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 لمقدمةا

ي 
ي  أطلقها يعد هذا التقرير هو الثالث من بي   التقارير الشاملة والنهائية الت 

ي ف 
ي العراف  ؤسسة مالمرصد النياب 

ي مدارك عن أداء مجلس النواب 
 ولغاية هذه الدورة 2014 – 2010من الدورة االنتخابية األوىل  ابتداءالعراف 

 . جانب العديد من التقارير الشهرية والفصلية والسنويةاىل  2021 – 2018

واربعون  ةلمائة وتسع 7/10/2021اىل  3/9/2018مدة المحصورة للالدورة االنتخابية الرابعة  يغطي تقرير 

ي دورته الحاليةفضال عن ثالث جلسات استثنائية  جلسة 
 . كانت هي حصيلة عمل مجلس النواب ف 

ة تمثلت بحركة احتجاجية عمت خالل المدة المذكورة   معظمشهد العراق شعبا وحكومة وبرلمانا احداثا كبي 

ين االول من عام  بدأتمناطق الوسط والجنوب  ي األول من تشر
فيها المحتجون بتغيي   ، طالب2019ف 

فضال عن اجراء التعديالت الدستورية ومحاربة الفساد وانهاء عمل مجالس المحافظات، الواقع الخدمي 

ي واجراء االنتخابات المبكرة،  النظام السياسي  إلصالح
كما شهدت المدة نفسها تداعيات جائحة كورونا الت 

ي العراق   فرض
ي ف 
ي للحد من انتشار الجائحة كإجراءفيها الحظر الكلي والجزب 

عل بشكل الفت اثر مما  وقاب 

 وانعقاد جلساته االعتيادية . من حيث اجتماعات اللجان  سالسة عمل المجلس

 كان ابرزها العديد من االحداث   شهدت 2018 – 2014الدورة االنتخابية الثالثة ان وما يجب ذكره للتوثيق، 

ي العراق والت
ي داعش عل مدن ومناطق عديدة ف  أعضاء مجلس حاق العديد من سيطرة التنظيم اإلرهاب 

ي مدن العراق المختلفة فضال عن ذلك كله ما رافق   النواب
يعية الثانية من كمتطوعي   للقتال ف  السنة التشر

ي تموز من عام  بدأت 2019لسنة مشابهة  من احداثالدورة االنتخابية الثالثة 
واستمرت لشهور  2015ف 

لمان ا ة وقعت تحت قبة الي  اعتصام النواب داخل المجلس والمطالبة  فضت اىلعديدة تخللتها احداثا كبي 

ي بتتومن ثم تدخل المحكمة االتحادية بإقالة الرئاسات الثالث 
ي مالبسات انعقاد بعض  الت 

الجلسات ف 

اىل تعطيل جلسات تلك االحداث أدت  ،وانتخاب بديال عنه موقتا رئيس المجلس  والتصويت فيها عل اقالة

ي  من مرة فضال عن اقتحام ألكي  المجلس 
نيسان  30المجلس من قبل المتظاهرين ومغادرتهم لبنايته ف 

2016 . 

 الجهة المعنيةان فريق المرصد وهو يقدم لتقريره بتلك االحداث يعتقد دستوريا بان مجلس النواب هو 

يعات والرقابة عل مؤسسات الدولة األوىل جمة المطالب من خالل مصفوفة من التشر فضال عن كونه  بي 

ي تطبيق القانون والدستور واألنظمة المرعية
ي يجب ان تقدم انموذجا لمؤسسات الدولة ف 

 . الجهة األعل الت 

 أداء مجلس النواب المذكورة 
ً
ي المادةيتضمن التقرير أيضا

ي يوجبها 61) ف 
 ( من الدستور فضال عن المهام الت 

ي أنجاز ونظامه الداخلي قانون مجلس النواب وتشكيالته  عليه
، وكذلك عمل اللجان المختلفة ودورها ف 

حات ومشاري    ع القواني   وأحالتها 
يعي . مقي   لتأخذ مسارها التشر

  الدورات السابقة انه ال يرصد ما ال تتوافر فيه وثيقة معتمدة خشية الوقوع 
 
ي                                                                     ان فريق عمل المرصد يؤكد كما ف
 
                             

  التميي   غي  
ي              ف 
  نشاط األعضاء خارج المجلس او  المقصود، السيما   

 
ي                            ف
 
   

 
ي ما يدور ف
 
اجتماعات اللجان بكون           

  اننا ال نتوافر عل عدد ساعات عمل اللجان (  1)                   ي       بحسب النظام الداخل  للمجلس الشيةاألصل فيها 
ي                                       ما يعت 
       

                                                           
 114المادة :  1
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، ها عن النش  بعكس                                                                                  ر وما تقوم به من استضافات ومناقشات مع مختصي   داخل االجتماعات لغياب محاض 

اضات عل سي  الجلسا
ها وما يدور فيها من نقاش واعي    تنش  جداول اعمالها ومحاض 

            ت االعتيادية الت 
ي    ر                                                   

                

  عدد 
  اننا تركنا عمل اللجان بالمجمل انما ركزنا عل ما توافرت فيه لنا وثيقة كما ف 

ي     الجلسات. وهذا ال يعت 
ي                                                                           

                    

  اختصت 
ي       االجتماعات والقواني   الت 
 بها.                          

ي عملنا 
ي جلسات المجلس، لعل تصميم برنامج إدخال خاص ل لقد اعتمدنا ف 

حرصا منا معطيات المنجزة ف 

ي حال  محاولي   المخرجات، دقة وحيادية  عل
ي حال اإلدخال اليدوي أو ف 

ي تقع ف 
ي نسبة األخطاء الت 

تالف 

 تفري    غ البيانات وكذلك بالنسبة للمخططات البيانية. 

ي بعض بياناته عل األداء ال
ي تم إنشائها خصاعتمد التقرير ف 

اكمي للمجلس بناء عل قاعدة البيانات الت  يصا ي 

ي األداء بي   عدد الجلسات المنعقدة خالل الشهور والسنوات 
للمرصد بغية القياس الدقيق وإظهار الفروق ف 

يعية والدورات االنتخابية وما يدور فيها كل عل حدة.   التشر

ي تقارير 
ي يقدمها: يؤكد فريق عمل المرصد عل انه اعتمد ف 

 ه عل المعطيات الت 

. من فريق المرصد المخولون بدخول جلسات المجلس  الراصدون ي  النياب 

ي مجلس النواب.  
لمانية ف   الدائرة الي 

ي مجلس النواب.  
 الدائرة اإلعالمية ف 

ي للمجلس.  
وب   الموقع االلكي 

 االتصال المباشر مع لجان المجلس.  

 وسائل اإلعالم.  

ابتداء من  استثنائية،وثالث جلسات  جلسة مائة وتسعة واربعونليتضمن هذا التقرير متابعة أداء مجلس النواب 

  لغاية انتهاء عمله  3/9/2018الجلسة األوىل المنعقدة بتاري    خ 
ي ف 
  7/10/2021 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي اللجنة ومن تستعي   بهم 

هم من أعضاء المجلس والموظفي   ف  جلسات اللجان غي  علنية، وال يجوز حضورها إال ألعضائها وغي 

اء وأعضاء الحكومة  ها من وسائل اإلعالم اجتماعات اللجان  وال يجوز اللجنة من المستشارين والخي  أن يحض  ممثلو الصحافة وغي 

 .إال بإذن من رئيسها
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يعية الرابعة  العملية االنتخابية للدورة التشر

: انتخابات مجلس النواب
ً
 أوال

ي 
ي الجديد 12/5/2018)ف 

ي العراق النتخاب أعضاء مجلس النواب العراف 
يعية ف  ( أجريت االنتخابات التشر

يعية الرابعة وقد شارك فيها ) ي دورته التشر
( حزبا من 204( مرشحا من النساء والرجال موزعي   عل )7014ف 

ي تحالفات، 143بينها )
 االنتخابات بشكل منفرد. ( حزبا 61دخل ) بينما ( حزبا كانت منضوية ف 

ي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة 
( عن حصول 19/5/2018) لالنتخابات بتاري    خوقد أفرزت النتائج الت 

( مقعدا، فيما حصل تحالف 48( مقعدا ويليه تحالف الفتح الذي حصل عل )54تحالف سائرون عل )

ي مخطط رقم )  ( مقعدا. 42النض عل )
 (: 1كما مبي   ف 

 

 

 

 

 

ي 
ي حصلت عل أكي  عدد من المقاعد فقد جاء الحزب الديمقراطي الكردستاب 

أما عل مستوى األحزاب الت 

ي مخطط رقم   ( مقعدا. 19( مقعدا، ثم تيار الحكمة ثانيا إذ حصل عل )25أوال إذ حصل عل )
 
كما مبي   ف

(2 :) 

 

 

 

 

 

 

54

42

48
سائرون

تحالف النصر

تحالف الفتح

25

19 الحزب الديمقراطي الكردستاني

تيار الحكمة
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: مخاض ما بعد اعالن النتائج
ً
 ثانيا

اضات والطعون  .１  االعي 

اضات  والطعون بعد إعالن النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات حصلت موجة من االعي 

ت  حول نتائج االنتخابات، إذ ضح الكثي  من قادة الكتل السياسية إن نتائج االنتخابات مزورة، كما وانتشر

ي بعض النتائج مجموعة من مقاطع الفيديو عل مواقع التواصل االجتماعي تكشف عن عمليا
ت تالعب ف 

عي  استمارات المفوضية، األمر الذي أثار الرأي العام وتسبب بموجة من التظاهرات اجتاحت بعض مناطق 

 محافظة كركوك تندد بنتائج االنتخابات وتطالب بإعادة العد والفرز يدويا. 

 

اع  .１  إلغاء محطات االقت 

اضات أكدت المفوضية العلي ي إثر موجة الشكاوى واالعي 
ة لالنتخابات ف 

َّ
إنها ألغت  31/5/2018ا المستلق

اع بعد ثبوت ارتكابها مخالفات. إضافة إىل إلغاءها )1021) اع من مجموع 411( محطة اقي  ( محطة اقي 

ي محافظة كركوك إىل 490محطات مخيمات النازحي   البالغ عددها )
ي حدثت ف 

(. كما أدت االحتجاجات الت 

وط البالغ عددها )( محطة انتخابية 493إلغاء )  (. 500من محطات التصويت المشر

 

 الجلسة االستثنائية لمجلس النواب  .１

ي السادس من حزيران 
 
، المنتهية واليته 2018ف ي

 
، جلسة استثنائية صوت فيها 2عقد مجلس النواب العراف

ن وقد تضم 2013( لسنة 45ثالث كان قد أجراه عل قانون انتخابات مجلس النواب رقم ) عل تعديل

اف  اع وأن يتم العد بإشر التعديل إجراء عملية العد والفرز اليدوي عل نسبة من مجموع محطات االقي 

 مجموعة من القضاة يعينون من مجلس القضاء األعل. 

 

 

 

                                                           

  قانويا يتعلق جبواز هذه العملية من عدمها.عملية قيام جملس النواب املنتهية واليته بعملية تشريع لغطًا اثارت( 1
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 إجراءات القضاة المنتدبي     .１

ي األول من تموز 
المنتدبون بعزل مدراء ، وقد أوىص بعدها القضاة 2018أجريت عملية العد والفرز اليدوي ف 

مكاتب انتخابات: )صالح الدين، األردن، تركيا، كركوك، االنبار( بدعوى ارتكابهم مخالفات وتالعب وفساد 

، وقد صادقت حكومة  منهم إىل القضاء.  وإحالةالعبادي عل توصياتهم  ماىلي
ً
 عددا

ي السادس من آب 
دوي لجميع المراكز أنهت مفوضية االنتخابات عمليات العد والفرز الي 2018ف 

ي عموم محافظات العراق وانتخابات الخارج، مؤكدة 
والمحطات االنتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون ف 

عدم اجراءها عمليات العد والفرز اليدوي لمكتب انتخابات بغداد/الرصافة بسبب الحريق الذي تعرضت 

ي 
تحتوي عل أجهزة التسجيل والتحقق  له مخازن مكتب الرصافة التابع لمفوضية االنتخابات، والت 

ي اع البالغة )البارومي  . مما يتعذر معه إجراء 882، وأجهزة تشي    ع النتائج فضال عن صناديق االقي 
ً
( صندوقا

ي 
عملية إعادة العد والفرز اليدوي وفقا إلحكام قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراف 

اع وقرار المع 2013( لسنة 45رقم ) ي أوجبت مطابقة الباركود مع أوراق االقي 
ي الفقرة ثانيا منه والت 

دل ف 

ي / 99/104/102المحكمة االتحادية بالعدد 
ولذلك تم إصدار قرار بعدم  21/6/2018اتحادية/إعالم ف 

 إجراء عمليات العد والفرز اليدوي لمراكز ومحطات بغداد/الرصافة. 

 نتائج العد والفرز اليدوي  .１

( مرشحا فقط من مجموع المرشحي   الذين شملتهم 24نتائج االنتخابات عن تطابق أصوات )أسفرت 

ي جدول رقم )
(، أما عمليات استبدال المرشحي   فقد 1 – 1عمليات العد والفرز اليدوي وكما موضح ف 

ي جدول رقم )11شملت )
 
( حيث تم استبدالهم مع مرشحي   آخرين من 1 – 2( مرشحا وكما موضح ف

( المرشح عن الفتح  ي المحافظة نفسها والكيان أو االئتالف، وأيضا صعود المرشح )محمد صاحب الدراج 

بدال عن المرشح )محمود حسي   مطلك( المرشح عن تحالف بغداد بسبب مؤشر سانت ليغو، أي حصول 

ي ليصبح مجموع مقاعد
مقعد، وخسارة تحالف بغداد مقعدا ليصبح  (48ه )تحالف الفتح عل مقعد إضاف 

 ثالث مقاعد فقط. 
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(1- 1جدول رقم ) ي
وب   ( )أسماء الفائزين الذين تطابقت أصواتهم بي   العد والفرز اليدوي وااللكي 

 المحافظة األصوات اسم النائب اسم االئتالف/الكيان ت

 دهوك 917 عمانوئيل خوشابه يوخنا  ائتالف الرافدين 1

 البضة 2889 ثورة جواد كاظم حمادي ائتالف النض 2

 بغداد 7389 زياد طارق عبدهللا حمد ائتالف الوطنية 3

 ذي قار 7585 زينب وحيد سلمان علي  ائتالف دولة القانون 4

 البضة 1750 صفاء  مسلم  بندر  سلمان ائتالف دولة القانون 5

عبد السالم عبد المحسن  ائتالف دولة القانون 6
 عرمش

 البضة 8726

 بغداد 3467 علي جبار مؤنس جابر ائتالف دولة القانون 7

 واسط 7693 عباس يابر عويد سايح للتغيي   ائتالف كفاءات 8

 البضة 1646 انتصار حسن يوسف حسن تحالف الفتح 9

 واسط 11372 سعد حسي   هاشم حسن تحالف الفتح 10

 ذي قار 12152 عبد االمي  حسن علي تعبان تحالف الفتح 11

 البضة 10153 محمد كامل حنون أبو الهيل تحالف الفتح 12

 البضة 1586 ميثاق ابراهيم فيصل مشتت تحالف الفتح 13

ي  14
 البضة 1545 زهرة  حمزة  علي  حسن تيار الحكمة الوطت 

ي  15
ي حسي    تيار الحكمة الوطت 

 واسط 1544 سعدية عبدهللا عوف 

 نينوى 4698 حسن خلف علو حميد حزب الجماهي  الوطنية 16

 البضة 5425 اسعد  عبد السادة جاسم  عبود سائرون 17

ي كاظم ابراهيم سائرون 18  واسط 2353 ايناس ناج 

 بغداد 18386 جواد عبد الكاظم محمد عباس سائرون 19

 بغداد 3716 شيماء علي حسي   حسن سائرون 20

 البضة 2738 محيسن شياع  محمد نجاح  سائرون 21

  سلومي  سائرون 22
 النجف 3891 والء رحيم حسي  

محمد اقبال عمر محمود  نينوى هويتنا 23
 عبدهللا

 نينوى 7668

ي  24
 ذي قار 5126 اسعد ياسي   صباح بارح تيار الحكمة الوطت 
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 ( )أسماء الفائزين الذين تم استبدالهم بعد إجراء العد والفرز اليدوي(1 – 2جدول رقم )

الكيان  ت
 االئتالف/ 

اسم النائب 
 البديل

المحافظ األصوات
 ة

اسم النائب 
 المستبدل

 األصوات

أجيال كريم  تيار الحكمة  1
 سلمان 

ستار جبار  ذي قار 3415
 عباس 

4414 

نشين فاضل  سائرون 2
 رحم 

ي  بغداد 3181
ازاد حميد شف 

 روس 
6629 

حمد هللا مزهر  سائرون 3
 جول 

وسن عبد  ذي قار 7410
 الحسي   

4491 

ائتالف  4
 النض

فاروق هالل  البضة 13207 مزاحم مصطف  
 جمعة 

3926 

االنبار  5
 هويتنا

فالح يونس 
 حسن 

زينب عبد  االنبار 6416
 الحميد 

1971 

ابتسام محمد  عابرون 6
 درب 

نوري  غافل  االنبار 2173
 حمادي 

3704 

الحزب  7
الديمقراطي 
ي 
 الكردستاب 

دانا محمد جزاء 
 علي 

ي  5181
السليماب 

 ة
   4378 عمر خدر محمد

الحزب  8
الديمقراطي 
ي 
 الكردستاب 

صفوان بشي  
 يونس محمد

خالدة خليل   نينوى 5663
 رشو سمو

2276 

ائتالف  9
 الوطنية

سميعة محمد 
 خليفة الغالب

غادة محمد  االنبار 1255
 نوري عبدالرزاق

1729 

ائتالف  10
 الوطنية

حسن خضي   بغداد 5588 يحت  احمد فرج 
 عباس 

5339 

حزب  11
الجماهي  
 الوطنية

سهام عباس 
 علي حمادة

محمد فرمان  نينوى 2252
 شاهر سلمان

3975 

تحالف  12
 الفتح

محمد صاحب 
 خلف

محمود حسي    بغداد 6439
 مطلك 

5269 

 

ي مجموع األصوات ما 
ي االنتخابات قد طالها التغيي  ف 

كت ف  ي اشي 
ي أن جميع الكيانات واألحزاب الت 

وهذا يعت 

ي 
 
ي أعلنتها المفوضية وبي   نتائج العد والفرز اليدوي للقضاة المنتدبي   وكما مبي   ف

ونية الت  بي   النتائج االلكي 

ي األصوات للتحالفات 1رقم ) الملحق السيما الملحقات، 
 
( الذي 2رقم ) والملحق( والذي يبي   الفروقات ف

 يبي   الفروقات لألحزاب. 
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 خريطة توزع األصوات وبعض تفاصيل التمثيل  .１

ي فاز فيها )
ة فيما يتعلق بعدد األصوات ونسب 329أفرزت نتائج االنتخابات الت  ( نائبا عن تفاوتات كبي 

ائح وغي  ذلك من  ي جداول تكشف للمهتم بعض تمثيل الشر
ي حرص فريق المرصد عل وضعها ف 

البيانات الت 

ي 
ائح الناخبي   ومدى االختالف الذي حققه بعض المرشحي   بحسب المناطق الت  مالمح خريطة توزي    ع شر

لوها. 
َّ
 مث

ي التشكيلة الجديدة وصلت إىل )
ي 219فقد وجد المرصد أن نسبة األعضاء الجدد ف 

 ( نائبا أي ما يساوي ثلت 

 70(، أما األعضاء الذين فازوا لدورتي   انتخابيتي   فقد كان عددهم )%65المجلس بنسبة تصل اىل )
ً
( نائبا

(، أما نسبة %10( أي بنسبة )28(، فيما بلغ عدد الذين فازوا لثالث دورات انتخابية )%21أي بنسبة )

خبوا ألرب  ع دورات ان%4ال )
ُ
لت األعضاء الذين انت

َّ
كما   ( عضوا. 12تخابية متتالية وعددهم )( المتبقية فقد مث

ي المخطط رقم )
 (: 3مبي   ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219

70
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دورتين 

ثالث دورات

اربع دورات
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يعية الثالثة فقد تبي   لفريق المرصد ان عدد النواب الذين تقل أعمارهم عن ) ( 40وبالمقارنة مع الدورة التشر

ي الدورة الرابعة فقد صار عددهم )20سنة أصبح الضعف تقريبا إذ كانوا )
ي الدورة الثالثة أما ف 

( 47( عضوا ف 

ي أعمار النواب الذين يبلغون الستي   
ي الدورة الثالثة عضوا فضال عن تناقص ف 

عاما فما فوق إذ كان عددهم ف 

ي الدورة الرابعة فقد أصبح عددهم )70أكي  من )
ي المخطط 34( عضوا أما ف 

 : (4رقم )( عضوا كما ف 

 

