و (3) اتالجلسكانت . 1

حركات تشريعية من  خمسالاكثر فاعلية بالحركات التشريعية حيث احتوت على يغطيها التقرير 

 .ويت على القوانينقراءة اولى وقراءة ثانية وعملية تص

 

 تصنيف القوانين

 

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

 :التقرير بحسب وظيفتها على النحو الاتي
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 العدد تصنيف القانون 

 4 تعديالت على قوانين سابقة

 2 قوانين تنظيمية

 1 الغاء قرارات

 0 اتاتفاقيات ومعاهد

 

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

 :وكما موضح في الجداول الاتية

 

 

 

 

 التعديالت على القوانين السابقة: اوال

 رقم وتاريخ الجلسة القانون الصادر 

0                                              45      1960       
                                            . 

 4107 - 2 - 07( 02)ج

         4016       42                                                ع 7
                   . 

 4107 -2 -40( 01)ج

 

 القوانين التنظيمية : ثانيا

 رقم وتاريخ الجلسة القانون الصادر 

لسنة ( 85)روع قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم مش 0

والمقدم من لجنتي الثقافة واالعالم والقانونية نظرا  1965

للتحوالت السياسية واالجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير 

 4107 - 7 – 2( 1)ج
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 السياسي الجديد في العراق

 4107 - 7 - 41( 1)ج يةمشروع قانون مجلس الدولة والمقدم من اللجنة القانون 7

مشروع قانون اصالح النزالء والمودعين والمقدم من لجان العمل  1

 والشوؤن االجتماعية والقانونية واالمن والدفاع وحقوق االنسان
 1107 - 7 – 44( 7)ج

 2017مشروع قانون الموازنة المعدلة العامة االتحادية للسنة المالية  4

 جنة االقتصاد واالستثماروالمقدم من اللجنة المالية ل
 4107 - 7 – 42( 2)ج

                                                          ع 2

                                         ض          

           ح                                          

           ه                  ع                 ع           

                        . 

 4107 - 2 - 1( 01)ج

                                              أ            ع 6
                                                               

                                                                 
                                                                

      . 

 4107 - 2 - 1( 01)ج

       ع                                            ــ  ع 7
           

 4107 – 2 – 5( 00)ج

    ش                                                8
                                                                

                                           . 

 4107 - 9 -02( 02)ج

 

 

 التصديقات واملعاهدات: ثالثا

 رقم وتاريخ الجلسة القانون الصادر 

الملحقة  2004مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنه  0

ة العالمية والمقدم من لجان العالقات الخارجية والخدمات باالتفاقية البريدي

 واالعمار والمالية

 4107 - 7 - 42( 2)ج

 

 

 

 :التشريعيةالحركات غير 
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 تضمنت الحركات غير التشريعية العديد من املواضيع 

 القرارات  -0

 رقم وتاريخ الجلسة موضوع القرار 

بة وجرائم القتل العمد قرار نيابي باعتبار ناحية الفرات منطقة منكو 0

التي قام بها تنظيم داعش االرهابي لنزالء سجن بادوش وضحايا 

قاعدة سبايكر وابناء عشائر البونمر والجبور واللهيب والعبيد 

وجريمة قتل وتهجير المدنيين من الكرد والمسيحيين وااليزيديين 

 والشبك في سهل نينوى وسنجار والقتل العمد والتهجير للتركمان في

 .تلعفر وبشير جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية

 4107 -7 -1( 4)ج

قرار نيابي مقدم من قبل النائب نيازي معمار أوغلو بخصوص جرائم  7

تعد )االبادة الجماعية لمناطق تلعفر وتازة خورماتو ونص على 

الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش االجرامية بحق االسرى 

اء تلعفر وماتعرض اليه اهالي ناحية تازة خورماتو التركمان بقض

 (.بالقصف باالسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا جرائم ابادة جماعية

 4107 -7 -41( 1)ج

1                                                      

 غ                                                       

                                                                

                                                      

                                                20              

                        41      4013                    

                                                    

     33      4016 . 

 4107 -2 -1( 01)ج

4                                               : 
                           ش                               
                                                               

                                                              
                                                                
                                                  ج           
                                                                      
  .                                    ش                    

 4107 -2 -07( 02)ج

           أ                                                        2
                . 