 

 

ي حصل عليها كما
ي عدد األصوات الت 

تبي   لفريق المرصد أن نتائج االنتخابات أسفرت عن تفاوت كبي  ف 

ة النواب من الرجال ممن حصلوا عل أعل عدد من  (1 – 3)الفائزون ويوضح الجدول رقم  أكي  عشر

لها: 
َّ
ي مث

ي المحافظة الت 
 األصوات كل ف 
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 (1 – 3جدول رقم )

 

ي 
حصلن عل أكي  عدد من األصوات فقد تم ترتيبهن تنازليا وبحسب  أما فيما يتعلق بالنساء اللواب 

ي الجدول رق
ي رشحن فيها وكما مبي   ف 

 (1 – 4م )المحافظات الت 

مجموع  اسم المرشح اسم االئتالف/ الحزب ت
 األصوات 

 محافظة

ماجدة  عبداللطيف  سائرون 1
 محمد 

 بغداد 55184

ي  2
ي االتحاد الوطت 

فوزي جوان احسان  الكردستاب 
 رشيد

 السليمانية 28157

ي  3
ي االتحاد الوطت 

بليسه عبدالجبار فرمان  الكردستاب 
 علي 

 السليمانية 26941

ي  4
 
 دياىل 25474 ناهدة زيد منهل مانع تحالف القرار العراف

ي الحزب الديمقراطي  5
 اربيل 22261 هدار زبي  عبدهللا سليم الكردستاب 

ي الحزب الديمقراطي  6
ي عبد الخالق فيان الكردستاب   دهوك 21479 صي 

ي  7
ي االتحاد الوطت 

اره زو محمود خدر  الكردستاب 
 محمود

 السليمانية 18608

ي الحزب الديمقراطي  8
وصفية محمد شيخو  الكردستاب 

 مراد
 دهوك 18101

ي الحزب الديمقراطي  9
ي محمد الكردستاب   دهوك 15203 داليا فرهاد حاج 

ي الحزب الديمقراطي  10
ميادة محمد اسماعيل  الكردستاب 

 صالح
 اربيل 14979

مجموع أصوات  اسم المرشح اسم االئتالف/ الحزب ت
 المرشح

 محافظة

1 
 ائتالف دولة القانون

نوري  كامل محمد 
 بغداد 102128 حسن

2 
 ائتالف النض

خالد متعب ياسي   
 نينوى 72690 حسن

3 )  السليمانية 70933 يوسف محمد صادق  كوران )التغيي 

4 
ي 
ي االتحاد الوطت 

 الكردستاب 
ريبوار طه مصطف  

 كركوك 63721 احمد

5 
 تحالف الفتح

هادي فرحان عبد هللا 
 بغداد 63568 حمد

6 
 ائتالف النض

حيدر جواد كاظم 
 بغداد 59710 العبادي

7 
ي 
ي االتحاد الوطت 

 الكردستاب 
ان محمد عباس  مي 

 السليمانية 55985 حسن

8 
 حراك الجيل الجديد

رابون توفيق معروف 
 اربيل 44470 خض  

 االنبار 41432 محمد  ريكان حديد علي  االنبار هويتنا 9

 كركوك 38899 ارشد رشاد فتح هللا  جبهة تركمان كركوك 10
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ن والفائزات ممن حصلوا عل اقل األصوات زيومقارنة بالبيانات السابقة فقد رتب فريق المرصد الفائ

ي الجدولي   
  ادناه: بحسب المحافظات وكما مبي   ف 

ي حصلت عليها الفائزات بحسب المحافظات1 – 5جدول رقم )
 ( يبي   اقل األصوات الت 

االئتالف/ اسم  ت

 الحزب

مجموع  اسم المرشح

 األصوات 

 محافظة

ي  1
جواد  انسجام عبد الزهرة تيار الحكمة الوطت 

 علي 

 بغداد 1533

 علي  ائتالف النض 2
صالح  1320 كفاء فرحان حسي  

 الدين

ي  3
 نينوى 1178 هدى جارهللا داؤد حسن تحالف القرار العراف 

 بغداد 943 علية فالح  عويد رشيد بيارق الخي   4

ي  5
صالح  621 خالدة ابراهيم خليل  تحالف القرار العراف 

 الدين

 

ي االنتخابات من الرجال1 – 6جدول رقم )
ي حصل عليها الفائزون ف 

 ( يوضح اقل االصوات الت 

مجموع  اسم المرشح اسم االئتالف/ الحزب ت

 األصوات 

 محافظة

ي  1
ي االتحاد الوطت 

 نينوى 2819 حسي   حسن نرمو درويش الكردستاب 

 بغداد 941 برهان الدين اسحق ابراهيم  حركة بابليون 2

 نينوى 933 قصي عباس محمد حسي    مستقل( –قصي عباس )شبكي  3

 دهوك 917 عمانوئيل خوشابه يوخنا  ائتالف الرافدين 4

5 

 مازن عبدالمنعم )ابو حيدر(

مازن عبدالمنعم جمعه 

 واسط 430 رجب
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 استبدال االعضاء  .１

ي 
ي شهد مجلس النواب استبدال بعض األعضاء ألسباب مختلفة كما موضح ف 

 : الجدول االب 

 (1 – 7جدول رقم )

 سبب االستبدال  الجلسة وتاريخها النائب البديل النائب المستبدل ت

 استقالة النائب  (24/12/2019( )24) محمود الزجراوي حسن العاقوىلي  1

            ي رائد فهم   2
ي ازاد حميد  شف 
 استقالة النائب  (24/12/2019) (24)                

 استقالة النائب  (24/12/2019( )24)  وسن السعيدي هيفاء االمي    3

 استقالة النائب  (11/1/2020( )27)               رشا يحت  عبيس  علي الشكري  4

 استقالة النائب  ( 7/5/2020( )1) حسن خضي  شويرد  اياد هاشم عالوي  5

ان محمد عباس  6  استقالة النائب  ( 7/5/2020( )1) الشيخ دلي   ريزان مي 

 استقالة النائب   ( 7/5/2020( )1) علي غركان حسي    محمود مال طالل  7

  استقالة النائب  ( 8/6/2020( )4) عبدالكريم يونس  هادي العامري  8

  قرار المحكمة االتحادية  (13/6/2019( )23) يونادم كنا   برهان الدين اسحاق  9

 قرار المحكمة االتحادية   (13/6/2019( )23) محمد فرمان  سهام عباس علي حمادة  10

 قرار المحكمة االتحادية   (13/6/2019( )23)  خالدة خليل رشو                صفوان بشي  يونس 11

ي  12  اشغال منصب اخر (10/9/2020) (4) وفاء حسي    قاسم االعرج 

 وفاة النائب  (10/9/2020) (4) اقبال عدنان  غيداء كمبش 13

 وفاة النائب  (15/12/2020( )28) محمد حسي   شذر  علي العبودي  14

ي  15  وفاة النائب  (15/12/2020( )28) ايوب يوسف الربيعي  حسي   الزهي 

 اشغال منصب اخر  (15/12/2020( )28) نعيم عبد المحسن عمر  فالح يونس العيساوي  16

ابراهيم علي  محمد  حني   القدو  17

 عيىس

 وفاة النائب  (13/1/2021( )35)

ي محمد 18 شبال حسن رمضان  أرام ناج 

 صفر

 وفاة النائب  (16/3/2021( )34)

 اشغال منصب اخر  (31/3/2021( )46) ضىح رضا هاشم عبد االله النائلي  19

 اشغال منصب اخر  (26/4/2021التشاورية  ) فيصل حسان سكر  .هدى سجاد 20

ي ابو حسنة  عدنان االسدي  21
 وفاة النائب  (29/5/2021( )1) رسول راىص 
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 أعضاء لم يؤدوا اليمي   الدستورية  .１

ي الدورات السابقة شهدت هذه الدورة سابقة 
أربعة من األعضاء اليمي   الدستورية  تأديةتجلت بعدم لم تحصل ف 

ي اىل نهاية عمل المجلس 
: اولم يتخذ أي اجراء بحقهم وكما مبي   ف  ي

 لجدول االب 

 (1 – 8جدول رقم ) 

 اللجنة اسم النائب ت

 ال يوجد حيدر جواد كاظم العبادي 1

نامج الحكومي والتخطيط  نوري كامل محمد حسن المالك   2 مراقبة تنفيذ الي 

ي  اتيىح   االسي 

 الثقافة واالعالم والسياحة واالثار راكان سعيد عىل  رضوان العبيدي 3

  اسعد عبد االمت   4
 ال يوجد العيداب 
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: انتخاب رئيس المجلس ونائبيه 
ً
 ثالثا

ي يوم   2022 – 2018بعد إعالن المحكمة االتحادية عن مصادقتها عل نتائج انتخابات 
، 2018آب  19ف 

 بالمادة )
ً
اما ، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إىل عقد الجلسة األوىل، حيث 3رابعا( من الدستور/ 73والي  

( اكي  األعضاء سنا والذي فتح بدوره باب  3/9/2018عقدت بتاري    خ  ي
برئاسة النائب )محمد علي الزيت 

شيح لرئيس المجلس ونائبيه. االمر الذي  شح لمنصب رئيس  أسفر الي  عن تقدم عدد من النواب إىل الي 

لمان وهم: )مح ، محمد الخالدي، خالد الي  ، احمد الجبوري، محمد الحلبوسي مد تميم، طالل الزوبعي

اع الشي أعلن السيد رئيس السن عن  (. وبعد إجراء عملية االقي  ، رعد الدهلكي ي
العبيدي، أسامة النجيف 

( صوتا 298( صوتا من أصل )169انتخاب النائب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس بعد حصوله عل )

ي عل )89لنائب خالد العبيدي عل )وحصول ا
 والنائب محمد 19( صوتا فيما حصل أسامة النجيف 

ً
( صوتا

، فضال عن تسجيل 4الخالدي عل ) ( أصوات وصوت واحد لكل من النائبي   طالل الزوبعي ورعد الدهلكي

ي المخطط رقم )  .بطاقات باطلة (3)بطاقة فارغة و (12)
 (: 5كما مبي   ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 نتائج على املصادقة ختاري من يومًا عشَر مخسة خالل مجهوري، رسوٍممب لالنعقاد النواب جملس اجلمهورية رئيس يدعو: )رابعًا ٧٣ املادة نص( 2

 (آنفًا املذكورة املدة من ألكثر التمديد جيوز وال ونائبيه، اجمللس ئيسر النتخاب سنًا األعضاء أكرب برئاسة اجللسة وتعقد العامة، االنتخابات
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ي والنائبة علية فالحبعدها  كمرشحي   لمنصب  عويد قدم السيد رئيس السن كل من النائب حسن كريم الكعت 

( صوت 210النائب األول لرئيس مجلس النواب، وحاز النائب حسن كريم عل ثقة المجلس بحصوله عل )

بة علية فالح، ( صوتا للنائ33( نائبا مصوتا ليصبح نائبا أول لرئيس مجلس النواب مقابل )281من أصل )

ي المخطط رقم )  ( باطلة. 5( بطاقة فارغة و)35فضال عن )
 (: 6كما مبي   ف 

 

لمان لغرض 16/9/2018استمرت جلسة مجلس النواب مفتوحة لغاية يوم ) ( اذ التأم شمل أعضاء الي 

ي لرئيس المجلس وأعلن السيد رئيس السن عن ترشح النائبي   بشي  خليل توفيق 
واحمد انتخاب النائب الثاب 

ي الجولة األوىل للتصويت. ثم تمخضت الجولة 
حمه رشيد للمنصب بعد حصولهما عل أعل األصوات ف 

( 282( صوتا من أصل )185الثانية عن فوز النائب بشي  خليل الحداد بثقة المجلس بعد حصوله عل )

فضال عن تسجيل ( صوتا للنائب احمد حمه رشيد، 53صوتا، ليصبح نائبا لرئيس مجلس النواب مقابل )

 ورقة باطلة.  (28)ورقة فارغة و (16)

: انتخاب رئيس الجمهورية 
ً
 رابعا

ي جلسة يوم )
 
ي لرئيس المجلس ف

( أعلن رئيس مجلس 16/9/2018بعد اكتمال عملية انتخاب النائب الثاب 

 للمادة )
ً
شح لمنصب رئيس الجمهورية ، تطبيقا (/ 70النواب محمد الحلبوسي عن فتح باب الي 

ً
من  أوال

( ضمن الجلسة المفتوحة أوضح 27/9/2018. وبعد أن استئناف مجلس النواب جلسته بتاري    خ )4الدستور

ي مدة ال تتجاوز ال )
( يوما من تأري    خ عقد 30الحلبوسي بأن عل مجلس النواب انتخاب رئيس الجمهورية ف 

ي الوقت ذاته عن إن العدد الكلي للمتقدمي   لشغل من
صب رئيس الجمهورية بلغ الجلسة األوىل، معلنا ف 

ا إىل أن )31) وط الالزمة فيما لم ُيقدم )7( متقدما، مشي  ( منهم 14( مرشحي   من المتقدمي   استوفوا الشر

ة السياسية، فضال عن استبعاد )  ( متقدمي   وانسحاب متقدم واحد. 9ما يثبت الخي 

                                                           

 (.أعضائه عدد ثلثي بأغلبية مهورية،للج رئيسًا املرشحني بني من النواب جملس ينتخب(: )اواًل 70) املادة( 3
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(، عل إثر ذلك تقدم منهم 30( متقدما لمنصب رئيس الجمهورية من أصل )23ومن ثم قبول ترشيح )

، عبد اللطيف محمد رشيد، سليم همزة( بطلبات االنسحاب من  ي زنىح  السادة: )عبد الكريم عبطان، عمر الي 

شح مما يخفض العدد إىل )  ( مرشحا. 19الي 

ي الجلسة الرابعة المنعقدة بتاري    خ )
( حيث كان عدد 2/10/2018أجريت عملية انتخاب رئيس الجمهورية ف 

ي التصويت الشي )النواب ا
ا 302لمشاركي   ف  ع ( نائبا. وبعد انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لصندوق االقي 

( صوتا والسيدة شوة عبد الواحد 89( صوتا والسيد فؤاد حسي   عل )165حصل السيد برهم صالح عل )

نوار سعد المال  ( أصوات. فيما حصل كل من السيدين؛4( صوتا والسيد عباس محمد نوري عل )18عل )

ومنقذ عبد اللطيف الصفار عل صوتي   لكل منهما والسيد ثائر غانم عل صوت واحد فقط فيما تم تسجيل 

ي المخطط رقم )( أوراق فارغة.  8( ورقة باطلة و)13)
 (: 7كما مبي   ف 

 

ي تؤهله الفوز برئاسة الجمهورية
ي اصوات المجلس الت 

أعلن  وألن أيا من المرشحي   لم يحصل عل ثلت 

 للمادة )
ً
ي الجولة الثانية تطبيقا

ثانيا( / 70الحلبوسي حض االنتخاب بالمرشحي   برهم صالح  وفؤاد حسي   ف 

، وبعد إتمام عملية التصويت أعلن السيد برهم صالح رئيسا لجمهورية العراق لحصوله عل 5من الدستور

، فضال عن ت22( صوتا مقابل )219) ( 7( بطاقة باطلة و)24سجيل )( صوتا لصالح المرشح فؤاد حسي  

ي الجولة الثانية )
ي المخطط رقم )  (  نائبا. 272فارغة ، بعد أن بلغ عدد المصوتي   ف 

 (: 8كما مبي   ف 

                                                           

 رئيسًا ويعلن االصوات لىاع على احلاصلني املرشحني بني التنافس يتم لوبةاملط االغلبية على املرشحني من اي حيصل مل اذا: (ثانيًا/٧٠) املادة( 4

 .الثاني االقرتاع يف االصوات اكثرية على حيصل من
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: تكليف رئيس مجلس الوزراء 
ً
 خامسا

 بالمادة )
ً
كلف السيد برهم صالح السيد عادل ،  6أوال( / 76بعد إتمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية وعمال

ي عبد 
ة الممثلة ف  المهدي بتشكيل الحكومة كونه المرشح الذي تم االتفاق عليه من قبل الكتل الكبي 

 من 7ثانيا(/ 76المجلس، عل أن ُيقدم كابينته الوزارية خالل مدة أقصاها ثالثون يوما بحسب نص المادة )

ي . 
 الدستور العراف 

 

  عادل عبد المهديالتصويت عىل الحكومة  

ي 
( عل المنهاج الوزاري الذي 24/10/2018 الجلسة التاسعة المنعقدة بتاري    خ )صوت مجلس النواب ف 

ي 14أعده السيد عادل عبد المهدي، وكذلك صوت مجلس النواب عل )
( وزارة من الكابينة الوزارية الت 

ي وقت الحق
ي الوزارات وتم إعالن تأجيل التصويت عليها ف 

،  أعدها السيد رئيس الوزراء، ولم يصوت عل باف 

ي الجدول أدناه: 
 كما مبي   ف 

 

 

                                                           

 تاريخ من يومًا عشَر مخسة خالل الوزراء، جملس بتشكيل عددًا، كثراأل النيابية الكتلة مرشح اجلمهورية، رئيس يكلف(: أواًل ٧٦) املادة( 5

 .اجلمهورية رئيس انتخاب

 .يفالتكل تاريخ من يومًا ثالثون أقصاها مدٍة اللخ وزارته، أعضاء تسمية املكلف، الوزراء جملس رئيس يتوىل( ثانيا /76)( 6
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 (1 – 9جدول رقم )

 التصويت اسم الوزارة اسم المرشح ت

 تم التصويت وزارة الشباب و الرياضة احمد رياض العبيدي 1

ي  2
 تم التصويت وزراة الزراعة صالح حسي   جي  الحست 

 تم التصويت وزارة الموارد المائية جمال عباس العادىلي  3

ي  4  تم التصويت وزارة النقل باهض عبد هللا لعيت 

 تم التصويت وزارة العمل والشؤون االجتماعية باسم عبد الزمان الربيعي  5

 تم التصويت وزارة الكهرباء لؤي الخطيب 6

 تم التصويت وزارة الصناعة والمعادن صالح عبد هللا الجبوري 7

 التصويتتم  وزارة النفط + نائب رئيس الوزراء ثامر عباس الغضبان 8

 تم التصويت وزارة المالية + نائب رئيس الوزراء فؤاد محمد حسي    9

 تم التصويت وزارة االتصاالت  نعيم ثجيل الربيعي  10

ي  11
 تم التصويت وزارة االعمار واإلسكان نبكي   ركاب 

 تم التصويت وزارة التجارة محمد هاشم عبد المجيد 12

 تم التصويت وزارة الخارجية محمد علي الحكيم 13

 تم التصويت وزارة الصحة عالء العلوان 14

 

 ثالث وزراء جدد 

ي جلسته التاسعة عشر )
، 18/12/2018صوت مجلس النواب ف  ( عل ثالث وزراء )التخطيط، التعليم العاىلي

ي 
بية والهجرة ف  ي الي 

وتأجيل التصويت عل وزارة  الجلسة نفسها الثقافة( ولم يمنح الثقة لمرشىحي وزارب 

 . الدفاع والداخلية والعدل

  التصويت عىل وزراء جدد 

ي الجلسة الثالثة 
 
ين المنعقدةاستكمل مجلس النواب ف عل  التصويت( 24/12/2018بتاري    خ ) والعشر

بية، الهجرة( ولم يمنح الثقة لوزير الدفاع، ولم تكتمل الكابينة الوزارية لعدم رفع أسماء  وزيرين هما )الي 

ي الجدول أدناه:  الداخلية، )الدفاع،الوزارات الشاغرة 
 العدل( كما ف 
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 (1 – 10جدول رقم )

 تاري    خ التصويت التصويت اسم الوزارة اسم المرشح ت

 (18/12/2018) 19ج تم التصويت وزارة التخطيط الدليمي نوري ناطق  1

 (18/12/2018) 19ج تم التصويت وزارة التعليم العاىلي  قصي السهيل 2

ي عبد االمي  الح 3
 (18/12/2018) 19ج تم التصويت وزارة الثقافة مداب 

ي  4
بية صبا خي  هللا الطاب  لم يتم  وزارة الي 

 التصويت
 (18/12/2018) 19ج

لم يتم  وزارة الهجرة هناء عمانويل  5
 التصويت

 (18/12/2018) 19ج

 (24/12/2018) 23ج تم التصويت وزارة الهجرة نوفل بهاء موس 6

شيماء خليل عبد  7
 هللا 

بية  (24/12/2018) 23ج تم التصويت وزارة الي 

لم يتم  وزارة الدفاع فيصل الجربا 8
 التصويت

 (24/12/2018) 23ج

 

 

  ين مجلس النواب وتظاهرات  )استقالة حكومة عادل عبد المهدي( 2019تشر

ين األول من عام  ي بداية شهر تشر
ا ف  يا كبي  ، اذ غطت المظاهرات واالحتجاجات 2019شهد العراق حراكا جماهي 

تركزت فيها المطالب عل اإلصالح الدستوري واقالة الحكومة فضال عن  والجنوب،الشعبية معظم مدن الوسط 

ي   
ي ف 
مطالب عديدة أخرى وعل اثرها قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته اىل مجلس النواب العراف 

29/11/2019 . 

 

  الموقف الدستوري من االستقالة 

ي مادته 
ي ف 
ي  61لم يشر الدستور العراف 

 يتعامل فيها  مجلس النواب مع استقالة رئيس الوزراء اذ اىل الكيفية الت 

ي يتم من خاللها سحب الثقة من رئيس الوزراء والحكومة بشكل عام  وعل الرغم 
تضمنت الفقرة ثامنا الكيفية الت 

ين  ي جلسته العشر
من الفصل االول من السنة من ذلك وتماشيا مع مطالب المتظاهرين صوت مجلس النواب ف 

يعي عل قبول االستقالة وإبقاء الحكومة لتضيف االعمال لحي    1/12/2019المنعقدة بتاري    خ  ة الثانيةالتشر

ي المادة  ما تقدموعل وفق  اختيار رئيس وزراء جديد،
 
استعمل رئيس الجمهورية صالحياته المنصوص عليها ف

: )المادة ) 76 ي
ي تنص عل االب 

ي   الت 
 (: 76من الدستور العراف 
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 :
ً
َ يكل -أوال ، بتشكيل مجلس الوزراء، خالل خمسة عشر

ً
ف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية األكي  عددا

 من تاري    خ انتخاب رئيس الجمهورية. 
ً
 يوما

 :
ً
 من تاري    خ  -ثانيا

ً
يتوىل رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خالل مدٍة أقصاها ثالثون يوما

 التكليف. 

 :
ً
، عند إخفاق رئيس ُيكلف رئيس  -ثالثا

ً
 لرئاسة مجلس الوزراء، خالل خمسة عشر يوما

ً
 جديدا

ً
الجمهورية، مرشحا

ي البند 
ي تشكيل الوزارة، خالل المدة المنصوص عليها ف 

 ” مجلس الوزراء المكلف ف 
ً
 من هذه المادة. ” ثانيا

 :
ً
، عل مجلس النواب، ويعد يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري -رابعا

 ثقتها، عند الموافقة عل الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، باألغلبية المطلقة. 
ً
 حائزا

 :
ً
ي حالة عدم نيل  -خامسا

، ف 
ً
يتوىل رئيس الجمهورية تكليف مرشٍح آخر بتشكيل الوزارة، خالل خمسة عشر يوما

 الوزارة الثقة.(

  تكليف مرشحي   لرئاسة مجلس الوزراء 

ي 
شباط أي بعد شهرين من استقالة السيد عادل عبد المهدي تم تكليف السيد محمد توفيق  األول من شهر ف 

عالوي بتشكيل الحكومة الجديدة وبدوره استطاع المكلف ان يقدم كابينته الوزارية قبل انتهاء المدة الدستورية 

ي المادة )
منح الثقة للحكومة مما ل المجلس لم ينعقد ( ثانيا اىل مجلس النواب ، غي  ان 76المنصوص عليها ف 

ه عي  وسائل االعالم .   أدى اىل اعتذار السيد المكلف عي  بيان تم نشر

ي 
 
ي ف

 
 17/3/2020بعد اعتذار السيد محمد توفيق عالوي بتاري    خ األول من اذار تم تكليف السيد عدنان الزرف

وقبل إتمام المدة المنصوص عليها بالشهر ونتيجة للضغوط السياسية والتلوي    ح بعدم بتشكيل الحكومة الجديدة 

ي االنسحاب من التكليف بتاري    خ التاسع من نيسان  تمرير الوزارة،
ي اليوم نفسه قام 2020اعلن عدنان الزرف 

، وف 

 . رئيس الجمهورية بتكليف السيد مصطف  الكاظمي بتشكيل الحكومة

 

 

 

 

 



 23 

 حكومة جلسة منح الثقة لل 

ي بتاري    خ 
يعي الثاب  وخصصت للتصويت عل 7/5/2020عقد مجلس النواب جلسته األوىل من الفصل التشر

 . المنهاج الوزاري وعل منح الثقة لحكومة السيد مصطف  الكاظمي 

 التصويت عىل الحكومة الجديدة 

بعد اعالن المنهاج الوزاري والموافقة عليه، عرض السيد رئيس الوزراء أسماء المرشحي   لشغل الحقائب الوزارية 

ي الجلسة ذاتها 
ي الجدول رقم )15الثقة ل ) عل منحوقد صوت المجلس ف 

ولم يصوت  (11( وزيرا كما مبي   ف 

ي جدول رقم ) خمسةبمنح الثقة ل
ي ( فيم12حقائب وزارية كما مبي   ف 

ا اجل رئيس الوزراء تقديم مرشىحي حقيبت 

 . وزارة النفط والخارجية اىل وقت اخر 

 يبي   عل أسماء السادة المرشحي   للكابينة الوزارية: ( 1 – 11م )دول رقج

 التصويت الوزارة اسم المرشح

 تم التصويت الدفاع جمعة عناد سعدون

 تم التصويت الداخلية الفريق عثمان الغانمي 

 تم التصويت المالية االمي  عالويعلي عبد 

 تم التصويت التخطيط خالد نجم بتال

 تم التصويت األعمار والبلديات نازني   شيخ محمد

 تم التصويت الصحة والبيئة حسن محمد عباس

 تم التصويت التعليم العاىلي  نبيل كاظم عبد الصاحب

 تم التصويت الكهرباء ماجد مهدي علي 

 تم التصويت النقل ناض حسي   بندر

 تم التصويت الصناعة منهل عزيز

 تم التصويت الشباب والرياضة عدنان درجال

 تم التصويت االتصاالت  اركان شهاب احمد

 تم التصويت العمل والشؤون االجتماعية عادل حاشوش

 تم التصويت الموارد المائية مهدي رشيد مهدي جاسم

بية علي حميد مخلف  تم التصويت الي 
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 أسماء الذين لم يحصلوا عل ثقة المجلس والتصويت عليهم لشغل الحقائب الوزارية:  ( يبي   1 – 12جدول رقم )

 التصويت الوزارة اسم المرشح

 لم يتم التصويت الهجرة والمهجرين ثناء حكمت نارص جرجيس

 لم يتم التصويت التجارة نوار نصيف جاسم حمود

 لم يتم التصويت الزراعة إسماعيل عبد الرضا الالم  

عبد الرحمن مصطف  فتاح 

 احمد

 لم يتم التصويت العدل

 لم يتم التصويت الثقافة واآلثار هشام صالح داود

 

 استكمال الكابينة الوزارية 

ي جلسته الثالثة المنعقدة بتاري    خ )
( صوت خاللها عل كل 6/6/2020استكمل مجلس النواب الكابينة الوزارية ف 

ي  ،العدل، الزراعة التجارة،، الهجرة والمهجرين ،الخارجية التالية )النفط،من الوزارات 
الثقافة واالثار( كما ف 

 الجدول ادناه. 

 يبي   عل أسماء السادة المرشحي   للكابينة الوزارية:  (1 – 13جدول رقم )

 التصويت الوزارة اسم المرشح

 تم التصويت النفط احسان عبد الجبار

 تم التصويت الخارجية فؤاد محمد حسي   

 تم التصويت الهجرة والمهجرين ايفان فائق يعقوب

 تم التصويت التجارة عالء احمد حسن

 تم التصويت الزراعة محمد كريم جاسم

 تم التصويت العدل ساالر عبد الستار محمد

 تم التصويت الثقافة واآلثار حسن ناظم عبد حمادي
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 8أداء المجلس 

ي دور  أداءقبل الدخول بتفاصيل 
ي جدول المقارنات  تهمجلس النواب ف  الحالية يضع فريق المرصد النياب 

ي ليوضح ما انجز 
ي االب 

تكمل  والرابعة مع مالحظة ان الدورة الرابعة لم الدورات االنتخابية الثانية والثالثةف 

ي مدتها الدستورية 
 : عل النحو االب 

 (1 – 14م )جدول رق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعية الثالثة حرص فريق    السنة التشر
 
وبكون هذه الدورة لم تكمل مدتها الدستورية وأنهت اعمالها ق

يعية  وعىل فقط المرصد ان يجري المقارنات بينها وبي   الدورة االنتخابية الثالثة لمدة ثالث سنوات تشر

  النحو 
 : االب 

 (1 – 15دول رقم )ج

 

 

 

 

 

 

                                                           
 يقصد فريق المرصد باألداء )نتائج نشاط المؤسسة خالل مدة زمنية محدودة( 8

 الدورة الرابعة الدورة الثالثة الدورة الثانية  الموضوع

 استثنائية  3+ 149 272 252 عدد الجلسات

 174 326 323 قراءة اوىل

 129 242 267 قراءة ثانية

 91 164 216 قواني   مصوت عليها

 12 54 0 استضافة

 203 212 232 معدل الحضور العام

 428.46 819,3 993,85 ساعات العمل

 5 16 0 الشفهيةاالسئلة 

 1 10 3 االستجوابات

 الدورة الرابعة الدورة الثالثة الموضوع

 استثنائية  3+ 149 225 عدد الجلسات

 174 250 قراءة اوىل

 129 195 قراءة ثانية

 91 137 قواني   مصوت عليها

 12 46 استضافة

 203 221 معدل الحضور العام

 428.46 690.25 ساعات العمل

 5 3 االسئلة الشفهية 
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 فاعلية المجلس

ي بالفاعلية 
ي تحقيق أهدافه من خالل اونعت 

وحضور االعتيادية نتظام جلسات المجلس قدرة المجلس ف 

ي جدول االعمال وعمل اللجان فيها األعضاء 
من حيث عدد االجتماعات وتنفيذ ما جاء من فقرات مدرجة ف 

ي انجزتها 
ي عقدتها كل لجنة والقواني   الت 

ي طرأت عليها الت 
ات الت   عن أداء هيئة الرئاسة.  فضال والتغيي 

 اوال: حضور األعضاء: 

و المادة  2018لسنة  13من قانون مجلس النواب وتشكيالته المرقم 9(11) عل الرغم من وضوح المادة

ي احدى 18)
ي توجب نشر غيابات وحضور األعضاء عل موقع المجلس وف 

، الت  ( من النظام الداخلي

ي الدورات االنتخابية المنضمة، امتنعت عن تنفيذ 
ي سابقة لم تحصل ف 

الصحف، إال أن رئاسة المجلس، وف 

يعية ولغاية إعداد هذا ما نصت عليه المواد  أعاله . اذ حجبت غيابات األعضاء من بداية هذه الدورة التشر

يعية األوىل، ألرب  عالتقرير. سوى  يعي األول من السنة التشر ي الفصل التشر
وعل الرغم من ذلك  جلسات ف 

ي محاض  الجلس ينشر بناء عل ما فإن فريق المرصد استطاع ان يحصي العدد اإلجماىلي للحضور 
من ات ف 

ي سلة 
دون معرفة المتغيبي   وكتلهم واحزابهم ومحافظاتهم. وهذا بدوره يضع أعضاء المجلس جميعهم ف 

الصحيح. المنضبط وبي   العضو الذي لم يمثل من انتخبه عل النحو  العضو واحدة من االتهام دون تميي   بي   

ي الجدول ادناه: للدورة االنتخابية الرابعة كما الحصيلة لمعدل حضور األعضاء  وكانت
 مؤشر ف 

ي الجلسات يبي   معدل حضور اعضاء المجلس  (1 – 16جدول رقم )
 : سنةلكل االعتيادية ف 

 الدورة الرابعة  الدورة الثالثة  السنوات  

 218 231 السنة االوىل 

 209 231 السنة الثانية 

 184 203 السنة الثالثة 

 203 221 المعدل العام 

                                                           

 نون جملس النواب وتشكيالته امن ق 11املادة ( 9

ة او عشر مرات غري ياب النائب من دون عذر مشروع مخس مرات متتاليويف حال تكرار غ وجلانه،النائب التزام حضور جلسات اجمللس  ىأوال: عل

 .ىل االلتزام باحلضورامتتالية خالل الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطيا يدعوه فيه 

 .الغياب بدون عذر مشروع بطرق حتدد بتعليماتثانيا: ينشر 

 د من ثلث جلسات اجمللس يف الفصل التشريعي الواح ثالثا: للمجلس إقالة النائب إذا جتاوزت غياباته بدون عذر مشروع أكثر

 .ابا عن حضور اجللساترابعا: يعد ختلف النائب عن أداء اليمني الدستورية بدون عذر مشروع غي
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ي 
يعيةمعدل الحضور العام لجلسات  ان، الجدول أعالهويتبي   مما ذكر ف  ( 203، هو )الرابعة للدورة التشر

، وهذا 
ً
ي غياب  نائبا

 . نائبا عن الجلسات كمعدل عام (126)يعت 

. 166اذ اقتض الحضور فيها عل ) االولمن الفصل (  31كانت أقل الجلسات حضورا هي الجلسة )
ً
 ( نائبا

لمان عل 4اما أكي  الجلسات حضورا فهي الجلسة ) ي صوت فيها الي 
( من الفصل االول للسنة االوىل  الت 

ي الجولة الثانية حيث حض  فيها ) (219)برهم صالح رئيسا للجمهورية بحصوله عل 
 عند 302صوتا ف 

ً
( نائبا

 افتتاح الجلسة. 

واقلها هو  ا ( نائب266بمعدل ) ايار من السنة الثانيةالشهور حضورا هو شهر  أكي  وفيما يتعلق بالشهور فكان 

 ا( نائب171بمعدل حضور )من السنة الثالثة  ايار شهر 

 ثانيا: جلسات المجلس

عقدت فضال عن ثالث جلسات استثنائية جلسة ( 149ل )ب يتضمن هذا التقرير متابعة أداء مجلس النوا

يعية الرابعةخالل  ولغاية الجلسة الرابعة  3/9/2018بتاري    خ األوىل المنعقدة ابتداء من الجلسة  . الدورة التشر

يعية الثالثة المنعقدة  ي من السنة التشر
يعي الثاب  وكان من المفروض  13/7/2021بتاري    خ من الفصل التشر

( جلسة بواقع ثمان جلسات لكل شهر ومن هذا يتضح 192عقد )بحسب النظام الداخلي للمجلس ان يتم 

ي الجدول ادناه عدد انعقاد الجلسات  االنتخابية الدورةجلسة خالل هذه  (43)المجلس لم يعقد ان 
وف 

. بحسب الشهور   والسني  

 (: 1 – 17الجدول )

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة االوىل الشهر

 2+ مكتمل 7 3 ايلول

ين االول   مكتمل 4 6 تشر

  
 
ين الثاب  5 مكتمل 6 تشر

 1+ مكتمل 7 مكتمل كانون االول

  
 
 5 3 5 كانون الثاب

يعية شباط يعية عطلة تشر  0 عطلة تشر

 1+ مكتمل 0 7 اذار

 0 0 7 نيسان

 1 1 7 ايار

 1 5 مكتمل رانيحز 

يعية 7 تموز  2 عطلة تشر

يعية اب يعية عطلة تشر  0 عطلة تشر

 0 -  - 2021ايلول 
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يعية    السنة يناألوىل قد اكتمل فيها عدد الجلسات لشهر ومن الجدول أعاله يتضح ان السنة التشر
 
 وق

يعية الثانية  يعية الثالثة فقد اكتملت فيها الجلسااكتملت الجلسات لشهر واحد فقط التشر ت اما السنة التشر

 شهور اربعةلمدة 

 

  اما الجدول 
ي االب 
يعية: االعتيادية مجموع الجلسات       يبي                    ر      لكل سنة تش 

 (1 – 18جدول رقم )

 عدد الجلسات السنة 

 64 السنة االوىل 

 استثنائية 2+ 35 السنة الثانية 

 + استثنائية 50 السنة الثالثة 

 + ثالث جلسات استثنائية 149 المجموع 

 

 (10)جلسات مجلس النواب ساعات عمل  ثالثا: عدد 

ي الجلسات عدد ساعات عمل فريق المرصد قسم 
ي االعتيادية  المجلس ف 

عل  كما موضح بالجدول االب 

ي هو 
هذه ساعة لمجموع الجلسات خالل  (428.46) الشهور الخاصة بهذا التقرير وكان المجموع النهاب 

 جلسة. لكل ساعة ( 2.8ما يعادل ) االنتخابية أيالدورة 

 سنةالمجلس لكل جلسات يبي   عدد ساعات عمل  (1 – 19م )جدول رق

 عدد ساعات السنة 

 216,8 السنة االوىل 

 85,10 السنة الثانية 

 126,56 السنة الثالثة 

 428.46 المجموع 

 

 

 

 

                                                           
 ل المرصد عدد ساعات عمل اجتماعات اللجان لعدم نشر محاضرها بكونها سرية.يستثني فريق عم 10
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 جدول اعمال المجلس رابعا: 

 عدد الفقرات المنفذة وغي  المنفذة .1

ي جدول أعماله عن فقرات الجلسات وما تتضمن كل جلسة من جدول أعمال إذ بلغ مجموع 
أعلن المجلس ف 

ي اليوم 515( فقرة نفذ منها )819الفقرات المعلنة )
( فقرة إىل يوم آخر ولم 304نفسه فيما رحلت )( فقرة ف 

ي أجندة 
ي إن المجلس يضع ف 

ي الجلسات الالحقة ما يعت 
يتست  لنا متابعة الفقرات المرحلة لعدم تتابعها ف 

ي المخطط رقم )الجلسة الواحدة ما ال تستوعبه الجلسة وما ال يستطيع تنفيذه.  
 (: 9كما مبي   ف 

 

 جلسات ال جدول اعمال لها .2

ي الجدول    الجلساتجلسة من جلسات الدورة االنتخابية الرابعة من جدول اعمال  (17)خلت 
كما مبي   ف 

ي تنص عل )تمارس هيأة الرئاسة ادناه ،
ي مادته التاسعة الفقرة أوال الت 

خالفا للنظام الداخلي  للمجلس  ف 

: تنظيم جدول األعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعني
ً
ة أو ممثليهم من اللجان لجلسات المهام اآلتية: أوال

 به مشاري    ع 
ً
مجلس النواب وتوزيعه عل األعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفقا

وعات القواني   المقدمة من  حات القواني   والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشر
ومقي 

ي أنهت اللجان المختصة دراستها 
ي الحكومة الت 

، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومي   ف 

د أخر(
َ
 . األقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور عل ُمد

  تنص عل )تعد هيئة الرئاسة جدول أعمال مجلس 
ي                                          فضال عن المادة السابعة والثالثون الفقرة أوال الت 
                                              

يعه او تبليغه لألعضاء قبل انعقاد الجلسة              ي                                             النواب األسبوع  بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوز 

  خلت من جول اعمال:                               األوىل األسبوعية بيومي   عل األقل(
ي                   . والجدول التاىل  يبي   الجلسات الت 
                ي                   
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 (1 – 20جدول رقم )

 تاريخها  الجلسة 

  / سنة أوىل 16الجلسة )
            ( الفصل الثاب 
               4/5/2019 

  8/10/2019 ثانيةسنة  / الفصل االول ( 8الجلسة )

 10/10/2019 ثانيةالفصل االول / سنة  ( 9الجلسة )

 29/10/2019 سنة ثانية / الفصل االول ( 11الجلسة )

 13/11/2019 سنة ثانية / الفصل االول ( 14الجلسة )

 20/11/2019 سنة ثانية / الفصل االول ( 17الجلسة )

 18/12/2019 سنة ثانية / الفصل االول ( 23الجلسة )

 24/12/2019 سنة ثانية / الفصل االول ( 24الجلسة )

 24/12/2019 سنة ثانية  / الفصل االول ( 25الجلسة )

  / سنة ثانية 6الجلسة )
              ( الفصل الثاب 
               24/6 / 2020 

 10/10/2020 سنة ثالثة / الفصل االول ( 11الجلسة )

 26/10/2020 ( الفصل األول / سنة ثالثة14الجلسة )

 27/10/2020 سنة ثالثة / الفصل االول ( 16الجلسة )

 29/10/2020 سنة ثالثة / الفصل االول ( 18الجلسة )

 12/11/2020 سنة ثالثة / الفصل االول ( 22الجلسة )

 16/3/2021 سنة ثالثة  / الفصل االول  ( 44الجلسة )