 4107 -2 -09( 05)ج

6                                                         

                                   . 
 4107 -2 -09( 05)ج

                                                     أ             7
80      . 

 4107 -9 -04( 07)ج
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                                 ــ                           8
            ــ          ـــ                               
                                                          ـ     ــ

                                                          
                                            ع              

                                                             
                                                               
       .  

 4107 -9 -02( 41)ج

9                                                                     
    1        إل                   غ                              

                                  إ                          ه        
                                                                 

                                                          ه  إ    
              ع                      4012 2 10                 
                                                           

                                                             
                                               أ                 
                                                              
                                                              

  إ                                                              
                          . 

 4107 -9 -41( 44)ج

01                                                                  
          ــ                                                 

 .                         ــ        ــ 

 4107 -9 -41( 44)ج

         ـ                                                    ــ    00
                ــ     ـ       ـ                                    
 .                     ـ               ـــــ      ـ   ــ  4016-4012

 4107 -9 -41( 44)ج

07                                                                     
    1        إل                   غ                              

                                                     ه        
                                          إ         ،                  
  إ                                                         

                                                              ه
                                    10 2 4012              
             ،                                     ع           
                                                                 
                                أ           ،                      

     ه                                                  
                                                                   
                                                                       
                                                    ،         
                                                                 
                                                                
                                                          . 

 4107 -9 -44( 41)ج
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01                                                                  
                   ه                                          

                                                           
    ض                                                            

                                                                  
                                                                
                                                             . 

 4107 -9 -02( 41)ج

                                               ئ                        04
                                    20      .                  

                                                   ئ               
            ئ                                     ،              
                                                                   

          . 

(42 )3/10/4012 

02                                                                
                         ،                               
                                                                   
                                     ع                            

                                                                 
                                  أ                          
                                                      
                         ه                إ                   
                 . 

 

                             ع                    ،      
                                                                  
                         ،                                 
                      . 

(42 )3/10/4012 

06                                                               
                                         ع                    

                                                 .  

(42 )41/10/4012 

07                                                                     
    ش                                                          
    ه                                                 ه        
     . 

(48 )43/10/4012 

08                    82                                                
 .              غ  ض                       

(48 )43/10/4012 

09                    85                                             
                                          ش                 

          . 

(48 )43/10/4012 

71                                                                
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                 4                     2                   . 

 غ                                ح                             70
                          ع                                 
                          . 

(49 )31/10/4012 

77                                                           
                   ئ                                      
                                                          

          . 

(49 )31/10/4012 

                                               ئ                        71
                                    20      .                  

                                                      ئ            
            ئ                                     ،              

                                                                   
          . 

(42 )3/10/4012 

 

 التقارير  -4

 رقم وتاريخ الجلسة موضوع التقرير 

                   ــ                     ه                    0

        

 4107 -2 -44( 01)ج

7                                                           

                           
 4107 -2 -44( 01)ج

1                                                        

                                      ـــ               

                                  ض                      

                                                               

                                      . 

 4107 -9 -09( 41)ج

               ــ              ـــ       ـــ       ــ       ــ      ــــ  4
        4012 4 9      خ                                   ــ  

                                                     خ آ          
                  ح                                                
،                                                               
                               . 

 4107 -9 -09( 41)ج

             ـــ                                                        2
                                                                  
                                                             

                                             ،                     
                                                             

(48 )43/10/4012 
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                   هللا                                         
                              هللا                               
 .                        هللا

                                                              
                                                          . 

6                                                                    
                                     2                             

                            . 

(49 )31/10/4012 

 