 18/3/2021 سنة ثالثة  / الفصل االول  ( 45الجلسة )
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 التصويتات .3

ي تجري عند قراءة صوت مجلس النواب عل موضوعات متفرقة 
اثناء انعقاد الجلسات غي  التصويتات الت 

ي الملحق رقم )القواني   او التصويت عليها تابعها فريق المرصد  
 (6كما مبي   ف 

  إدارة الجلسات خامسا: 

تناوب جميع أعضاء هيئة الرئاسة عل إدارة  لهذه الدورة االنتخابيةشهدت جلسات مجلس النواب 

الجلسات والحظ فريق المرصد ان بعض الجلسات تعاقب عل ادارتها أعضاء هيئة الرئاسة جميعهم اذ 

ي يغطيها التقرير كا
ة الت  : افتتحت بعضو واختتمت بعضو اخر وخالل الفي  ي

 ن ترأس الجلسات عل النحو االب 

ي ادارة الجلسات: هي اداء لبيان( 1 – 21قم )جدول ر 
 ئة الرئاسة ف 

 عدد المرات اغالق الجلسة افتتاح الجلسة

 61 محمد الحلبوسي  محمد الحلبوس  

ي  حسن الكعب     19 حسن الكعت 

 5 بشي  الحداد بشت  الحداد

ي  محمد الحلبوس    16 حسن الكعت 

 25 بشي  الحداد محمد الحلبوس  

 13 بشي  الحداد حسن الكعب   

ي  بشت  حداد   2 حسن الكعت 

 3 محمد الحلبوسي  حسن الكعب   

  )رئيس 
محمد عىل  زيب 

 لسن( ا

 1 محمد الحلبوسي 

  )رئيس 
محمد عىل  زيب 

 لسن( ا

ي )رئيس 
محمد علي زيت 

 لسن( ا

مرات المستائنفة  3

 االوىل 
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يع    االداء التشر

يعية يعية كما 91عل ) صوت مجلس النواب خالل دورته التشر ( قانونا تم توزيعها بحسب السنوات التشر

ي    ع اذ كانت السنة الثالثة  ي ادناه ونالحظ عل وفق ذلك التفاوت الكبي  بي   السنوات من حيث التشر
مبي   ف 

يعا بواقع  : قانونا  (50)هي األكي  تشر ي الجدول التاىلي
 . كما ف 

 (1 – 22جدول رقم )

يعات لكل سنة  السنوات           ر             عدد التش 

 20 السنة االوىل 

 21 السنة الثانية 

 50 السنة الثالثة 

 

يعية  التقرير الحركاتتضمن هذا ي ي ( 11)التشر
ي عمل عليها المجلس منذ انطالق أعماله ف 

اكمية الت  الي 

يعية األوىل ولغاية  3/9/2018 ي المخطط رقم 7/10/2021من الجلسة األوىل للسنة التشر
. كما مبي   ف 

(10 :) 

 

 لم تزل عند القراءة االوىل45من المقارنة بي   عدد القراءات االوىل والثانية ان هنالك )ونالحظ 
ً
 ولم ( قانونا

 قرأت قر 38تعرض إىل القراءة الثانية، وأيضا )
ً
 . ا اءة ثانية ولم يتم التصويت عليه( قانونا

                                                           
لتصويت عليه في لنقصد بالحركات التشريعية دورة حياة مشروعات او مقترحات القوانين  اذ يقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية ومن ثم يعرض  11

 جلسات المجلس االعتيادية .

174

129

91

القراءة االولى  القراءة الثانية  القوانين المصوت عليها 
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، باستثناء  حا  14)تجدر اإلشارة إىل أن القواني   المصوت عليها كانت كلها مشاري    ع قواني   ي الجدول ( مقي 
كما ف 

 ادناه: 

ي صدرت خالل هذه السنة: 1 – 23) جدول رقم
حات القواني   الت 

 ( يبي   مقي 

حات القواني   
              مقت 
     

ح قانون تعديل قانون المجمع العلمي رقم ) 2015( لسنة 22مقي   

ح قانون التعديل االول لقانون الموازنة  لعام  2019مقي   

ح قانون إلغاء أمر سلطة االئتالف المؤقت المنحلة رقم )  يعي  2004( لسنة  57مقي  رقم  واألمر التشر

2005( لسنة  19)   

ي الدولة العراقية
ح قانون إلغاء االمتيازات المالية للمسؤولي   ف 

 مقي 

ح قانون اللجنة االولم بية الوطنية العراقيةمقي   

ي لقانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية رقم 
ح قانون التعديل الثاب  2018لسنة  12مقي   

ح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم  2000لسنة  6مقي   

رين من جراء العمليات الحربية واالخطاء  ي لقانون تعويض المتض 
ح قانون التعديل الثاب  مقي 

المعدل  2009لسنة  20العسكرية والعمليات االرهابية رقم   

ح قانون التعديل األول لقانون اإلدارة المالية االتحادية رقم )   2019( لسنة  6مقي 

طة رقم  ح قانون تعديل كلية الشر . 2000( لسنة 37)مقي   

ح قانون الضمان الصىحي   مقي 

ح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية واالجنبية  مقي 

ح قانون االتحادات الرياضية الوطنية  مقي 

ح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبي   والمدققي   رقم ) 1969( لسنة 185مقي   

 

 

 

 



 34 

 

يعية بحسب شهور  يعية جاءت الحركات التشر :  السنوات التشر  
 عىل النحو االب 

  يعية  كان شهر اذار األكي  فاعلية من حيث القواني   المصوت عليها فقد  الثالثة هو للسنة التشر

ي حي   كان شهر 16بلغت )
األقل فاعلية فقد بلغت عدد القواني    من ذات السنة  حزيران ( قانونا ف 

 ( قواني   فقط. 1المصوت عليها )

 يعية الثالثة   اما الشهور األكي  واالقل فاعلية من حيث القراءات األوىل كان شهر ايلول للسنة التشر

يعية االوىل  ي حي   كان األقل هو شهر 25فقد بلغ عدد قراءاته ) وشهر حزيران للسنة التشر
( قانون ف 

ين  ي فقد قرأ فيه قانونا واحدا فقط. تشر
 الثاب 

  يعية  كانت الشهور األكي  واالقل فاعلية من حيث القراءات الثانية كان شهر ايلول للسنة التشر

ي 18فقد بلغ عدد قراءاته )الثالثة 
ي حي   كان األقل هو شهر كانون الثاب 

بلغ من ذات السنة  ( قانون ف 

 . ( قراءات فقط3)

 (  ت الجلسة يعية الثالثة من  (5تمي   ( مشاري    ع قواني   قراءة 8بقراءة ) الفصل االول للسنة التشر

يعية االوىل بقراءة )24، 23ثم تليها الجلسات ) أوىل ي للسنة التشر
( مشاري    ع 7( من الفصل الثاب 

 ، مما يجعلهما بالمرتبة األوىل من بي   الجلسات. قواني   قراءة أوىل لكل منهما 

  ت يعية الثالثة  ( 17الجلسة ) تمي   بتحقيقها اعل عدد مرات انجاز من الفصل االول للسنة التشر

( من الفصل االول  للسنة 1ثم تليها الجلسة ) ( قواني   6للقراءة الثانية للقواني   إذا قرأت فيها )

يعية الثانية إذ قرأت فيها )  . ( مشاري    ع قواني   5التشر

  ( 41حققت الجلسة )  اعل عدد المرات التصويت عل يعية الثالثة من الفصل االول للسنة التشر

( من الفصل االول للسنة 4( قواني   ثم تليها الجلسة )5تم فيها التصويت عل ) القواني   حيث

يعية الثانية حيث تم فيها التصويت عل ) . 4التشر  ( قواني  
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    (12) تصنيف القواني 

ي جلساتة خالل  
ي يصوت عليها المجلس ف 

ي تصنيف القواني   الت 
ي ف  السنوات اعتمد فريق المرصد النياب 

يعية  ي التشر
ي    ع وتم تبويبها ف  للدورتي   االنتخابيتي   الثالثة والرابعة بحسب وظيفتها والغرض من التشر

 : ادناهمخطط 

 (11مخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

ي ص  قواناما تفصيل ال
ي المالحقالدورة االنتخابية الرابعة  المج  لس خاللوت عليها   ي   الت 

 فيمكن مراجعتها ف 

 (. 7، 5، 4، 3)م    رق
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ي  االداء  الرقاب 

واستضافتي   سلطته الرقابية من خالل توجيه خمسة اسئلة الدورة االنتخابية الرابعة مارس مجلس النواب خالل 

 واحد فقط.  واستجواب

 األسئلة الشفهية 

 الجدول التاىلي يوضح األسئلة الموجهة من طالب السؤال والمسائل: 

 (1 – 24جدول رقم )

 النص  المسائل السؤال  رقم وتاري    خ الجلسة

ي  8/9/2020( 3) وزير وزير المالية +  محمد الدراج 

 التخطيط

ام الحكومة بتقديم ورقة االصالحات  حول عدم الي  

ي نص  60االقتصادية خالل مدة 
عليها قانون يوما الت 

ي لعام  اض المحلي والخارج  ي المادة السابعة  2020االقي 
 
ف

منه علما أن مجلس النواب صوت عل القانون بتاري    خ 

24/6/2020 . 

(11 )

12/10/2020 

وزير العمل والشؤون  هدى سجاد 

 االجتماعية

كة الوطنية  حول اجراءات الوزارة للمحافظة عل اموال الشر

ي يسهم لالستثمارات السياحية 
والمشاري    ع العقارية الت 

 .بالمئة 66صندوق تقاعد وضمان العمال فيها بنسبة 

 

(23 )

22/11/2020 

محافظ البنك  فالح ساري

 المركزي 

 

(23 )

23/11/2020 

رئيس مجلس  كاظم عطية 

 الخدمة االتحادي 

  يتبعها مجلس الخدمة 
ي                    استفش فيه عن االلية الت 
                       

  تعيي   المدراء 
 
ي                االتحادي ف
 
                           العاميي   وتنسيب الموظفي            

  وضعت 
وط والضوابط الت  ي      الجدد من وزارات اخرى والش 
                         ر                

  
 
ي لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب العراف
 
                                    . 

رئيس مؤسسة  مثت  امي    26/1/2021( 37)

 السجناء السياسيي   

بقانون  حول اسباب عدم شمول اهاىلي ضحايا حلبجة

ي سجناء النظام السابق 
 
السجناء السياسيي   اسوة بباف

 ومحتجزي رفحاء. 
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 (13)االستضافة 

ي لمجلس النواب اذ لم تذكر  ي إذا جاز لنا ان نعد جلسات االستضافة ضمن الجهد الرقاب 
من بي   مهام المجلس ف 

ي فضال  ي  الجهد الرقاب 
ي  عن النظام الداخلي فقد كانت عل النحو االب 

علما ان فريق المرصد يتابع االستضافة ف 

ي 
 االستضافات. اللجان من  اجتماعاتالجلسات العامة للمجلس دون ما يحدث ف 

 (1 – 25)جدول رقم 

 التاري    خ والجلسة الموضوع االستضافة

 عديلة حمود )وزيرة الصحة( -

 ان نافع )وزيرة االسكان واالعمار( -

ي )وزير الموارد  -  (المائيةحسن الجناب 

ي البضة -
 
 25/9/2019( 2) مناقشة االوضاع ف

 عبد الرزاق العيىس -

 )وزير التعليم(

 مناقشة خطة القبول المركزي  -

 توسيع خطة قبول الدراسات -

(8 )15/10/2019 

 عالء الدين العلوان -

 )وزير الصحة(

ي )وزير الزراعة( -
 صالح الحست 

)رئيس مجلس محافظة  الجبوري رعد  -

 بابل(

ي الوزارات الثالثة المسؤولي   عدد من  -
 ف 

 8/11/2019( 11) مناقشة قضية نفوق االسماك -

 علي العالق )محافظ البنك المركزي(-

- ) ي
 فيصل الهميص)مدير المضف العراف 

  12/11/2019( 13) مناقشة السياسة النقدية -

 مناقشة الموازنة العامة - حسي   )المالية( فؤاد  -

 

(13 )12/11/2019  

 20/12/2019( 20) 2019مناقشة برنامج الوزارة لعام  - (الكهرباءلؤي الخطيب )وزير  -

 ) رئيس الجمهورية( برهم صالح -

 عادل عبد المهدي) رئيس الوزراء( -

فائق زيدان) رئيس مجلس القضاء  -

 األعل(

اهة( -  عزت توفيق) رئيس هيئة الي  

ي  -
يعي الثاب   3/9/2019( 1) بمناسبة افتتاح الفصل التشر

                                                           
 فضال عن النظام الداخلي للمجلس. ٦1المادة  2٠٠5عام ليراجع دستور جمهورية العراق  - 13
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صالح نوري )رئيس ديوان الرقابة  -

 المالية(

ي وزير التجارة -
 محمد العاب 

 باسم الربيعي وزير العمل

بحث مطالب المتظاهرين واإلجراءات  -

 المتخذة بشأنها

( 8ج)

8/10/2019 

للتباحث حول خروج القوات االجنبية  - عادل عبد المهدي رئيس الوزراء -

 العراق من

ج)استثنائية( 

15/1/2020 

لمناقشة توسيع المقاعد الدراسية للدراسات  - وزير التعليم العاىلي والبحث العلمي  -

 العليا

(23 )22/11/2020 

 السيد احسان عبد الجبار وزير النفط -

 

وجود تضي    ح له بوجود تدخل لبعض  -

  عمل الوزارة خارج األطر القانونية، 
ي                                  النواب ف 
         

تابعة لوزارة الكهرباء                   وعدم تجهي   محطات

 بالوقود مما أدى اىل توقفها عن االنتاج

(2 )29/6/2021 

 

 

 

 ستجواب ال ا 

يعية استجوابا الدورة هذه كانت حصيلة  : مفقط كما  ا واحد التشر ي الجدول التاىلي
 وضح ف 

 (1 – 26)جدول رقم 

عضو مجلس النواب 

 طالب االستجواب  

                المسؤول الحكوم  

 المستجوب 

نتيجة  التاري    خ والجلسة  الموضوع 

 االستجواب 

رئيس هيئة االعالم  عالء الربيعي 

 واالتصاالت 

 )علي ناض الخويلدي ( 

بشأن تضليل هيئة 

االتصاالت لمجلس الوزراء 

بخصوص تجديد عقود 

الهاتف النقال وعدم 

ام ببنود حماية  االلي  

 المستهلك. 

(39 )

(3/3/2021) 

 سحب الثقة منه 
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 النيابيةاللجان 

 ( 14) عمل اللجانأوال: 

ي اجتماعات اللجان هو غي  العلنية وعل الرغم من ذلك استطاع متابعة 
يؤكد فريق المرصد عل ان األصل ف 

 عملها بما توافرت له من وثائق. 

ي أول جلسة  69نصت المادة لقد 
من النظام الداخلي لمجلس النواب عل أن يكون )تشكل اللجان الدائمة ف 

ته( وعل الرغم من يعقدها المجلس  ي تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخي 
بعد إقرار النظام الداخلي ويراع ف 

ي الجلسة الثانية المنعقدة بتاري    خ 
 ، بعد تشكيله لجنة تتوىل تعديله،25/9/2018إقرار النظام الداخلي للمجلس ف 

ي فضال عن وجود الحاالت 
 : االتية غي  ان العديد من اللجان لم تكتمل بشكلها النهاب 

 

 التكرار  .１

: ( 9أسماء النواب اذ بلغ عددهم ) تكرار لبعض وجود  ي الجدول التاىلي
 من لجنة كما مبي   ف 

ي أكي 
 ف 

 (1 – 27)جدول رقم 

 اللجنة المكررة  اللجنة الحالية  اسم النائب  ت

 الشهداء والضحايا القانونية صائب خدر نايف  1

 الشهداء والضحايا حقوق االنسان    قصي عباس محمد حسي    2

بية سعاد جبار محمد 3  االوقاف والشؤون الدينية  الي 

 االوقاف والشؤون الدينية  االقتصاد واالستثمار  مازن عبد المنعم جمعه 4

يف جوده  5  االوقاف والشؤون الدينية  االقتصاد واالستثمار  نوفل شر

بية هوشيار قرداغ يلدا  6  االوقاف والشؤون الدينية  الي 

 االوقاف والشؤون الدينية  االقتصاد واالستثمار  ميثاق ابراهيم فيصل  7

 االوقاف والشؤون الدينية   الخدمات واالعمار  اسوان سالم صادق  8

 االوقاف والشؤون الدينية  العالقات الخارجية  ريحان حنه ايوب  9

 

                                                           
 114المادة :  14

ي اللجنة ومن تستعي   
 
هم من أعضاء المجلس والموظفي   ف جلسات اللجان غي  علنية، وال يجوز حضورها إال ألعضائها وغي 

ها من وسائل اإلعالم  بهم اللجنة من اء وأعضاء الحكومة و ال يجوز أن يحض  ممثلو الصحافة وغي  المستشارين والخي 

 .اجتماعات اللجان إال بإذن من رئيسها
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 نواب بال لجان   .１

: (  13بلغ عددهم ) ي الجدول التاىلي
 كما موضح ف 

 

 (1 – 28)جدول رقم 

 اسم النائب ت اسم النائب ت

 نعيم عبد المحسن 6 فيصل حسان سكر 1

 محمد ابراهيم علي  7 عدنان فيحان 2

 محمد حسي   شذر 8 ايوب يوسف اسماعيل 3

 اسعد عبد االمي   9 حسي   خضي  عباس 4

 عبد الكريم يونس 10 خالد متعب ياسي    5

ي ابو حسنة 12 شبال حسن   11
 رسول راىص 

   ضىح رضا هاشم   13

 

 رئاسة اللجان  .１

( من النظام لداخلي لمجلس النواب عل أن )تنتخب كل لجنة خالل ثالثة أيام تالية لبداية 74نصت المادة: )

، وذلك باألغلبية لعدد أعضائها( وعل الرغم من انهاء 
ً
تشكيلها من بي   أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا

يعية الثالثة، غي  ان الع ديد من اللجان ماتزال دون رئيس أو مقرر او نائب المجلس الفصل االول من السنة التشر

ي يوم )
ي 26/4/2021للرئيس عل وفق اخر تحديث ف 

 (: 12المخطط رقم )( وكما مبي   ف 
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ي يوضح اللجان غي  المكتملة: 
 والجدول االب 

 (1 – 29)جدول رقم 

 النقص  عدد النواب                     اللجان غي   المكتملة

بية   بال نائب  17 الي 

ي والتطوير 
مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   الي 

 بال نائب ومقرر  7

 بال نائب ومقرر  10 اجتثاث البعث 

 بال مقرر  5 الثقافة والسياحة واالثار 

 

ي يكون فيها األعضاء بعدد   .１
. جدول يبي   عدد اللجان الت  ي   زوج 

 (1 – 30جدول رقم )

 عدد  األعضاء اللجنة

وات   24 الطبيعيةالنفط والطاقة والي 

 14 الزراعة والمياه واالهوار

 8 االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة بإقليم

 18 القانونية

 10 التعليم العاىلي والبحث العلمي 

 20 العالقات الخارجية

 10 العمل والشؤون االجتماعية والهجرة والمهجرين

 12 االتصاالت واالعالم

 14 المرأة واالشة والطفولة

ي  اتيىح  نامج الحكومي والتخطيط االسي   14 مراقبة تنفيذ الي 

 10 اجتثاث البعث 
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يعية                                       ر    ثانيا: عمل اللجان من حيث الحركات التش 

يع   النشاط عل صعيد    أنجزت فيها القراءات      ر  ي التش 
حات الت  ي                     افرد التقرير رسما بيانيا بالمشاري    ع والمقي 
                                                      

 :  
  قدمت مسودتها، وقد تبي   االب 

ي  األوىل والثانية مصنفة بحسب اللجان الت 
ي                             

                                     

  ( قانونا قراءة ثانية والمقدمة من 46( قانونا قراءة أوىل و )58قراءة )الدورة االنتخابية تم خالل هذا

 الخارجية. لجنة العالقات 

 ( ق28اما اللجنة المالية فقد قدمت ) قراءة ثانية.  قانونا ( 26قراءة أوىل و ) انونا 

  اللجان األقل من حيث القراءات للقواني   )االتصاالت واالعالم، األوقاف والشؤون الدينية، المرأة

، الشهداء والضحايا، ي
اليم األق ،الشباب والرياضة واالشة والطفولة، مؤسسات مجتمع مدب 

بية ،والمحافظات غي  المنتظمة بإقليم نامج الحكومي  ،الي   (. النفط والطاقة ،مراقبة تنفيذ الي 