 متفرقات  -1

 رقم وتاريخ الجلسة املوضوع 

تأدية اليمين الدستورية من قبل كل من السيد فرات محسن  0

الشرع بديال عن السيد محمد الطائي والسيد فرزندة زبير 

محمود بديال عن السيد خسرو كوران ليصبحوا اعضاء في 

 .لنوابمجلس ا

 4107 -7 -1( 4)ج

طلبات  2توضيح رئيس المجلس انه لدى المجلس  7

منها االجراءات الشكلية  6استجواب استوفت 

والقانونية بينما طلب االستجواب السابع مازال قيد 

المقبل موعدا  8 -3النظر، معلنا عن تحديد يوم 

الستجواب السيد وزير التجارة وكالة والمقدم من 

ة نصيف على ان تتم باقي عمليات النائبة عالي

االستجواب تباعا في كل اسبوع ضمن الجدول الزمني 

 .المقرر

 4107 -7 -02( 5)ج

تادية السيدات والسادة اعضاء مجلس المفوضين  1

 .للمفوضية العليا لحقوق األنسان اليمين الدستورية

 4107 -7 -41( 1)ج

السيدات مناقشة المجلس أزمة المياه في العراق بحضور  4

والسادة الوزراء المعنيين كل من حسن الجنابي وزير 

الموارد المائية وأن نافع وزيرة االعمار واالسكان والبلديات 

وذكرى محمد جابر امينة بغداد ونزار الخير هللا وكيل وزير 

الخارجية والسيد صادق مدلول محافظ بابل والسيد رئيس 

محافظة وبعد مجلس المحافظة وعدد من المسؤولين في ال

فيض من المداخالت اكد السيد رئيس مجلس النواب بعقد 

جلسة استثنائية خاصة يوم غد االحد تضم نواب محافظ بابل 

ولجنة الزراعة واالهوار ووزارة الموارد المائية لمناقشة 

ازمة المياه في العراق وبابل على وجه التحديد للوصول الى 

لسة يوم االثنين توصيات ناجعة وقانونية وعرضها في ج

 4107 -7 -44( 7)ج
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 .المقبل

اعالن الرئيس الجبوري عقد اجتماع يوم السبت المقبل يضم هيئة  2

رئاسة المجلس ورؤساء الكتل واللجان النيابية للوقوف امام بعض 

المسائل التي تعترض قانون انتخابات مجالس المحافظات بما فيها 

عقد اجتماع مساء اليوم قضية انتخابات محافظة كركوك، فضال عن 

يضم اللجان النيابية المختصة مع نواب محافظة كركوك لتقديم 

صيغة توافقية للمادة الخاصة بانتخابات المحافظة، مشددا على ان 

 .وحدة مجلس النواب في القضايا الستراتيجية تعتبر هدفا للمجلس

 4107 -2 -1( 01)ج

تحادية توضيح الرئيس الجبوري ان قرار المحكمة اال 6

بعد تقديم طلب االستشارة من رئاسة المجلس تضمن 

استئناف عملية استجواب السيد وزير التجارة، الفتا 

الى ان الوزير المستجوب قدم طلبا للحصول على 

اسانيد استجوابه حيث تم تحديد موعده يوم الثالثاء 

، منوها ان موعد استجواب وزير  8 – 15المقبل 

قيد النظر لقيام بعض النواب  مازال 8-12الزراعة في 

 .بسحب تواقيعهم من قائمة الموقعين لطلب االستجواب

 4107 -2 -7( 04)ج

 42اعالن رئيس المجلس عن استمرار عمل مجلس النواب الى يوم  7

من الشهر الجاري وايقاف منح االجازات للسيدات والسادة النواب 

ون انتخابات من أجل أستكمال بعض القوانين  المهمة ومنها قان

 .مجالس المحافظات

 4107 -2 -07( 02)ج

تكليف رئيس المجلس لجنتي النزاهة والقانونية للتحقيق في   8

االدعاءات التي صدرت من النائبة هدى سجاد على القنوات 

الفضائية بشأن دفع مبالغ لبعض النواب من أجل سحب 

تواقيعهم من على طلبات االستجواب، مشيرا الى ان 

سيعلن خالل يومين نتائج التحقيق في حال ثبوتها  المجلس

 .وبعكسه ستتخذ اجراءات بحق النائبة هدى سجاد

 4107 -2 -09( 05)ج

     145                                          ع 9
                                       . 

 4107 -2 -09( 05)ج

لس النواب لذمته من خالل اعالن الرئيس الجبوري عن ابراء مج 01

نشر اسماء السيدات والسادة النواب المصوتين واطالع الجميع على 

منوها الى ان مجلس النواب سيكون , ان كل الخيارات خالل الجلسة

مجبرا على تمديد عمل مفوضية االنتخابات الحالية لمدة شهر لعدم 

قة بين وجود النصاب الالزم للوصول الى واحد من الخيارات المتعل

 .اختيار القضاة او اختيار مفوضية جديدة لالنتخابات

 4107 -9 -09( 41)ج

مناقشة المجلس األزمــــــــة السياسيـــــة الخاصة باستفتاء اقليم  00

 .كردستان
 4107 -9 -45( 44)ج

                                   ج                     ض  07
                               ،                       
                               غ  ض                        

(45 )9/10/4012 



          
4012 

 

 35 

 

 .                                             ع

                                                          أ    01
                                             . 

(45 )9/10/4012 

                             ع                            04
        ـــ            ــ       ـــ        ـــ                
                          ،                                      
                                                

                                    36             ض
                                                    
 .                       ه

(46 )18/10/4012 

 

 

 

 عمليات التصويت املتفرقة  -2

 رقم وتاريخ الجلسة موضوع التصويت  

باعتبار ناحية الفرات منطقة منكوبة  تصويت المجلس على قرار نيابي 0

وجرائم القتل العمد التي قام بها تنظيم داعش االرهابي لنزالء سجن بادوش 

وضحايا قاعدة سبايكر وابناء عشائر البونمر والجبور واللهيب والعبيد 

وجريمة قتل وتهجير المدنيين من الكرد والمسيحيين وااليزيديين والشبك 

القتل العمد والتهجير للتركمان في تلعفر وبشير في سهل نينوى وسنجار و

 .جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية

 4107 -7 -1( 4)ج

تصويت المجلس من حيث المبدأ على المضي بإجراءات تشريع مشروع قانون مجلس  7

 .الدولة والمقدم من اللجنة القانونية
 4107 -7 -1( 4)ج

ة على جدول يالتصويت بالموافقة على درج قانون الوكاالت التجار 1

 .االعمال

 4107 -7 -01( 2)ج

التصويت بالموافقة على درج بيان مشفوع بصيغة قرار فيما يتعلق  4

 .بتلعفر ضمن جدول االعمال
 4107 -7 -01( 2)ج

ن التصويت بعدم الموافقة على درج أسماء المرشحين لمفوضية حقوق االنسا 2

ضمن جدول اعمال الجلسة اثر طلب من لجنة الخبراء المختصة باختيار اعضاء 

 .المفوضية لدرجه بعد اكتمال عملها 

 4107 -7 -01( 2)ج

التصويت المجلس بعدم الموافقة على التصويت على مرشحي  6

 .مجلس الخدمة العامة االتحادي وتاجيله الى االسبوع المقبل

 4107 -7 -01( 2)ج

يت بالموافقة على درج موضوع عام للمناقشة وهو جلسة الوفاء للشهداء و التصو 7

الجرحى و مناقشة تكريم عوائلهم بما يؤمن لهم الحياة الكريمة ضمن جدول 
 4107 -7 -02( 5)ج
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 .االعمال