  ي استحدثت بقرار من نائب رئيس المجلس بتاري    خ
فهي  2/5/2021اما لجنة اجتثاث البعث الت 

 . لجنة لم يصوت عليها داخل المجلس ولم يتم تغيي  اسم أي لجنة مقاربه لعملها 

ي المخطط رقم )كما مبي   
 ( ادناه: 13ف 
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:  و   
 عىل صعيد القواني   الصادرة فقد تضمن االب 

 (7القانونية )( قانونا ثم تليها 8) المالية قدمت( قانونا وتليها لجنة 25قدمت لجنة العالقات الخارجية )

 .  قواني  

  ( قواني   فقط. 4قدمت)(  )االمن والدفاع ( قواني   و لجنة 5لجنة )الصحة والبيئة ( قدمت )اما 

  ي  مؤسسات)قدمت اللجان
بية، المجتمع المدب   ،بإقليماالقاليم والمحافظات غي  المنتظمة  ،الي 

ي  التعليم العاىلي والبحث العلمي 
 (. 6المخطط رقم ) ( قانونا واحدا فقط. وكما مبي   ف 

 الشهداء والضحايا والسجناء السياسي   ، واالعالم،  اللجان االتية أي قانون )االتصاالت  لم تقدم

 ، نامج الحكومي واالشة  المرأةاألوقاف والشؤون الدينية، المصالحة والعشائر، مراقبة تنفيذ الي 

اهة،  ،حقوق االنسان ،والطفولة النفط العمل والشؤون االجتماعية ،  ،الزراعة والمياه واالهوار الي  

ي المخطط رقم )  (. والطاقة
 (: 14كما ف 
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 (15مخطط رقم )
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 ثالثا: اجتماعات اللجان

 : ي
 عل صعيد عدد االجتماعات المعقودة من قبل كل لجنة، الحظ فريق المرصد االب 

 ( اجتماعاتهم تليها لجنة 93كانت اللجنة المالية األكي  انعقادا من حيث االجتماعات فقد عقدت )

 ( اجتماعا. 72) من حيث االجتماعات فقد عقدتالقانونية 

  نامج الحكومي ( اجتماع 27)عقدت اللجان االتية االمن ، حقوق االنسان ،فقط )مراقبة وتنفيذ الي 

 (. والدفاع

  االقاليم والمحافظات غي  منتظمة  ،الثقافة واالعالم) اجتماع فقط( 10)فيما عقدت اللجان االتية

 (. بإقليم

  ي عقد
ي المخطط رقم )االجتماعاتاما بقية اللجان فقد تفاوت عملها ف 

 (: 16. كما ف 
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  الجلسات  الرابعةفاعلية أعضاء مجلس النواب خالل الدورة االنتخابية 
 
 ق

حات القواني   + نقاط النظام  مناقشة  اوال: 
وعات ومقت   مشر

ي 
ي العراف  وعات تابع فريق المرصد النياب  مناقشات أعضاء مجلس النواب للقراءات األوىل والثانية لمشر

حات القواني   فضال عن
ي الجلسات العامة للمجلس خاللنقاط النظام  ومقي 

يعيةالدورة  ف  الرابعة  التشر

اذ ( وذلك بسبب عدم اكتمال محاض  الجلسات المتبقية 29/5/2021( لغاية )3/9/2018ابتداء من )

كما مفصل ( عضوا،  329عدد اعضاء مجلس النواب ) انه( علما %82) لألعضاءة المشاركة الكلية ببلغت نس

ي ادناه : 
 ف 

 ( 160بلغت )اذ النظام كان النائب عمار طعمة االكي  مشاركة من حيث المداخالت ونقاط

النائب صباح جلوب  ( مشاركة وبعده130) مداخلة، ويليه النائب فالح حسن جاسم الخزعلي 

 ( مشاركة. 112النائب عالية نصيف ب ) ( ثم يليه 112الساعدي )

 ( نائبا 31واالقل مشاركة من النواب فقد بلغ عددهم ما يقارب )  بمشاركة واحدة فقط 

  ي حي   بلغ عدد
مناقشات الذين لم تكن لهم أي مشاركة من حيث جلس النواب أعضاء مف 

حات القواني   
وعات ومقي   : مبي   ادناه نائبا. كما ( 53النظام ما يقارب ) ونقاط مشر

 (1 – 31جدول رقم )

 اللجنة المحافظة الكيان االسم

 الزراعة والمياه واالهوار نجف النض احسان ثعبان عبد عىل   

 الشباب والرياضة القادسية االستقامة احمد حمزة كاطع جت   

احمد عىل  حسي    

 جواد

 حقوق االنسان بغداد حركة الصادقون

اسامة عبدالعزيز  

 محمد 

ي والتطوير  نينوى 1للعراق متحدون 
مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   الي 

 ال يوجد دياىل تحالف الفتح ايوب يوسف إسماعيل 

جمال احمد محمد  

 سيدو

االسالمي االتحاد 

ي 
 الكردستاب 

 المالية دهوك

ي  حسن آىل  احمد آىل   
االتحاد الوطت 

ي 
 الكردستاب 

ي  السليمانية
االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف 

 اقليم

حسن خضت  عباس  

 شويرد

ي 
 المصالحة والعشائر بغداد حزب الوفاق الوطت 
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رابون توفيق معروف  

 خض  

 واالعالماالتصاالت  أربيل حراك الجيل الجديد

  ابو حسنة  
رسول راض 

 عاض  

 ال يوجد المثت   كتلة معا للقانون

بية بغداد االستقامة رعد حسي   شتوي   الي 

رياض عباس عبد هللا  

 خلف

 االقتصاد واالستثمار دياىل النض

ريبوار كريم محمود  

 حسي   

اهة السليمانية مستقل  الي  

شكوت لطيف شمس  

 الدين 

نامج الحكومي والتخطيط  السليمانية حراك الجيل الجديد تنفيذ الي 

ي  اتيىح   االسي 

 الصحة والبيئة االنبار تجمع التعاون سعدون جوير فرحان  

طالل خضت  عباس  

 كعيد

ي 
ي والتطوير  بغداد حزب المجد العراف 

مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   الي 

طه حمد امي   خض   

 اغارسول

ي 
االتحاد الوطت 

ي 
 الكردستاب 

 التعليم العاىلي والبحث العلمي  السليمانية

عبدالكريم يونس  

 عيالن

 ال يوجد بغداد منظمة بدر

عبدالهادي موحان عبد  

 هللا 

 المالية ذي قار كتلة معا للقانون

عدي حاتم راجوج  

 شعالن

 الخدمات واالعمار المثت   منظمة بدر

عىل  غاوي حسن  

 جاسم

 واالستثماراالقتصاد  بابل االستقامة

ي  عىل  غركان عامر حسي    
بية واسط تيار الحكمة الوطت   الي 

 ال يوجد القادسية النض فيصل حسان سكر 

محمد ابراهيم عىل   

 عيىس

 ال يوجد نينوى مستقل
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ي  محمد حسي   شذر 
 ال يوجد بغداد تيار الحكمة الوطت 

محمد فرمان شاهر  

 سلمان

حزب الجماهي  

 الوطنية 

بية نينوى  الي 

محمد محمود ظاهر  

 محمود

ي  نينوى النض
االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف 

 اقليم

ملحان عمران موس  

 سلمان

 العالقات الخارجية القادسية حركة ارادة

ر حمادي سلطان   مت  

 يوسف

 المصالحة والعشائر نينوى النهج الديمقراطي 

نعيم عبد المحسن  

 عمر

 ال يوجد االنبار ائتالف االنبار هويتنا

نواف سعود زيد  

 فرحان

 المصالحة والعشائر نينوى النض

يف جوده   نوفل شر

 سهر

ي 
 االقتصاد واالستثمار بغداد نوفل الناسر

هوشيار قرداغ يلدا  

 بطرس

المجلس القومي 

ي 
 الكلداب 

بية أربيل  الي 

ياش عبد صخيل  

 محمد 

 العلمي التعليم العاىلي والبحث  كربالء حركة البشائر

   
 
يونس قاسم شغاب

 عبد

 القانونية بغداد 2الحل 

اره زو محمود خدر  

 محمود

ي 
االتحاد الوطت 

ي 
 الكردستاب 

 الشباب والرياضة السليمانية

انتصار حسن يوسف  

 حسن

ي  التجمع الشعت 

 المستقل

 االقتصاد واالستثمار البضة

بليسه عبدالجبار  

 فرمان عىل  

ي 
االتحاد الوطت 

ي 
 الكردستاب 

نامج الحكومي والتخطيط  السليمانية تنفيذ الي 

ي  اتيىح   االسي 
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داليا فرهاد حاج    

 محمد

الحزب الديمقراطي 

ي 
 الكردستاب 

 الصحة والبيئة دهوك

   
 التعليم العاىلي والبحث العلمي  نجف تحالف الفتح رشا يحب  عبيس هاب 

زينب وحيد سلمان  

 عىل  

دعاة االسالم 

 تنظيم العراق/ 

 والبيئةالصحة  ذي قار

   
 
سعدية عبدهللا عوق

 حسي   

ي 
وات الطبيعية واسط تيار الحكمة الوطت   النفط والطاقة والي 

سلىم عمر عثمان  

 وسمان

ي 
االتحاد الوطت 

ي 
 الكردستاب 

 الشهداء والضحايا أربيل

شبال حسن رمضان  

 صفر

الحزب الديمقراطي 

ي 
 الكردستاب 

 ال يوجد دهوك

شيماء عىل  حسي    

 حسن

 االتصاالت واالعالم بغداد االستقامة

لمياء شاوي فنجان  

 مهنا

 ال يوجد بغداد لمياء شاوي الهالىلي 

منال وهاب محمد  

 فاضل 

 الصحة والبيئة بابل منظمة بدر

 الخدمات واالعمار بابل النض مها فاضل كاظم خضت   

 األوقاف والشؤون الدينية بغداد النض هناء ترك  عبد حسن 

وسن عبد الحسي    

 فليح 

 المرأة واالشة والطفولة ذي قار االستقامة

وصفية محمد شيخو  

 مراد

الحزب الديمقراطي 

ي 
 الكردستاب 

 المرأة واالشة والطفولة دهوك

وفاء حسي   سلمان  

 فارس

 االتصاالت واالعالم واسط منظمة بدر



 نسبة مشاركات الذكور   .１

  ي مناقشات القراءات األوىل والثانية فضال عن نقاط النظام من أصل  200شارك
نائبا من الذكور ف 

مع مالحظة ان المجلس كان يعمل ناقص أربعة نواب بكونهم لم يؤدوا ( %84ما نسبته )نائبا  236

 اليمي   الدستورية. 

  (%61)فقد بلغت ( نائبا 325الكلي ألعضاء المجلس )عدد النسبة مشاركات الذكور اىل  اما . 

  (89)علما ان عدد االناث داخل المجلس  (%84هي )للذكور مقارنة باإلناث مشاركة الاما نسبة 

ي الملحق رقم )ا.  نائب
 (. 9كما مبي   ف 

 نسبة مشاركة االناث  .１

  ي مناقشات القراءات األوىل والثانية فضال عن نقاط النظام من أصل 72شارك
 نائبا من النساء ف 

ي المجلس 
 . ( %81نسبته )يمثل  نائبا ما  89العدد الكلي للنساء ف 

  ي القراءات األوىل والثانية ونقاط نسبة مشاركات اما
هي  لمجلسالعدد الكلي لاىل  النظامالنساء ف 

(22% .) 

 ا نائب (236)داخل المجلس  الذكور علما ان عدد  (%30)الذكور اىل  االناثنسبة مشاركة  وبلغت .  

ي الملحق رقم )
 . (10كما مبي   ف 

 نسبة مشاركة المحافظات   .１

  ي ) صالح الدين مشاركة اعضاءنسبة
ميسان  ،المحافظة اىل المحافظة نفسها اذا بلغت محافظت 

نسبتها بلغت  ) البضة ( اذ  ة(  ثم تليها كل من محافظ%100(  اعل نسبة مشاركة )، كركوك

 (%58(  من المحافظات ككل اما االقل مشاركة من المحافظات هي محافظة دهوك بنسبة )95%)

  من  (%18)بلغت محافظة بغداد نسبة إذ المحافظة اىل المجلس ككل  مشاركة اعضاءنسبة

ي محافظة المثت  بنسبة  (%8)المجلس ثم تليها نينوى بنسبة 
 (%1)اما االقل مشاركة تمثلت ف 

 : مبي   ادناه المجلس كما من 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 (1 – 32جدول رقم )

عدد  المحافظة

             المتداخلي   

 نسبة المحافظة اىل المجلس نسبة المحافظة لنفسها

  %18  %85 59 بغداد

% 82 28 نينوى  10,4%  

%95 23 البضة  7%  

% 84 16 ذي قار  6%  

%82 14 بابل  5,2%  

%100 12 صالح الدين  3,6%  

%100 12 كركوك  %3.6 

%85 12 دياىل  4,3%  

%80 12 االنبار  4,6%  

%75 12 أربيل  4,6%  

%66 12 السليمانية  5,5%  

%100 10 ميسان  3,07%  

%90 10 كربالء  3,3%  

%83 10 نجف  3,6%  

%75 9 واسط  3,6%  

%72 8 القادسية  3,3%  

%66 7 دهوك  3,6%  

%71 5 المثب    2,1%  
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 نسبة مشاركة اللجان   .１

  ي نسبة مشاركة اللجان اىل اللجان نفسها اذا بلغت االعل
العمل  ،)االمن والدفاع مشاركة لجنت 

ي )النفط والطاقة (%100)والشؤون االجتماعية والهجرة والمهجرين( نسبة 
 ،ثم تليها لجنت 

من اللجان اما االقل مشاركة تمثلت بلجنة )المصالحة  (%95)العالقات الخارجية( بنسبة 
  (. %57)والعشائر( بنسبة 

  اللجان المجلس ككل كانت عدد أعضاء اللجان اىل األعضاء بحسب توزيعهم عل نسبة مشاركة
ي )االمن والدفاعهما االعل مشاركة 

اما االقل مشاركة  (%10)نسبة ما يمثل النفط والطاقة(  ،لجنت 
 مؤسسات ،واالشة والطفولة المرأة ،حقوق االنسان ،الشهداء والضحايا  ة،)الثقافة والسياح

ي 
لماب  ي والتطوير الي 

الشباب  ،االوقاف والشؤون الدينية ،المصالحة والعشائر  ،المجتمع المدب 
 : كما مبي   ادناه  (%1)والرياضة( بنسبة 

 

 (1 – 33جدول رقم )

 عدد  اللجنة
         داخلي   متال

اىل نسبة اللجنة  نسبة اللجنة لنفسها
 المجلس

%95 23 االمن والدفاع  3،7%  

وات الطبيعية %91 22 النفط والطاقة والتر  3،7%  

اهة %87 21 الت    3،7%  

%95 20 الخدمات واالعمار  6,4%  

%86 20 المالية  7%  

%95 19 العالقات الخارجية  6,1%  

%75 18 االقتصاد واالستثمار  7,3%  

%84 16 القانونية  5,8%  

بية %76 13 الت   5,2%  

%92 13 الزراعة والمياه واالهوار  4,3%  

%76 13 الصحة والبيئة  5,2%  

نامج الحكوم  والتخطيط  تنفيذ الت 
اتيج     االست 

10 66%  4,6%  

 والهجرةالعمل والشؤون االجتماعية 
 ولمهجرين

9 90%  3%  

%70 7 االتصاالت واالعالم  3%  

%70 7 التعليم العاىل  والبحث العلىم    3%  

  
 
االقاليم والمحافظات غت  المنتظمة ق

 اقليم
6 60%  3%  

%100 4 الثقافة والسياحة واالثار  1,2%  

%50 4 الشهداء والضحايا  2,4%  

%30 4 المرأة واالشة والطفولة  4%  

%80 4 المصالحة والعشائر  1,5%  

%57 4 حقوق االنسان  2,1%  

  والتطوير مؤسسات 
 
المجتمع المدب

  
 
لماب  الت 

4 44%  2,7%  

%75 3 الشباب والرياضة  1,2%  

%27 3 لجنة االوقاف والشؤون الدينية  3,3%  
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  ثانيا: 
 
يعات نسب مشاركات األعضاء ق  التشر

يعات  ي نسبة مشاركة االعضاء بالتشر
ي العراف  من حيث توزيعهم عل لجان المجلس تابع فريق المرصد النياب 

يعيةخالل الدورة  ة المشاركة الكلية ب( اذ بلغت نس29/5/2021( لغاية )3/9/2018الرابعة ابتداء من ) التشر
ي    ع هو )  أعضاء  عدد ان علما ( 77،8)  لألعضاء ي ليس فيها تشر

نائبا من  19من بينهم نائبا (   72اللجان الت 
يعات هو )  للجاناما العدد الكلي من الذكور نائبا  53نساء ال ي فيها تشر

 كانت حصيلة عملهم نائبا  (   253الت 
يعا، كما 91) ي ادناه : ( تشر

  مفصل ف 

 يعا االكي   لجنة العالقات الخارجية تكان يعاتها  بلغت اذ  تشر يعا ( 39) عدد تشر وتليها لجنة المالية ، تشر
(11) 

   بية، الزراعة والمياه واالهوار، العمل بإقليم المنتظمةوكانت اللجان )االقاليم والمحافظات غي ، الي 
ي    ع واحد االقل واالشة والطفولة(  االمرأةوالشؤون االجتماعية، الخدمات واالعمار،  يعا بواقع تشر  تشر

 . فقط 

    ي حي
ي ان ف 

ع اي قانون لم ت اللجان الت  لجنة تنفيذ )النفط والطاقة، االتصاالت واالعالم، هي شر
 ، نامج الحكومي ي ملحق كما مبي     االوقاف والشؤون الدينية، حقوق االنسان، المصالحة والعشائر(الي 

ف 
 (11رقم )

  

 نسبة مشاركة االناث   .１

  يعية  مشاركاتالبلغت نسبة االناث المجلس من االناث اىل مجموع اعضاء المجلس من  ألعضاءالتشر
نائبا من النساء من مجموع  19وهي حصيلة عدم مشاركة %( 78هي )  ا ( نائب89) بلغ عددهم  الذين

يعات  ي التشر
 العدد الكلي للنساء ف 

  وهي حصيلة تقسيم  . %(21نائبا هي ) (325)كانت نسبة مشاركات االناث اىل مجموع اعضاء المجلس
يعات وهم  ي التشر

 نائبا اىل العدد الكلي ألعضاء المجلس  70العدد الكلي للمشاركات ف 

  يعات العامة للمجلس فهي اما نسبة  70وهي حصيلة تقسيم مشاركات  (%76)مشاركة االناث اىل التشر
يعات الكلية ) يعات علما ان مجموع التشر يعا . 91نائبا من النساء اىل المجموع الكلي للتشر  ( تشر

 
 نسبة مشاركات الذكور  .１

  علما ان عدد الذكور داخل %(77)المجلس من الذكور اىل مجموع الذكور  مشاركات اعضاءبلغت نسبة
يعات و  183من بينهم نائبا  (236)المجلس  ي التشر

نائبا من الرجال من  53عدم مشاركة  نائبا مشاركا ف 
يعات .  ي التشر

 
 مجموع العدد الكلي للرجال ف

  وهي حصيلة تقسيم عدد الذكور  (%56)وكانت نسبة مشاركات الذكور اىل مجموع اعضاء المجلس
ي 
يعات المشاركي   ف  يعات  325اىل العدد الكلي ألعضاء المجلس  183التشر نائبا علما ان مجموع التشر

يعا . 91الكلية )  . ( تشر
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 نسبة مشاركة المحافظات   .１

  (  اعل نسبة مشاركة أربيلالمحافظة اىل المحافظة نفسها اذا بلغت محافظة ) مشاركة اعضاءنسبة
( من المحافظات ككل اما االقل %91اذا بلغت نسبتها )( ثم تليها كل من محافظة )النجف( 93%)

وهي حصيلة تقسيم المشاركي   من  %( 56(  بنسبة )ةمشاركة من المحافظات هي محافظة )البض 
يعات اىل العدد الكلي للمحافظة نفسها . 