التصويت بعدم الموافقة على المرشحة لرئاسة مجلس الخدمة االتحادي السيدة  8

 .العانيهدى عبد الملك عبد الغفور 
 4107 -7 -02( 5)ج

خوله طالب جبار محمد األسدي المرشحة لمنصب على التصويت بعدم الموافقة  9

 .نائب رئيس مجلس الخدمة االتحادي
 4107 -7 -02( 5)ج

التصويت بعدم الموافقة على السيد محمد حسين علي حسين الجنابي المرشح  01

 .لعضوية مجلس الخدمة االتحادي
 4107 -7 -02( 5)ج

التصويت على , التصويت بعدم الموافقة على طلب بتأجيل اصل الموضوع 00

 .المرشحيين
 4107 -7 -02( 5)ج

 4107 -7 -02( 5)ج .التصويت بعدم الموافقة على السيدة الهام لطيف شكر كاظم الفيلي 07

 4107 -7 -02( 5)ج .التصويت بعدم الموافقة على السيد بسام محمود فالمرز 01

، (السيد علي عبدالحسين مجبل حسين التميمي)التصويت بعدم الموافقة على  04

 .كعضو في مجلس الخدمة االتحادي
 4107 -7 -02( 5)ج

كمرشح لعضوية مجلس ( الدكتور طارق ذاكر فجر)التصويت بعدم الموافقة على  02

 .الخدمة االتحادي
 4107 -7 -02( 5)ج

كمرشح لعضوية ( سلمان يوخنا اسبانيا باقو السيد)التصويت بعدم الموافقة على  06

 .مجلس الخدمة االتحادي
 4107 -7 -02( 5)ج

كمرشح لعضوية مجلس ( السيد نهاد اكبر شكور)التصويت بعدم الموافقة على  07

 .الخدمة االتحادي
 4107 -7 -02( 5)ج

كمرشح ( السيد موفق مهذول محمد شاهين)التصويت بعدم الموافقة على  08

 .مجلس الخدمة االتحادي لعضوية
 4107 -7 -02( 5)ج

كمرشح ( السيد نجيب خلف احمد عمر الجبوري)التصويت بعدم الموافقة على  09

 .لعضوية مجلس الخدمة االتحادي
 4107 -7 -02( 5)ج

التصويت بالموافقة على تاجيل التصويت على مرشحي مجلس الخدمة االتحادي  71

 .الى الجلسة القادمة
 4107 -7 -02( 5)ج

التصويت من حيث المبدأ على توصيات مقدمة من النائب حيـدر الفوادي  70

بخصوص الوفاء للشهداء والجرحى لمعالجة مشكلة السكن والتعليم والوقاية 

الصحية وتوفير الخدمات بانواعها لعوائل الشهداء والجرحى وعناصر القوات 

والبيشمركة من خالل بناء االمنية الشرطة والجيش والحشد الشعبي والعشائري 

للشهداء ( مشروع الوفاء السكني)وحدات سكنية بكل محافظة تحمل اسم 

والجرحى على ان تخصص الحكومة المبالغ الالزمة لتنفيذ المشروع وبتوقيتات 

سريعة فضال عن اهمية تحفيز المجتمع الدولي للمساهمة في المشاريع السكنية 

ق وتشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة وفتح باب التبرعات في داخل العرا

 .تنفيذ التوصيات 

 4107 -7 -41( 1)ج
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تصويت المجلس على اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق األنسان  77

وهم كل من السيد هيمن رشيد زيدان والسيدة بسمة محمود مصطفى والسيد ثامر 

السيد مشرق ناجي عبود والسيدة ياسين عبد هللا والسيد علي اكرم زين العابدين و

وحدة محمود فهد والسيد علي عبد الكريم ميزر والسيد فاضل عبد الزهرة عباس 

والسيد عقيل جاسم علي والسيد زيدان خلف عبيد والسيد عامر بولص زيا 

والسيدة فاتن عبد الواحد عباس اعضاءا اصالء ، فضال عن كل من السيدة بروين 

 .كرم محمد و السيد فيصل عبد هللا بدر اعضاءا احتياط محمد امين والسيد انس ا

 4107 -7 -41( 1)ج

التصويت على قرار نيابي مقدم من قبل النائب نيازي معمار أوغلو بخصوص  71

تعد الجرائم )جرائم االبادة الجماعية لمناطق تلعفر وتازة خورماتو ونص على 

التركمان بقضاء تلعفر التي ارتكبتها عصابات داعش االجرامية بحق االسرى 

وماتعرض اليه اهالي ناحية تازة خورماتو بالقصف باالسلحة الكيمياوية المحرمة 

 (.دوليا جرائم ابادة جماعية

 4107 -7 -41( 1)ج

 4107 -7 -44( 7)ج .التصويت بالموافقة على تقديم الفقرة السابعة من جدول االعمال الهميتها 74

ج القراءة االولى لمقترح قانون المفوضية العليا التصويت بالموافقة على در 72

 .لالنتخابات ضمن جدول االعمال
 4107 -7 -44( 7)ج

التصويت بعدم الموافقة على اضافة موضوع مناقشة قراري لجنة الزراعة و  76

المياه و االهوار و الوزارة حول تبطين جدول بابل االروائي ضمن جدول 

 .االعمال
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 عمل اللجان 

، سواء على صعيد النشاطات التشريعية أو بقية تباينت نشاطات لجان املجلس تباين
ً
 كبيرا

ً
ا

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

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

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

 الشباب والرياضة، لجنة املهجرين، املرأة وألاسرة،  ،املصالحة واملساءلة شؤون ألاعضاء،  التربية،

وال بد من إلاشارة إلى أن هذا النشاط (. واملرحلين ، الاوقاف والشؤون الدينية، الشهداء والسجناء



          
4012 

 

 23 

 

ال تتحمله اللجنة، فربما أن الوزارات 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 اللجاني أنجزت فيها املشاريع واملقترحات الت
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 :أما بالنسبة للقوانين املصوت عليها فقد جاء نشاط اللجان فها كما موضع في املخطط آلاتي. 4
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 ف القوانين املصوت عليها بحسب اللجانمخطط يصن
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 الدور الرقابي 

 
ا
 ابالاستجو : 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 

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

 :كانت الاستضافات على النحو الاتي

 

 رقم وتاريخ الجلسة املوضوع املستضاف 

                        ــــ  0

      ــــ     ـ   ــ      ــــ 

                 . 