ي التشر
 نواب المحافظات ف 

  من المجلس  (%15)بلغت محافظة بغداد نسبة  إذ المحافظة اىل المجلس ككل  مشاركة اعضاءنسبة
ي محافظة المثت  بن (%8)ثم تليها نينوى بنسبة 

المجلس من  (%1)سبة اما االقل مشاركة تمثلت ف 
يعات اىل العدد الكلي ألعضاء عدد وهي حصيلة تقسيم 

ي التشر
المشاركي   من نواب المحافظات ف 

 ه: مبي   ادنا مجلس النواب كما 

 (1 – 34جدول رقم )

 النسب االعضاء المحافظة

ي  لمحافظةنسبة مشاركة اناث ا  أربيل
 
ف

يعات  التشر
4%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
13%  

%15 النسبة الكلية   

يعات نسبة المشاركي    مجموع اىل  بالتشر
 المحافظةاعضاء 

93%  

يعات المحافظةاعضاء   المشاركي   بالتشر
 المجلسمجموع اعضاء اىل 

4,6%  

ي  االنبار 
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
3,2%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
5,4%  

%9,8  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

60%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

2,7%  

ي  البضة 
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
2,1%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
12%  

%14,2  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

54%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

4%  

ي  السليمانية 
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
4%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
9,8%  
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%14,2  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

72%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

4%  

ي نسبة مشاركة  القادسية 
 
اناث المحافظة ف

يعات  التشر
2,1%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
7,6%  

%9,8  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

81%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

2,7%  

ي نسبة مشاركة اناث  المثب  
 
المحافظة ف

يعات  التشر
2,1%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
4,3%  

%6,5  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

85%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

1,8%  

ي  بابل 
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
3,2%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
13%  

%16,4  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

88%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

4,6%  

ي  بغداد
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
12%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
41,7%  

%53,8  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

68%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

15%  

ي  دهوك
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
4,3%  

ي نسبة مشاركة 
 
ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
5,4%  

%9,8  النسبة الكلية  
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يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

75%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

2,7%  

ي  دياىل 
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
3,2%  

ي  نسبة مشاركة ذكور المحافظة
 
ف

يعات  التشر
8,7%  

%12  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

78,5%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

3,3%  

ي  ذي قار
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
4,3%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
10,9%  

%15,3  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

73,6%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

4,3%  

ي  صالح الدين 
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
2,1%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
8,7%  

%10,9  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

83%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

3%  

ي  كربالء
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
3,2%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
6,5%  

%9,8  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

81%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

2.7%  

ي  كركوك 
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
4,3%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
7,6%  

%12  الكليةالنسبة   
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يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

84%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

3,3%  

ي  ميسان 
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
3,2%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
6,5%  

%9,8  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

90%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

2,7%  

ي  نجف 
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
4,3%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
7,6%  

%12  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع نسبة المشاركي    بالتشر
 اعضاء المحافظة

91%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

3,3%  

ي  نينوى 
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
8,7%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
20,8%  

%29,6  النسبة الكلية  

يعات  اىل مجموع نسبة المشاركي   بالتشر
 اعضاء المحافظة

79%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

8,3%  

ي  واسط
 
نسبة مشاركة اناث المحافظة ف

يعات  التشر
3,2%  

ي 
 
نسبة مشاركة ذكور المحافظة ف

يعات  التشر
8,7%  

%12  النسبة الكلية  

يعات اىل مجموع  نسبة المشاركي   بالتشر
 المحافظةاعضاء 

91%  

يعات  اعضاء المحافظة المشاركي   بالتشر
 اىل مجموع اعضاء المجلس

3,3%  
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 الرصد الخاص ومخالفات المجلس

 رصد خاص أوال: 

ي لجنة المرأة واألشة والطفولة .1
 . استمرار خلو بعض اللجان من وجود الرجال كما ف 

ي اللجان  .2
أعضاء اللجان المعتمدة بي   أسماء  رصدنا فرقا  26/4/2021بحسب اخر تحديث ف 

ي موقع مجلس النواب. 
 بحسب التحديث وبي   أسماء أعضاء اللجان المنشورة ف 

( بينما العدد 345يكون فيها عدد األعضاء ) 26/4/2021اللجان المنشورة بحسب اخر تحديث  .3

 . 2018( بحسب انتخابات مجلس النواب سنه 329الكلي لألعضاء )

  

 ثانيا: مخالفات مستمرة 

ي تقارير سجل 
فريق الموصد عدم معالجة مجلس النواب للمخالفات اآلتية عل الرغم من التنبيه إليها ف 

 المرصد السابقة. 

 

ي جدول االعمال من بداية  .1
ي وقتها المحدد والمعلن ف 

لم تنعقد أي جلسة من جلسات المجلس ف 

هي  عمل المجلس اىل غاية اعداد التقرير حيث كانت الجلسات االقرب اىل موعدها 

 (. اذ انعقدت بعد الوقت المحدد لها بساعة. 1,2,3,4,6,7,10,12,15)

نائبا لعدم تأدية أرب  ع نواب اليمي   الدستورية وهم كل من  325ما يزال مجلس النواب يعمل ب  .2

، حيدر العبادي، راكان سعيد(.  ي
، اسعد العيداب   )نوري كامل المالكي

ي حضورهم أل  .3
 ية جلسة من بداية عمل المجلس اىل االن. لم يكتمل عدد أعضاء المجلس الكلي ف 

ي   16خلت  .4
ي من الفصل ( 16)جلسة من جدول االعمال وهي كاالب 

)  للسنة  االوىل و الجلسة  ثاب 

، 18، 16، 14، 11للسنة الثانية و الجلسة    )من الفصل االول (  25، 24، 23، 17، 14، 9، 8

 جدول االعمال الذي يعد من قبل هيئة الرئاسة.  من  ( من الفصل االول  للسنة الثالثة45، 44 ، 22

ي ذات اليوم بتاري    خ  .5
من الفصل  ( 14,15,16.) 27/10/2020عقد مجلس النواب ثالث جلسات  ف 

يعية الثالثة  ي  األول للسنة التشر
ي مادته التاسعة أوال منها  الت 

 
خالفا للنظام الداخلي  للمجلس  ف

:  تنظيم جدول األعمال بالتنسيق مع رئيس 
ً
تنص عل )تمارس هيأة الرئاسة المهام اآلتية: أوال

اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه عل األعضاء وأعضاء 

حات القواني   والتقارير الموضوعة مجلس الرئاسة وأعضاء مجل
 به مشاري    ع ومقي 

ً
س الوزراء مرفقا

ي أنهت اللجان 
وعات القواني   المقدمة من الحكومة الت  للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشر

ي األقل من عقد الجلسة 
المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومي   ف 
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ي تنص عل )تعد هيئة  ما لم ينص الدستور عل
د أخر.(  ومادته السابعة والثالثون أوال الت 

َ
ُمد

الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب األسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم 

 بتوزيعه او تبليغه لألعضاء قبل انعقاد الجلسة األوىل األسبوعية بيومي   عل األقل(. 

ي م .6
( جلسة حت  موعد اعداد التقرير مخالفا بذلك نظامه 6حاض  )لم ينشر مجلس النواب العراف 

 .  الداخلي

ي مادته  .7
: تنعقد جلسات  22خالف المجلس نظامه الداخلي ف 

ً
ي تنص عل )ثالثا

الفقرة ثالثا منها الت 

ي 
ورة.( الت  ي األسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب الض 

المجلس عل األقل يومي   ف 

ي جلسته عدلت بقرار المج
المتضمنة عدد الجلسات  2019 / 13/4التاسعة المنعقدة بتاري    خ لس ف 

ي تعقد خالل كل شهر بثمان جلسات وعل. 
 الت 

، وجلسته الثانية المنعقدة 3/9/2018                                                    اعتي  مجلس النواب أن جلسته األوىل المنعقدة بتاري    خ  .8

ه الرابعة المنعقدة ، وجلست15/9/2018، وجلسته الثالثة المنعقدة بتاري    خ 4/9/2018بتاري    خ 

( 55جلسة واحدة، وسماها ب  )الجلسة األوىل( وذلك تفاديا لمخالفة المادة ) 16/9/2018بتاري    خ 

  جلسته األوىل. 
لمان باختيار رئيس له ونائبي   ف    تلزم الي 

ي             من الدستور الت 
ي                                          

                

لمانية من دون محددات واضحة فعل الرغ .9 م من أن                                                                                 استمرار عملية توزي    ع األعضاء عل اللجان الي 

                  ي                                                    ( من النظام الداخل  تنص عل:)تتكون كل  لجنة من اللجان الدائمة من عدد من 73المادة    )

ون عضوا( وتخويل رئيس                                                      ر                     األعضاء ال يقل عددهم عن سبعة أعضاء وال يزيد عن واحد وعش 

  الجلسة )
ي         المجلس بإضافة عضوين كما ورد ف 
يعية األوىل غي  12                                                         ر              ( من الفصل األول للسنة التش 

 بينما البعض اآلخر لم يكتمل الحد األدب  من عدد األعضاء 25ننا نجد بأن بعض اللجان فيها )ا
 
                                                    ( نائبا
ً
       

  لجان الشباب والرياضة )
ي                       كما ف 
(اعضاء 5واالعالم والسياحة واالثار ) ( اعضاء فقط والثقافة5      

 فقط. 

ي المجلس. ( نائب عل اللجان 14استمرار مخالفة المجلس نظامه الداخلي بعدم توزيعه ) .10
 
 الدائمة ف

( من وجود نائبا م استمرار خلو لجان )اجتثاث البعث، .11 ي
لماب  ي والتطوير الي 

ؤسسات المجتمع المدب 

 للرئيس فضال عن مقرر اللجنة. 

ي تم  .12
ات الت  ، للتغيي   نظامه الداخلي المنشور عل موقعه الرسمي

استمرار المجلس بعدم تضمي  

 التصويت عليها من قبله. 

: ينشر 18هيئة الرئاسة للمادة ) استمرار مخالفة .13
ً
ي تنص:)أوال

( من النظام الداخلي للمجلس الت 

ة المجلس االعتيادية وإحدى الصحف(. إذ لم ينشر أسماء األعضاء  ي نشر
الحضور والغياب ف 

ة المجلس او احدى الصحف.  ي نشر
 المتغيبي   ف 
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ي مخالفة "مست .14
( من 143مرة" للمادة )استمرار المجلس بعدم التصويت عل حساباته الختامية ف 

ي المجلس بإعداد الحسابات الختامية 
ي تنص عل )يقوم القسم الماىلي ف 

النظام الداخلي الت 

للمجلس، ويعرض عل هيئة الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إىل لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة 

 بذلك للمجلس للمصادقة عليه(. 
ً
 تقريرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الملحقات

 األصوات للتحالفات و االئتالفات (  الفرق ب1ملحق رقم )

ي 
وب   نتائج العد اليدوي )قضاة( نتائج العد االلكي 

 األصوات تحالف بغداد
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

 16032 3 80252 15575 3 79795 الحل

 - 0 8418 5269 1 8418 وحدة أبناء العراق

 - 0 5729 - 0 5729 الوفاء

 - 0 1051 - 0 1051 الحرية والتقدم

 - 0 198 - 0 198 سور العراق

ي 
التحالف المدب 

 الديمقراطي 
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

 أصوات

 المقاعد

التيار االجتماعي 

 الديمقراطي 
21812 1 7351 21817 1 7356 

 - 0 35576 - 0 35576 المبادرة الوطنية
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التجمع من اجل 

 الديمقراطية
2223 0 - 2223 0 - 

 - 0 880 - 0 880 البصمة الوطنية

 - 0 650 - 0 650 الكفاءات المدنية

 - - 90 - - 90 اليوجد مرشح

 األصوات عابرون
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

 10160 2 46931 11697 2 48468 حزب الوفاء

حزب الحركة 

 الوطنية
461 0 - 461 0 - 

 - 0 191 - 0 191 حزب سور العراق

تحالف صالح 

 الدين هويتنا
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

اتحاد القوى 

 الوطنية
25065 1 9757 20173 1 4865 

 - 0 3518 - 0 3518 حزب الحل

 - 0 1856 - 0 1856 حزب الوفاء
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حزب الحرية 

 والتقدم
1547 0 - 1547 0 - 

 األصوات االنبار هويتنا
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

 59267 4 117949 59112 4 117639 الحل

 17377 2 17377 19112 2 19112 تجمع التعاون

 - 0 3998 - 0 3998 وحدة أبناء العراق

 - 0 550 - 0 550 حزب وحدة العراق

جبهة تركمان 

 كركوك
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

كمانية  الجبهة الي 

 العراقية
52305 2 41060 52564 2 41319 

حزب القرار 

ي 
كماب   الي 

11275 1 9580 11300 1 9605 

حركة القومية 

كمانية  الي 
6146 0 - 6146 0 - 

حزب العدالة 

ي 
كماب   الي 

3645 0 - 3645 0 - 
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 - 0 3448 - 0 3448 حزب توركمن ايلي 

 األصوات ائتالف الرافدين
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

ي 
الحزب الوطت 

 اآلشوري
1054 1 917 1054 1 917 

الحركة 

الديمقراطية 

 اآلشورية / زوعا

13953 0 - 13953 0 - 

 األصوات ائتالف الكلدان
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

المجلس القومي 

ي 
 الكلداب 

5820 1 5152 5889 1 5221 

االتحاد حزب 

الديمقراطي 

ي 
 الكلداب 

6011 0 - 6011 0 - 

ائتالف قلعة 

 الجماهي  الوطنية
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
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حزب الجماهي  

 الوطنية
75531 3 32372 73468 3 30309 

تحالف القرار 

ي 
 
 العراف

 األصوات
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

ي 
 
ي ف وع العرب 

المشر

 العراق
125394 5 50798 125334 5 50738 

 30210 5 117476 32387 5 119653 للعراق متحدون

ي 
 
 10171 1 33534 10116 1 33479 حزب المجد العراف

ي 
 625 1 31089 621 1 31085 حزب الحق الوطت 

وع االرادة  مشر

 الشعبية
11917 1 6908 10949 1 5940 

 6437 1 29351 6414 1 29328 اتحاد صالح الدين

ي 
 - 0 13286 - 0 13286 حزب الغد العراف 

ي 
 - 0 3994 - 0 3994 حزب النداء الوطت 

ي 
وع الوطت   - 0 3918 - 0 3918 المشر

حزب الهيبة 

 الوطنية
1736 0 - 1736 0 - 
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حركة النهضة 

 الشبابية عز
661 0 - 661 0 - 

ائتالف الكفاءات 

 للتغيي  
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

تجمع الكفاءات 

 والجماهي  
69943 1 6849 69943 1 6849 

تجميع الكفاءات 

 للتغيي  
40447 1 7693 39643 1 6889 

دعاة العراق لدعم 

 الدولة
12220 0 - 12220 0 - 

تحالف قوى 

ي العراق
 االنتفاضة ف 

4137 0 - 4137 0 - 

جبهة االعتدال 

ي 
 الوطت 

3705 0 - 3705 0 - 

 - 0 1755 - 0 1755 كتلة دعم الدولة

ي 
حزب الوفاء الوطت 

ي 
 العراف 

1296 0 - 1296 0 - 
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االنتفاضة 

 الشعبانية
83 0 - 83 0 - 

 - - 60 - - 60 ال يوجد مرشح

 األصوات سائرون
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

ي 
 595335 52 1211264 588712 51 1204641 االستقامة الوطت 

الحزب الشيوعي 

ي 
 
 العراف

89510 2 31888 89532 2 31910 

ي 
ف  حزب الي 

 واالصالح
11732 1 6629 11732 0 - 

حزب التجمع 

ي 
 الجمهوري العراف 

41762 0 - 41762 0 - 

حزب الدولة 

 العادلة
32880 0 - 32880 0 - 

حركة الشباب 

 للتغيي  
13499 0 - 13499 0 - 

 - 0 144 - 0 144 ال يوجد مرشح
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ي 
ي ف  التحالف العرب 

 كركوك
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

اتحاد القوى 

 الوطنية
33868 1 21593 33935 1 21660 

ي  وع العرب 
 10702 1 14370 10433 1 14101 المشر

 11689 1 14033 11020 1 13364 للعراق متحدون

 - 0 10311 - 0 10311 حزب الحق

 - 0 9870 - 0 9870 حزب الحل

 األصوات نينوى هويتنا
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

 3543 1 63943 3542 1 63942 الحل

 7668 1 20050 7668 1 20050 العراقوحدة ابناء 

جبهة انقاذ تركمان 

 العراق
9421 1 8289 9344 1 8212 

 - 0 4979 - 0 4979 حزب الوفاء

 - 0 55 - 0 55 اتحاد القوى

 األصوات تمدن
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
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حزب الشعب 

 لالصالح
52804 2 13773 52812 2 13781 

حركة العراق 

 الوطنية
49499 0 - 49499 0 - 

 - 0 10333 - 0 10333 حزب االتفاق

الحركة المدنية 

 الوطنية
5910 0 - 5910 0 - 

 األصوات تحالف الفتح
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

 260259 22 488192 259997 22 487930 منظمة بدر

 178297 15 238080 177991 15 237774 الصادقونحركة 

المجلس االعل 

ي 
 االسالمي العراف 

114998 2 8743 115005 2 8750 

 18584 2 48199 18572 2 48187 الحركة االسالمية

حركة الصدق 

 والعطاء
36771 2 11711 36789 2 11729 

 11853 1 57603 11850 1 57600 كتلة منتضون
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تجمع عراق 

 المستقبل
48795 1 11050 48788 1 11043 

تجمع العدالة 

 والوحدة
39005 1 18865 39007 1 18867 

ي  التجمع الشعت 

 المستقل
22498 1 1646 22498 1 1646 

حزب المهنيي   

 لالعمار
45474 0 - 46151 1 6439 

 - 0 27181 - 0 27181 حركة الجهاد والبناء

 - 0 23907 - 0 23907 حزب الطليعة

منظمة العمل 

ي 
 االسالمي العراف 

20150 0 - 20150 0 - 

 - 0 10256 - 0 10256 كتلة الوفاء والتغيي  

تجمع الشبك 

 الديمقراطي 
6831 0 - 6831 0 - 

تجمع كف  ضخة 

 التغيي  
6552 0 - 6552 0 - 
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تجمع الشعب 

 المستقل
6194 0 - 6194 0 - 

شعبان  15حركة 

 االسالمية
3293 0 - 3293 0 - 

 األصوات الوطنية
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

ي 
التجمع المدب 

 لالصالح )عمل(
117153 6 28891 115901 6 27639 

حزب الوفاق 

ي 
ي العراف 

 الوطت 
178525 5 53808 179112 4 49056 

الجبهة العراقية 

ي 
 للحوار الوطت 

77172 3 27164 77148 3 27140 

ي الحر
 25196 3 38823 25178 3 38805 التقدم المدب 

تجمع الوحدة 

 العراقية
27441 1 6846 27515 1 6920 

حزب المسار 

ي 
 المدب 

21394 1 11644 21404 1 11654 
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حزب العراق 

 لإلصالح
15860 1 5580 15864 1 5584 

 9881 1 11606 9963 1 11688 حركة العمل والوفاء

 5588 1 7158 - 0 20876 تجمع نهضة جيل

ي   - 0 20876 - 0 17178 حزب الخيار العرب 

جبهة الوحدة 

 الوطنية
14835 0 - 17178 0 - 

جبهة النهضة 

 واإلصالح العراقية
14264 0 - 14835 0 - 

ي 
وع الوطت  المشر

ي 
 العراف 

9537 0 - 14264 0 - 

حزب الحوار 

 والتغيي  
8721 0 - 9537 0 - 

ي أوال
 - 0 8721 - 0 6887 وطت 

 - 0 4905 - 0 4905 ائتالف الوطنية

حزب التصحيح 

ي )تصحيح(
 الوطت 

3875 0 - 3875 0 - 

 - 0 2807 - 0 2807 حزب العروبيون
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ي 
 - 0 1596 - 0 1596 حزب الوفاء الوطت 

 - 0 609 - 0 609 معاهدون

ي 
 - 0 134 - 0 134 تيار السلم المدب 

 األصوات دولة القانون
عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد
 األصوات

عدد 

 المقاعد

أصوات 

 المقاعد

 190571 14 455152 190161 14 454742 كتلة معا للقانون

 43842 6 83911 43703 6 83772 حركة البشائر

 22007 3 49775 21936 3 49704 دعاة اإلسالم

دعاة اإلسالم / 

 تنظيم العراق
42924 2 16339 42944 2 16359 

حزب الجماهي  

 الوطنية
74629 0 - 74629 0 - 

 - 0 16735 - 0 16735 حركة النور

ي 
 - 0 7316 - 0 7316 التيار الثقاف 

 - 0 5334 - 0 5334 امناء بلدنا

 - 0 2245 - 0 2245 تيار الوسط

 - 0 1736 - 0 1736 تيار والئيون
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االنتفاضة 

 الشعبانية
83 0 - 83 0 - 

 

 

( 2ملحق رقم ) الفرق باألصوات لألحزاب   

 

ي  
وب   نتائج العد وفرز اليدوي نتائج العد والفرز االلكي 

 اسم الحزب
مجموع 

 األصوات
 المقاعد

مجموع 

أصوات 

 المقاعد

مجموع 

 األصوات
 المقاعد

مجموع 

أصوات 

 المقاعد

الحزب 

الديمقراطي 

ي 
 الكوردستاب 

873645 25 407150 874147 25 411676 

تيار الحكمة 

ي 
 الوطت 

576806 19 129318 577602 19 128469 
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ي 
االتحاد الوطت 

ي 
 الكوردستاب 

619694 18 357133 606287 18 345138 

)  119289 5 199611 120655 5 201684 كوران )التغيي 

حراك الجيل 

 الجديد
185260 4 76176 185208 4 75945 

 17912 3 138446 17892 3 138335 حركة إرادة

التحالف من اجل 

الديمقراطية 

 والعدالة

123184 2 26274 122753 2 26143 

الجماعة 

اإلسالمية 

الكوردستانية 

 العراق/ 

92245 2 44013 91975 2 51668 

حزب الجماهي  

 الوطنية
54135 2 8673 54111 2 6950 
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االتحاد اإلسالمي 

ي 
 الكوردستاب 

104257 2 40533 104147 2 40478 

 18697 2 67179 18672 2 67094 بيارق الخي  

 20890 2 33119 20896 2 33177 حركة بابليون

مازن عبد المنعم 

 )أبو حيدر(
5078 1 430 5078 1 431 

قصي عباس 

 مستقل( -)شبكي 
14824 1 933 14820 1 1266 

ي 
 8708 1 32584 8684 1 32496 الحزب المدب 

 4205 1 37083 4206 1 37857 النهج الديمقراطي 

تجمع رجال 

 العراق
25837 1 6596 25835 1 6597 

ي  المجلس الشعت 

ي 
ي الشياب 

الكلداب 

 اآلشوري

20197 1 5458 20434 1 5695 
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حزب التقدم 

 االيزيدي
6294 1 3124 6298 1 3126 

 

 ملحق رقم )3( القواني   التنظيمية

 

 القانون الصادر  رقم الجلسة  عدد المواد 

وع قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق لسنة  28 71 مشر

  2019المالية 

وع قانون المدن الصناعية 15 21  مشر

وع قانون المرور 17 50  مشر

وع قانون االدارة المالية 21 56  مشر

يبية 32 4  قانون العفو من العقوبات الض 

 قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية )سبايكر( 32 14

وع 35 18  قانون الهيأة البحرية العراقية العليا  مشر

 قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض األطفال  2 4
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( لسنة 57قانون الغاء امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ) 8 6

2014  

ي الدولة العراقية  16 12
 
 قانون إلغاء االمتيازات المالية للمسؤولي   ف

ي  5 16  قانون هيئة التصنيع الحرب 

 قانون اللجنة االولمبية الوطنية العراقية  17 19

 قانون المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  21 28

ي لتمويل العجز الماىلي لعام  6 9 اض المحلي والخارج  2020قانون االقي 

  

وع قانون نقابة التمريض 8 2  مشر

( لسنة 5العراق للحضارة االسالمية رقم )قانون سامراء عاصمة  15 3

2018 

 قانون الضمان الصج   17 44

 قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية واالجنبية 17 16

 بانتخابات مجلس النوا 18 

 قانون كلية القوة الجوية 21 35

 قانون تمويل العجز الماىل   22 12
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 انتخابات مجلس النوابقانون تخصيص وتمويل نفقات  30 2

 قانون االتحادات الرياضية الوطنية 35 35

 قانون الناجيات االيزيديات 38 9

 من منتسب   وزارة  40 6
وع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفي   مشر

  وزارة الصحة من ذوي 
 
المهن الطبية والصحية واالدارية ق

 الصحة نتيجة التصدي لفايروس كورونا

 توفت  واستخدام لقاحات جائحة كوروناقانون  42 6

وع قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق  46 69 مشر

 .  2021للسنة المالية 

 

 ( التعديل عل القواني   4ملحق رقم )

 القانون الصادر  رقم الجلسة  عدد المواد 

داد اموال العراق  15 11 وع قانون التعديل االول لقانون صندوق اسي  مشر

 2012( لسنة 9رقم)

وع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم  18 2 مشر

 المعدل 1969( لسنة 111)

ح قانون تعديل قانون المجمع العلمي رقم ) 20 2  2015( لسنة 22مقي 

وع قانون  23 9  1999( لسنة 5المطابع االهلية رقم )تعديل مشر
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وع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم ) 24 19  1980( لسنة 45مشر

كات رقم ) 28 28 وع قانون تعديل قانون الشر  1997( لسنة 21مشر

قانون التعديل االول لقانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية  30 2

 2019( لسنة 1العراق رقم )

ي لقانون نقابة الجيولوجيي   رقم ) 33 20
( لسنة 197قانون التعديل الثاب 

1968 

وع انتخابات مجالس المحافظات غي   34 22 التعديل االول لمشر

ي إقليم واالقضيةالتابعة لها رقم 
 
  2018لسنة  12المنتظمة ف

 

  2012( لسنة 76ر الزراعي رقم )قانون التعديل األول لقانون الحج 3 6

ي لقانون انتخابات مجالس المحافظات  19 6
واالقضية قانون التعديل الثاب 

  2018لسنة  12رقم 

 6ة والصحية رقم قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبي 19 7

  2000لسنة 

اهة رقم ) 16 12  2011سنة ( ل30قانون التعديل االول لقانون هيأة الي  

وع   والكسب غي  المشر
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رين من جراء العمليات  22 17 ي لقانون تعويض المتض 
قانون التعديل الثاب 

 2009لسنة  20الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم 

 المعدل 

  2014( لسنة 9التعديل االول لقانون التقاعد الموحد رقم ) 16 18

( لسنة 6قانون التعديل االول لقانون االدارة المالية االتحادية رقم ) 27 6

2019  

طة رقم ) 16 2 ح قانون تعديل كلية الشر   2000( لسنة 37مقت 

  لقانون التدرج الطب   البيطري رقم  37 4
وع قانون التعديل الثاب  مشر

 1980( لسنة 136)

ح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة   41 2 المحاسبي   والمدققي   مقت 

 1969( لسنة 185رقم )

وع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم ) 41 2  1981( لسنة 89مشر

وع قانون التعديل االول لقانون صندوق دعم االقسام  42 4 مشر

  وزارة التعليم العاىل  والبحث العلىم  رقم )
 
( لسنة 7الداخلية ق

2012 

من قانون  2005لسنة  30رقم  قانون التعديل االول )االمر  45 8

 المحكمة االتحادية
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 تفاقياتال المعاهدات وا (5ملحق رقم )

رقم  عدد المواد 

 الجلسة 

 القانون الصادر 

ي ومنع التهرب بما  29 2 يت 
وع قانون تصديق اتفاقية تجنب االزدواج الض  مشر

يبة عل الدخل وراس المال بي   حكومة جمهورية العراق  يختص بالض 

 وحكومة دولة االمارات العربية المتحدة 

 

وع قانون انضمام العراق اىل اتفاقية المعايي  الدنيا للضمان  36 2 مشر

 1952( لسنة 102االجتماعي رقم)

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية لإلنقاذ  36 2 مشر

 1989لسنة 

وع قانون تصديق اتفاقية  36 2 ي بي   حكومة مشر
التعاون العسكري واالمت 

 .المملكة االردنية الهاشميةجمهورية العراق وحكومة 
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الدبلوماسية والخدمة قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر  4 2

الرسمية من سمة الدخول بي   حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية 

 ضبيا

ي رقم  2014قانون تصديق برتوكول عام  4 2  29المكمل التفاقية العمل الجي 

  1930لسنة 

( لسنة 183قانون انضمام جمهورية العراق إىل اتفاقية حماية األمومة رقم ) 4 2

2000  

اث  4 2 قانون انضمام جمهورية العراق إىل اتفاقية اليونسكو بشأن حماية الي 

ي المغمور بالمياه 
 الثقاف 

  1995انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية تجارة الحبوب لعام  29 2

ي الدوىلي لسنة  28 2   1975قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية النقل الي 

 قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 6 2

قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية باريس الملحق باتفاقية االمم  7 2

  1992المتحدة االطارية لتغيت  المناخ لعام 

2 8   
 
وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية السالمة والصحة ق مشر

  2001( لسنة 184رقم )الزراعة. 
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وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية العمل البحري لسنة  13 2 مشر

2006 

وع القانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية هوية وثائق البحار  13 2 مشر

 2003( لسنة 185رقم )

وع قانون تصديق اتفاقية تجنب االزدواج  16 2 يب   ومنع التهرب مشر
من الض 

ائب المفروضة عىل الدخل وراس المال  العام بي   حكومة دفع الض 

 جمهورية العراق والحكومة الهنغارية

وع قانون تصديق اتفاقية 16 2   شأن انشاء التحالف العالىم    مشر
 
  ق

لألراض 

 الجافة 

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية حماية  16 2 واستخدام مشر

ات الدولية المجاري   1992هلسنك   –المائية العابرة للحدود والبحت 

  التفاقية  19 2
وتوكول الثاب  وع  قانون انضمام جمهورية العراق اىل الت  مشر

اع  1954الهاي لعام    حالة الت  
 
الخاص بحماية الممتلكات الثقافية ق

 المسلح

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية بنك  19 2 االستثمار مشر

 االسيوي للبب  التحتية
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وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية لخطوط  20 2 مشر

وتوكول المعدل لها لعام  1966التحميل لعام     1988والت 
 
المعدل ق

2003 

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية حدود المسؤولية عن  24 2 مشر

وتوكول عام  1976لعام المطالبات البحرية    صيغتها المعدلة بت 
 
 1996ق

  ذلك حدود المسؤولية المعدلة
 
 بما ق

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل بروتوكول عام  24 2 المعدل  2005مشر

وعة الموجهة ضد سالمة المالحة  التفاقية قمع االعمال غت  المشر

 1988البحرية لعام 

وع قانون انضمام  24 2   شأن مشر
 
جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية ق

ار التلوث بالزيت لعام   1992المسؤولية المدنية عن ارص 

وع  قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية لالستعداد  26 2 مشر

 (  
  ميدان التلوث الزيب 

 
 1990( لسنة  oprc90والتصدي والتعاون ق

وع قانون الغاء  26 2 قانون تصديق  1981( لسنة 127القانون رقم )مشر

بشأن االجازة الدراسة  1979( لسنة 10اتفاقية العمل العربية رقم )

 الملحقة بها 1979( لسنة 3مدفوعة االجر والتوصية العربية رقم )

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية لضبط  26 2 مشر

  السفن لعام وادارة مياه الصابورة 
 
 2004والرواسب ق
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وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية المنظمة  28  2 مشر

 الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة

  اجريت عام   29 2
وع قانون تصديق التعديالت الب  عىل  2003و 1999مشر

  
 
ستوكهولم اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة ق

 1967عام 

  التحكيم  29 2
 
وع قانون تصديق اتفاقية االمم المتحدة بشأن الشفافية ق مشر

 التعاهدي بي   المستثمرين والدول  . 

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل تعديل اتفاقية بازل بشأن  35 2 مشر

  نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عت  الحدود
 
 التحكم ق

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية بشان  36 2 مشر

  لعام 
ار التلوث بوقود السفن الزيب   2001المسؤولية المدنية عن ارص 

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية بشأن ضبط  36 2 مشر

 2001النظم السفينية المقاومة لاللتصاق وذات االثار المؤذية لعام 

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل بروتوكول  38 2 قمع االعمال غت  مشر

وعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة    الجرف المشر
 
القائمة ق

 1988القاري لعام 

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية  40 2 الدولية لسالمة مشر

 (CSC) 1972الحاويات لعام 
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وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية  40 2 اف بقرارات مشر االعت 

 ( . 1958التحكيم االجنبية وتنفيذها )نيويورك 

وع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق  40 3 اىل االتفاقية مشر

المكمل لها لسنة واالتفاق االورب    1968الدولية للست  عىل الطرق لعام 

 2015لسنة ( 30رقم ) 2006

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل بروتوكول بشأن االستعداد  41 2 مشر

ة وضارة لعام    ميدان احداث التلوث بمواد خطت 
 
والتصدي والتعاون ق

2000 

وب   الدولية إلزالة  41 2 وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية نت  مشر

 2007الحطام لعام 

وع قانون  41 2 التفاقية  1996انضمام جمهورية العراق اىل بروتوكول عام مشر

منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد االخرى لعام 

1972 

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل معاهدة  43 2 التصويت عىل مشر

اءات   1970لسنة  pctالتعاون بشأن الت 

وع قانون تصديق اتفاقية النقل  2 2                           الجوي بي   جمهورية العراق   ر                             مش 

 السعودية العربيةوحكومة المملكة 
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 ( التصويتات6ملحق )

 رقم الجلسة وتاريخها  التصويتات  ت

انتخاب النائب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس بعد حصوله عل  

 صوت 298صوتا من أصل  169

 2المستمرة  1ج

(15/9/2018) 

صوت من أصل  210عل  حسن كريم عل ثقة المجلس بحصوله 

 نائبا مصوتا ليصبح نائبا أول لرئيس مجلس النواب 281

 2المستمرة  1ج

(15/9/2018) 

ي جولة اإلعادة  
فوز النائب بشي  خليل الحداد بثقة المجلس ف 

نائبا مصوتا ليصبح نائبا  282صوتا من أصل  185بحصوله عل 

 لرئيس مجلس النواب

 3المستمرة  1ج

(16/9/2018) 

تصويت المجلس عل النظام الداخلي الحاىلي لمجلس النواب لحي    

 ( يوما. 15إجراء التعديالت عليه خالل )

 2جلسة 

(25/9/2018) 



 90 

التصويت عل المقررات الخاصة باوضاع محافظة البضة المتضمنة  

تشكيل لجنة نيابية بخصوص ازمة البضة ومفاتحة كل الجهات 

 كل اعمالها. المعنية وتقديم تقارير دورية ب

 3ج

(27/9/2018) 

التصويت عل تشكيل اللجنة القانونية )المؤقتة(، وتضم كل من  

ي ورزاق 
ي واحمد علي الكناب 

النواب محمد الغزي ورفاه العارىص 

محيبس والماس فاضل كمال واحسان تعبان علي وفيصل العيساوي 

وحسن المسعودي وعبد الهادي السعداوي وغاندي محمد عبد 

وريبوار هادي وفائق الشيخ علي ويحت  المحمدي ويونس الكريم 

 قاسم واحمد مظهر وسليم همزة وصائب خدر. 

 3ج

(27/9/2018) 

تصويت المجلس عل برهم صالح رئيسا للجمهورية بحصوله عل  

ي الجولة الثانية 219
 صوتا ف 

 4ج

(2/10/2018) 

 تصويت المجلس عل درج موضوع للمناقشة بشأن مخالفة السید  

( من قانون البنك المركزي 33( و )32محافظ البنك المركزي للمواد )

ي النافذ عل جدول األعمال. 
 العراف 

 5ج

(9/10/2018) 

تصويت المجلس عل اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي  

وعبد  وتضم كل من السيدات والسادة النواب جمال المحمداوي

الخالق العزاوي وهوشيار عبد هللا وطه الدفاعي ووحدة الجميلي 

 5ج

(9/10/2018) 
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وخالد جواد وارشد رشاد وعباس شعيل ومنصور مرعيد وعالية 

نصيف وشكوت لطيف ومثت  امي   وريبوار طه وثامر ذيبان وصباح 

 الساعدي وطالل الزوبعي وعبد الرحمن عمر محمد. 

النائبة خديجة علي والنائب برهان الدين تصويت المجلس عل،  

 إسحاق، مقررين لمجلس النواب

 5ج

(9/10/2018) 

ي اعتماد التصويت المباشر عل  
 
ي ف

تصويت المجلس عل المص 

تعديالت النظام الداخلي لمجلس النواب من دون عرضها إىل القراءة 

 األوىل والثانية. 

 7ج

(13/10/2018) 

 من النظام الداخلي لمجلس تصويت المجلس عل تعديل  
مادتي  

لجنة من اللجان النيابية الدائمة  27النواب، والخاصة بتشكيل 

أعضاء وال يزيد  7( وعدد أعضاءها الذي ليقل عن 70للمجلس )م 

 (. 73عضوا)م 19عن 

 8ج

(15/10/2018) 

التصويت عل المنهاج الوزاري المقدم من السيد عادل عبد المهدي  

لحكومة مع األخذ بنظر االعتبار بمالحظات المكلف بتشكيل ا

 السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب. 

 9ج

(24/10/2018) 
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ح تأجيل الجلسة   تصويت مجلس النواب بعدم الموافقة عل مقي 

 لمدة ثالثة أيام. 

 9ج

(24/10/2018) 

ي تضمنت منح الثقة ل   
 9ج وزيرا  14التصويت عل التشكيلة الوزارية والت 

(24/10/2018) 

تصويت المجلس بعدم الموافقة عل طلبات الطعون المقدمة من  

السيد يونادم يوسف كنا بشأن صحة عضوية النائب برهان الدين 

اسحاق ومن السيدة صباح عبد الرسول بشأن صحة عضوية النائبة 

صحة عضوية النائبة  زيتون حسي   مراد، ومن السيد ستار جبار بشان

اجيال كريم سلمان، والسيدة خالدة خليل شمو بخصوص صحة 

 عضوية النائب صفوان بشي  يونس. 

 10ج

(6/11/2018) 

تصويت المجلس بالموافقة بتقديم فقرة مناقشة نفوق األسماك من  

 خامسا و جعلها رابعا عل جدول األعمال. 

 10ج

(6/11/2018) 

ح )مفاتحة مجلس الوزراء بشان إجراء   تصويت المجلس عل مقي 

وع قانون الموازنة خالل  التعديالت المطلوب إدراجها عل مشر

ي حال 
وع القانون(، وف  ي بالقراءة األوىل لمشر

كة للمص  اللجنة المشي 

عدم إدراج التعديالت المطلوب إضافتها من قبل السيدات والسادة 

 10ج

(6/11/2018) 
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وع قانون النواب عل الموازنة يحت فظ المجلس بحق إعادة مشر

 الموازنة العامة االتحادية إىل الحكومة. 

تصويت المجلس بعدم الموافقة عل تشكيل لجنة تحقيقية  

 214نائبا من أصل  59بخصوص انتخاب محافظ بابل بعد تأييد 

 نائب عل تشكيلها

 11ج

(8/11/2018) 

ي    إلحكام المادة تصويت المجلس عل قرار نياب 
ً
 5نص عل )استنادا

ي رقم 
 
 45من قانون التعديل الثالث النتخابات مجلس النواب العراف

المعدل وبالنظر الكتمال التحقيق مع مجلس المفوضي    2013لسنة 

الحاىلي والنتهاء عمل القضاة المنتدبي   ولمقتضيات المصلحة العامة 

الحاىلي والمدراء قرر مجلس النواب استئناف عمل مجلس المفوضي   

العاميي   المشكل بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة 

 المعدل(.  2007لسنة  11لالنتخابات رقم 

 12ج

(10/11/2018) 

تصويت المجلس عل تعديل النظام الداخلي بدمج لجنة الثقافة  

واإلعالم مع لجنة السياحة واآلثار ودمج لجنة شؤون األعضاء مع 

ي ودمج لجان العشائر والمصالحة لجنة منظمات المج
تمع المدب 

والمساءلة واألوقاف والشؤون الدينية بلجنة واحدة، ودمج لجنة 

، ودمج  بي  
العمل والشؤون االجتماعية مع لجنة المهجرين والمغي 

 12ج

(10/11/2018) 
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لجنة حقوق اإلنسان مع لجنة الشهداء والسجناء، فضال عن إضافة 

ة الخدمات لجنة النقل واالتصاالت لتخفيف العمل عل لجن

لجنة، وتحديد الحد األعل  22واالعمار ليصبح عدد اللجان النيابية 

عضوا، إضافة إىل تخويل رئاسة المجلس بحق نقل  21لكل لجنة  ب 

 عضوين من كل لجنة. 

تصويت المجلس عل توزي    ع السيدات والسادة النواب عل اللجان  

 الدائمة. 

 12ج

(10/11/2018) 

ي عل  
تصويت المجلس عل إضافة أداء اليمي   للنائب جاسم البخاب 

 جدول األعمال. 

 13ج

(12/11/2018) 

تصويت المجلس عل تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشان األحداث  

ي محافظة نينوى تضم نواب المحافظة ومن يرغب من 
األمنية ف 

 السيدات والسادة النواب. 