 4107 -2 -05( 01)ج استضافة

7                         

                   
        

 4107 -2 -05( 01)ج

1                         

         

     ع       

               
 4107 -9 -47( 41)ج

 

 

 

  
م
طالب  وبج  ت  س  امل

 الاستجواب

رقم وتاريخ 

 الجلسة

 نتيجة الاستجواب

     ـــ                0
                           

     ــــ      ـــ        ــــ 
                              
         ـ  

عالية 

نصيف 

 جاسم

 -2 -05( 01)ج

4107 

القناعة باجوبة 

 الوزير
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ا
 : توجيه ألاسئلة: ثالثا

 لم يتم توجيه أي سؤال شفهي خالل هذه الفترة

 عدد الفقرات املنفذة وغير املنفذة

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

( 401)فقرة في اليوم نفسه فيما رحلت ( 92)فقرة نفذ منها ( 101)بلغ مجموع الفقرات املعلنة 

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

 . يع تنفيذهيعني إن املجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة ما ال تستوعبه الجلسة وما ال يستط

 

             

                                    69 

                        

                 غ           
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  (الئحة السلوك البرملاني  ) رصد خاص 
سجل فريق املرصد النيابي العديد من املالحظات اثناء حضوره جلسات املجلس يجد 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

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

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

لسة بغية اكمال النصاب والتصويت على بعض مشاريع القوانين املعروضة في حضور الج

 .الجلسة

 تأخر العديد من النواب عن حضور الجلسات في وقتها املحدد واملعلن مما يضطر   -4
ً
تكرر أيضا

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

قاعة الجلسات بعد تثبيت حضورهم مغادرة العديد من النواب رار سجل فريق املرصد تك  -1

 .، مما يؤدي الى ارباك عمل الجلسة وعدم اكتمال النصابعلى انعقاد الجلسةبنصف ساعة 

لم تستعمل رئاسة املجلس النظام الالكتروني في احتساب عدد الحاضرين واملصوتين اثناء  -4

يتم حساب الحاضرين او عدد املصوتين  اذي سير الجلسات رباك فإلا إلى انعقاد الجلسات مما ادى 

يأخذ الكثير من وقت الجلسة فضال عن ان هذه العملية تتكرر بعدد مرات  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



          
4012 

 

 29 

 

إال في  لنواب انجاز كامل الفقرات املدرجة على جدول ألاعماللم تشهد جلسات مجلس ا -1

 .الجلسة الاولى والثامنة عشر من هذا الفصل  

لم يتسن لفريق املرصد معرفة نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة اثناء مداخالت النواب   -7

يحة، وهو امر لعدم تعليق رئيس املجلس على املداخالت وإلاشارة الى كونها صحيحة او غير صح

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

 .الارباك داخل الجسة

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   -9

 .فضال عن التعديالت التي تجرى على الغيابات املنشورة ابتداء

01 

 

عدد ساعات عمل البرملان كما موضح بالجدول الاتي على فريق عمل املرصد النيابي قسم   -00

هذه ساعة ملجموع الجلسات خالل  12.5 املجموع النهائي هوالشهور الخاصة بهذا التقرير وكان 

. يوم عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا( 9.4)يوم كامل او ما يعادل ( 4.7)أي ما يعادل  الشهور 

فأن معدل الجلسة الواحدة من الوقت يبلغ  49البالغ  هذه الفترةومقارنة بعدد الجلسات خالل 

 .ساعة تقريبا لكل جلسة( 4.4)

 

 

 عدد ساعات  لشهرا

 01.55  تموز 

 41.75 آب

 02.1 ايلول 

 9.1 الاول . ت
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 12.5 املجموع 

 

 مخالفات املجلس 

 
ً
 : أوال

تجاوزت غيابات عدد من النواب  نفسها اذاملخالفة القانونية  الفصول التشريعية السابقة شهدت

لقانون استبدال  ةفي مخالفة صريحة ومستمر الحد املسموح به ولم تتخذ بحقهم أي إجراءات 

 .1الاعضاء

 النسبة  عدد الغياب اسم النائب

سنة /  جلسة في الفصل الثاني 17من  41 نواف سعود زيد فرحان

 ثالثة

14% 

 مثال جمال حسين احمد
/  جلسة في الفصل الثاني الثاني 17من  05

 سنة ثالثة
21% 

 

 

 النسبة عدد الغياب اسم النائب

 %52 سة من الفصل الاول للسنة الثالثةجل 40 نواف سعود زيد فرحان

 %12 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

 
                                                 

1
اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع ألكثر من ثلث : )المادة االولى سابعا 4002لسنة  29قانون استبدال األعضاء المرقم  

 (.جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد
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 النسبة عدد الغياب اسم النائب

 محمود داود سلمان موس ى
/ جلسة في الفصل الاول  25من  45

 سنة ثانية
55% 

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

 سنة ثانية
21% 

 مثال جمال حسين احمد
/ جلسة في الفصل الثاني 47من  05

 سنة ثانية
55% 

 الكريم عبد القادرعبدالكريم محمد عبد
/ جلسة في الفصل الاول  25من  01

 سنة ثانية
15% 

 

تنعقد جلسات : )خالف املجلس نظامه الداخلي في مادته الثانية والعشرون ثالثا التي تنص على -4

وعقدت جلسة  اذ لم تعقد اية جلسة ألسبوعين متفرقين( املجلس على الاقل يومين في الاسبوع

 عة مرات متفرقةواحدة في الاسبوع ألرب

 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 ( 40)اللجان فيها بعض 
ً
فعدد نائبا

عدد اعضاء أعضاء فقط، و ( 5)الشباب والرياضة و عية العمل والشؤن الاجتما تيلجنأعضاء 

أعضاء فقط، ( 1) (املرأة والاسرة والطفولة)و (السياحة وآلاثار)و (املصالحة واملسائلة) انلجن

 .ولجنة شؤون ألاعضاء والتطوير البرملاني اقتصرت عدد اعضاءها على عضوين فقط
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 على اللجان الدائمة في  ٤١وزيعه املجلس نظامه الداخلي بعدم ت 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

 
ً
لتغييرات التي ل، الرسمي هالداخلي املنشور على موقع هن نظاميتضمعدم استمرار املجلس ب: خامسا

 .هتم التصويت عليها من قبل

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

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

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

 .الصحف

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

هو كما و  ،نوكيفية الترجيح في حال تساوي املصوتي( 02-2)تتكون من اعضاء عددهم زوجيا مثل 

 .واضح في الجدول آلاتي

 

 باللجان ذات الاعداد الزوجية من الاعضاءجدول 

 عدد االعضاء  اللجنة

 41 العالقــات الخارجيــة

 02 األمـــن والدفاع

 02 القانـــونيــة

 02 الماليــــــة

 01 التعليم العالي والبحث العلمي

 02 الصحة والبيئـــة
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 ث
ا
( 021)لمادة ل" مستمرة"في مخالفة الختامية  حساباتهالتصويت على  بعدماملجلس  استمرار : امنا

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

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

 .(للمجلس للمصادقة عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 لدينيةاألوقاف والشؤون ا

 01 المرحلين والمهجرين المغتربين

 01 األقاليم والمحافظات الغير منتظمة بأقليم

 2 الثقافة واألعـــالم

 01 الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
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 من الدورة الانتخابية الثالثة مقارنة مجمل عمل املجلس خالل الفصول التشريعية
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 املجموع الاول .ت ايلول  آب تموز  العنوان

 49 6 7 8 8 عدد الجلسات

 310 69 88 111 24 عدد الفقرات

 416 29 88 74 47 عدد الفقرات غير املنفذة

 42 3 4 7 14 عدد القوانين املقروءة قراء أولى

 43 3 1 11 7 قراءة ثانيةعدد القوانين املقروءة 

 11 0 1 5 5 عدد القوانين املصوت عليها

 3 0 1 4 1 عدد الاستضافات

 49 8 7 7 7 عدد البيانات املقروءة

 29 46 15 13 45 عدد مرات التصويت

 1 0 1 1 1 عدد الكلمات املقروءة

 1 0 1 1 1 عدد الاستجوابات

 2 4 1 4 1 عدد التقارير  

 0 0 1 1 1 سؤال شفهي

 

 