 13ج

(12/11/2018) 

ة   التصويت عل قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خالل في 

تضيف االعمال والمقدم من اللجنة القانونية حيث نص القرار  عل 

قرر مجلس النواب بالنظر التخاذ رئيس مجلس الوزراء وحكومته “

ي مواده 
السابقة عددا من القرارات المخالفة ألحكام الدستور ف 

ة 24،61،80) لمانية الثالثة وغياب الدور ( خالل في  انتهاء الدورة الي 

 14ج

(21/11/2018) 
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ي لمجلس النواب، قرر مجلس النواب إيقاف العمل  يعي والرقاب  التشر

ين األول  24ولغاية  2018بالقرارات الصادرة منذ األول من تموز  تشر

، وعل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته إعادة النظر 2018

بشأنها وفقا إلحكام الدستور بالقرارات الصادرة واتخاذ ما يلزم 

 ”. والقواني   النافذة

موافقة المجلس عل إدراج الطلب المقدم من النائب عدي عواد  

نائب بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن  خصخصة  100والموقع من 

ي )كار وقيوان
كت  (  قطاع توزي    ع الطاقة الكهربائية وملفات عقود شر

ي ، عل جدول أعمال الجلسة القادمة. 
ي مجال المصاف 

 والعاملة ف 

 14ج

(21/11/2018) 

تصويت المجلس باألغلبية عل توىلي اللجنة المالية مهمة لجنة  

وع البناية الجديدة للبنك المركزي وملف غرق  ي مشر
تقصي الحقائق ف 

ي بناية مضف الرافدين. 
 العملة ف 

 15ج

(24/11/2018) 

المجلس عل صيغة القرار تشكيل خلية أزمة وتوفي  الجهد تصويت  

 لوزارات الدولة المعنية كافة وتمنح صالحيات كاملة لمعالجة األزمة. 

 15ج

(24/11/2018) 

تصويت المجلس عل صيغة القرار  توفي  التخصيصات الالزمة  

رين وإعادة االستقرار للمدن المحررة لضمان عودة  لتعويض المتض 

 15ج

(24/11/2018) 
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أو من خالل قيام وزارة  2018من احتياطي الطوارئ لسنة  النازحي   

 المالية بإجراء المناقلة لتوفي  المبالغ الالزمة. 

تصويت المجلس عل صيغة القرار  زيادة تخصيصات المدن المحررة  

ي موازنة عام 
 
 . 2019وتخصيصات النازحي   ف

 15ج

(24/11/2018) 

تصويت المجلس عل شطر لجنة حقوق اإلنسان عن لجنة الشهداء  

وجعل لجنة الشهداء والسجناء مستقلة ودمج لجنة حقوق اإلنسان 

مع لجنة المرأة واألشة والطفولة ، بناءا عل الطلب المقدم من أكي  

 من خمسي   نائبا. 

 17ج

(6/12/2018) 

االعمال  تصويت المجلس عل تقديم الفقرة الثالثة من جدول 

 الخاصة باستكمال التصويت عل التشكيلة الوزارية. 

 19ج

(18/12/2018) 

تصويت المجلس عل منح الثقة لكل من السيد نوري ناطق الدليمي  

ي وزيرا للثقافة   و الدكتور 
وزيرا للتخطيط والدكتور عبد االمي  الحمداب 

 قصي السهيل وزيرا للتعليم العاىلي والبحث العلمي 

 19ج

(18/12/2018) 

بية السيدة   تصويت بالرفض عل منح الثقة لكل من لمرشحة وزارة الي 

ي  ومرشحة وزارة الهجرة والمهجرين السيدة هناء 
صبا خي  الدين الطاب 

 عمانوئيل

 19ج

(18/12/2018) 



 97 

تصويت المجلس عل صحة عضوية كل من السيدات والسادة  

عبد المطلب هاشم  النواب جاسم حسي   محمد جبارة و منار 

 والسيدة سميعة محمد الغالب بعد تقديم طعون بشان عضويتهم. 

 20ج

(20/12/2018) 

تصويت المجلس عل تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة  

 ما يتعلق باللجان الدائمة ومهامها واختصاصاتها. 

 20ج

(20/12/2018) 

االتحادية المرشحي   من تصويت المجلس عل قضاة محكمة التميي    

قبل مجلس القضاء األعل وهم كل من السادة، )نعمان كريم احمد 

ي  ي ومحمد قاسم محمد الجناب  ي وكاظم عباس حبيب الخفاج 
البياب 

 .) ي  ومحمد عبد علي شدهان الغانمي وحسن فؤاد منعم الخفاج 

 21ج

(22/12/2018) 

تصويت المجلس عل تقديم الفقرة الثانية )التصويت عل قرار(عل  

 الفقرة األوىل )مناقشة موضوع عام( عل جدول اإلعمال. 

 22ج

(23/12/2018) 

ي مقدم من اللجنتي   القانونية والزراعة   تصويت المجلس عل قرار نياب 

ام األمانة  وة السمكية تضمن الي   ر ال  ذي لحق بالي  بخصوص الض 

امة لمجلس الوزراء بإصدار التعليمات الخاصة بتعويض الع

ي 
رين من أصحاب المزارع السمكية المجازة أصوليا ف  المتض 

ام الجهات المعنية  ر، فضال عن الي   ي حصل فيها الض 
المحافظات الت 

 22ج

(23/12/2018) 
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بالضوابط والتعليمات الخاصة بإنشاء مزارع األسماك ومحاسبة 

 .  المخالفي  

يعي األول لحي   االنتهاء من   تصويت المجلس عل تمديد فصله التشر

بناءا عل طلب السيد رئيس مجلس  2019إقرار الموازنة المالية لعام 

 النواب. 

 23ج

(24/12/2018) 

تصويت المجلس  عل تقديم الفقرة الخامسة والمتعلقة بموازنة  

ي جدول أعمال الجلسة بناءا  عل طلب السيد رئ 2019
 
يس ف

ي الكابينة 
المجلس لحي   االتفاق عل مرشىحي الوزارات الشاغرة ف 

 الوزارية. 

 23ج

(24/12/2018) 

بالموافقة عل منح الثقة لكل من السيدة شيماء خليل عبد هللا  

بية والسيد نوفل بهاء موس لمنصب وزير  الحياىلي لمنصب وزيرة الي 

 الهجرة والمهجرين. 

 23ج

(24/12/2018) 

بعدم الموافقة عل منح الثقة لمرشح منصب وزير الدفاع السيد  

 فيصل الجربا. 

 23ج

(24/12/2018) 

تصويت المجلس عل تشكيل لجنة تحقيقية حول الحريق الذي  

اك  ي االعظمية بإشر
دات ف  ي دار تأهيل األحداث اإلناث المشر

حصل ف 

 24ج

(10/1/2019) 
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والعمل نواب من لجان المرأة واألشة والطفولة وحقوق اإلنسان، 

والشؤون االجتماعية، واألمن والدفاع لمتابعة الموضوع مع الجهات 

 المعنية. 

وع قانون الطعن   تصويت المجلس عل إضافة القواني   )مشر

ي األحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة، 
 
لمصلحة القانون ف

وع قانون وع قانون الخدمة المدنیة االتحادي، مشر اإلدارة  مشر

ي قانون 
 
وع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة ف المالیة، مشر

وع قانون المحكمة االتحادية  1969( لسنة 111العقوبات رقم ) ،مشر

وع قانون  وع قانون معالجة التجاوزات السكنیة، مشر العلیا، مشر

وع قانون التعدیل األول  وع قانون المرور، مشر المدن الصناعیة، مشر

 لجنسیة( عل جدول األعماللقانون ا

 26ج

(16/1/2019) 

 تصويت المجلس بعدم الموافقة عل طلبات الطعون المقدمة من  

ي بشأن صحة عضوية النائب  •
السيدة أمل مرعي حسن البياب 

 جاسم حسي   محمد جباره. 

السيد باسم خزعل خشان بشأن صحة عضوية النائبة رفاه  •

 خضي  جيات. 

 28ج

(23/1/2019) 
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بشان صحة عضوية النائبة سهام عباس السيد محمد فرمان  •

 .  علي

السيدة شعالن عبد الجبار الكريم بخصوص صحة عضوية  •

 النائب علي الصجري. 

ي المطالب المقدمة من نواب محافظة كربالء المقدسة  
التصويت عل تبت 

ي مراسم زيارة استشهاد االمام الحسي   ) 
 
بتعويض شهداء حادث التدافع ف

 ع(. 

(1 )

14/9/2019 

التصويت عل تشكيل لجنة لمتابعة االجراءات الحكومية التخاذ التدابي   

الالزمة لحفظ سيادة العراق تضم رؤساء الكتل وممثلي   عن لجان 

العالقات الخارجية واالمن والدفاع والقانونية وتشكيل لجنة لمتابعة 

لنازحي   تضم االجراءات الحكومية بملف المفقودين والمغيبي   واعادة ا

رؤساء الكتل النيابية وممثلي   عن لجان االمن والدفاع والمهجرين وحقوق 

 االنسان والقانونية. 

(1 )

14/9/2019 

وع قانون التعديل االول لقانون وزارة   التصويت عل رفض و اعادة مشر

بية رقم ) بية  2011( لسنة 22الي  ي الي 
اىل الحكومة بناءا عل توصيات لجنت 

 .  والمالية

(2 )

16/9/2019 
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لتصويت عل اضافة فقرة رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي عل  

 جدول اعمال الجلسة. 

(2 )

16/9/2019 

  .  التصويت عل رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

 

(3 )

17/9/2019 

ر الذي تعرض له   التصويت عل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الض 

الواقعة شمال ناحية ربيعة عل إن تكون برئاسة نائب رئيس أهاىلي القرى 

 المجلس السيد بشي  حداد وعضوية عدد من نواب محافظة نينوى. 

(6 )

24/9/2019 

التصويت عل تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب األول لرئيس المجلس  

اهة والنفط والطاقة والقانونية والمالية  10وعضوية  نواب من لجان الي  

كة سومر التابعة  ي المنتجات والمشاري    ع النفطية وشر
كت  للنظر بعقود شر

 52ولحد أالن بناء عل الطلب المقدم من  2015لوزارة النفط من عام 

 نائبا. 

(6 )

24/9/2019 

ي الداخلية  
ي وزارب  ح قانون إعادة منتست 

التصويت بعدم الموافقة عل مقي 

ال يحملون شهادات دراسية او ممن قدموا  والدفاع إىل الخدمة ) الذين

 شهادات غي  أصولية( والمقدم من لجنة األمن والدفاع. 

(7 )

26/9/2019 
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يعية المتمثلة بتعديل   ي باإلجراءات التشر
تصويت المجلس عل المص 

القانون الذي اتاح عمل مجالس المحافظات لغاية األول من آذار او تعديل 

 المحافظات غي  المنتظمة بإقليم.  من قانون مجالس 20المادة 

(8 )

8/10/2019 

ي مجلس النواب  
 
تصويت المجلس عل توصيات اللجنة المشكلة ف

 والخاصة بالنظر بطلبات. 

(8 )

8/10/2019 

فقرة  حذف  نائبا تضمن 50التصويت بعدم الموافقة عل طلب مقدم من  

التصويت عل التعديل الوزاري لحي   حضور السيد رئيس مجلس الوزراء 

 وتقديمهم بنفسه لوجود ملفات استجواب عل بعض الوزراء. 

(9 )

10/10/2019 

التصويت عل استكمال التشكيلة الحكومية بمنح الثقة للسيدة سها خليل  

بية بعد حصولها عل   العلي بك وزيرة للي 
صوت من مجموع  114حسي  

 نواب .  203

(9 )

10/10/2019 

  

من الدستور عل تشكيل لجنة  142تصويت المجلس استنادا إىل المادة  -

ي المجتمع ا
ي تكون مهمتها تقديم تقرير ممثلة من مكوناته الرئيسية ف 

لعراف 

(10 )

28/10/2019 
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إىل مجلس النواب خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر لتقدي توصية 

ورية عل الدستور  .بالتعديالت الض 

ي إقليم بناء عل  
 
التصويت عل حل مجالس المحافظات غي  المنتظمة ف

مجالس من قانون  20نائبا واستنادا إىل المادة  192طلب مقدم من 

 21المحافظات المعدل رقم 

(10 )

28/10/2019 

التصويت عل أعضاء المجلس الخدمي العامة االتحادي بعد إرسال  

 األسماء من قبل مجلس الوزراء. 

(10 )

28/10/2019 

التصويت عل تخويل المحافظ ألحد نائبيه بإدارة الشؤون المالية   

المنحلة عل أن يتوىل  واإلدارية واستالم الذمم من مجالس المحافظات

اف والمراقبة عل أداء عمل المحافظي   لحي   إجراء  مجلس النواب اإلشر

 انتخابات مجالس المحافظات،

(10 )

28/10/2019 

م المحافظون بتقديم الموازنة الخاصة بمحافظاتهم    التصويت عل أن يلي  

 ة. إىل اللجنة المالية النيابية إثناء إعداد قانون الموازنة العام

(10 )

28/10/2019 

التصويت عل قرار إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثالثة  

ي الهيئات 
بضمنها أعضاء مجلسالنواب والوزراء وكبار المسؤولي   ف 

المستقلة والسلطة القضائية بشقيهاالمحكمة االتحادية ومجلس القضاء 

(10 )

28/10/2019 
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والمستشارين والمدراء  األعل، إضافة إىل وكالء الوزارات ومن همبدرجتهم

 .العاميي   والمحافظي   ومن هم بدرجتهم ابتداء منتاري    خ اليوم

-  

التصويت عل قرار ينص عل إلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري إللغاء الجمع  

بي   راتبي   من المستفيدين من قواني   العدالة االجتماعية ومن ضمنها 

 امتيازات رفحاء. 

(10 )

28/10/2019 

التصويت عل قرار ينص عل إلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري إللغاء الجمع  

بي   راتبي   من المستفيدين من قواني   العدالة االجتماعية ومن ضمنها 

 امتيازات رفحاء. 

(11 )

29/10/2019 

تصويت المجلس عل استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء عل  

 طلب لعدد من النواب. 

(11 )

29/10/2019 

التصويت عل رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد خاصة من وصلت   

 ملفاتهم من القضاء اىل مجلس النواب. 

(11 )

29/10/2019 

ي  
التصويت عل إضافة كل من السادة النواب حني   القدو وظافر العاب 

النائلي وثورة حسن العلو وعبد الباري المدرس وحيدر الفوادي وعبد اإلله 

(12 )

9/11/2019 
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ي وجمال كوجر، اضافة اىل رئيس ونائب ومقرر اللجنة القانونية إىل 
ألحلف 

 لجنة التعديالت الدستورية. 

 

موافقة المجلس عل قبول استقالة السيد عادل عبد المهدي رئيس  

 مجلس الوزراء. 

 

(20 )

1/12/2019 

ي يتضمن توصيات اىل مجلس الوزراء بشان   التصويت عل قرار نياب 

ي محافظات ذي قار والنجف وميسان وتلبية مطالب 
االحداث ف 

 المتظاهرين، من بينها اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة . 

(22 )

18/12/2019 

التصويت عل قرار بتشكيل لجنة تضم اربعة موظفي   لتسيي  االمور  

ي المفوضية العليا المستقلة اليومية 
االدارية وضف رواتب الموظفي   ف 

 لالنتخابات. 

(22 )

18/12/2019 

وع قانون انتخابات  50مادة من اصل  14التصويت عل   مادة من مشر

 مجلس النواب والمقدم من اللجنة القانونية. 

(22 )

18/12/2019 
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ي يتضمن الزام الحكومة  تصويت المجلس باالجماع -  عل قرار نياب 

العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها اىل التحالف الدوىلي لمحاربة 

ي العراق 
 
تنظيم داعش وذلك النتهاء العمليات العسكرية والحربية ف

ام الحكومة العراقية بأنهاء تواجد أي قوات  وتحقق النض والتحرير والي  

ي العراق
ي االراىص 

 
ي والمياه واالجواء اجنبية ف

ية ومنعها من استخدام االراىص 

م الحكومة العراقية بحض السالح بيد الدولة  العراقية ألي سبب كما تلي  

 

 استثنائية0

5/1/2020 

                                                  ي       تصويت المجلس عل المنهاج الوزاري للسيد مصطف  الكاظم  رئيسا  

 لمجلس الوزراء. 

 

(1 )7/5/2020 

وع  -                                                    ر   تصويت المجلس عل قرار يطالب الحكومة االشاع بإرسال مش 

 30اىل مجلس النواب بموعد اقصاه  2020قانون الموازنةالعامة للعام 

2020حزيزان  . 

 

(2 )3/6/2020 

                                                             ي التصويت عل اسماء التشكيلة الوزارية لحكومة السيد مصطف  الكاظم   

 

(3 )6/6/2020 
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تصويت المجلس عل تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء الستحداث  

  من أجل دعم المكونات 
كماب  ي                     وزارةدولة يكون وزيرها من المكون الي 
                                         

  بناءالدولة
 
ي           للمشاركة ف
 
           

 

(3 )6/6/2020 

                                رفض اي استقطاع لرواتب الموظفي   “التصويت عل قرار ينص عل  

ائب عل                           ر           والمتقاعدين كافة بشكل مباش  او غي  مبا  ر                      ش  وعدم فرض اي ض 

رواتبهم عل أن ال يشمل القرار الرئاسات الثالثة والدرجات الخاصة بما 

”. فيهم النواب والوزراء والوكالء  

 

(5 )

10/6/2020 

  االعالم واالتصاالت التصويت عىل صيغة  
قرار نياب   مقدم من لجنب 

لغرض تعظيم االيرادات السنوية للموازنة “والقانونية ونص عىل. 

كة مساهمة وطنية لالتصاالت  العامة، تقرر إلزام الحكومة بتأسيس شر

ومنحها رخصة لخدمات الهاتف الخلوي النقال وإلزام وزارة االتصاالت 

ورية وهيأة االعالم بتوفت  المتطلب ات المالية والقانونية والفنية الض 

 .”لتأسيسها كال حسب اختصاصه

(8( )24 \9 \2020) 

   
حات الية توزي    ع الدوائر االنتخابية والب  تصويت المجلس عىل مقت 

  وتنوع المكونات داخل “نصت عىل 
 
ام بالتجاور الجغراق وجوب االلت  

الدوائر  كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزي    ع

(9( )26 \9 \2020 ) 
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االنتخابية، وال يجوز تأجيل اي محافظة من الية توزي    ع الدوائر 

ام باعتماد االحصائية السكانية لعام  االنتخابية الي سبب كان، وااللت  

( من 49الصادرة من وزارة التخطيط تحقيقا ألحكام المادة ) 2010

الدستور وتحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء 

 ."محافظة من المعيار المذكور مع حفظ حقوق تمثيل المكوناتاي 

ح اللجنة القانونية والذي ينص عىل ان   يكون “التصويت عىل مقت 

  
 
كل محافظة مساوي لعدد المقاعد توزي    ع عدد الدوائر االنتخابية ق

  المحافظة
 
 ”. المخصصة لكوتا النساء ق

(11 )

(10 \10 \2020) 

التصويت عىل منح الثقة للسيدة هيام نعمة محمود الحيدري لشغلها  

 .منصب وزير الدولة وعضوية مجلس الوزراء

(28 )

(15 \12 \2020) 

التصويت عىل تشكيل لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة االمن والدفاع  

وعضوية نواب اخرين لمتابعة مطالب المزارعي   بشأن العقود الزراعية 

خرى عىل ان تقدم تقريرها للمجلس خالل خمسة عشر واالشكاالت اال 

 .يوما

(28 )

(15 \12 \2020) 

  رقم  
التصويت عىل تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ االمر الديواب 

اهة  29 المتعلقة بمكافحة الفساد واختيار نوابا لها من لجان الت  

 .والقانونية وحقوق االنسان

(28 )

(15 \12 \2020) 
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التصويت عىل تشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب عبد االله النائىل   

للتحقق من مدى قانونية تنفيذ الحكومة للقرارات والقواني   المتعلقة 

 .بالعدالة االنتقالية

(28 )

(15 \12 \2020) 

كانون االول عطلة رسمية لجميع   25التصويت عىل قرار باعتبار يوم  

 بمناسبة اعياد ميالد السيد المسيح )ع( اقيي   ر الع

(29 )

(16 \12 \2020 ) 

م وزارة التعليم العاىل  والبحث  
التصويت عىل قرار نياب   نص عىل )تلت  

دكتوراه(  -العلىم  بإجراء توسعة المقاعد للدراسات العليا )ماجستت  

: )ثالثة مقاعد لقناة القبول العام وثالثة مقاعد لقناة  
 
 وعىل النحو االب

القبول الخاص ومقعد واحد لكل من فئة لقناة ذوي الشهداء وضحايا 

االرهاب بي   الفئات الثالثة للقناة، ومقعد واحد لقناة المالكات الطبية 

والصحية وتدور المقاعد الشاغرة من قناة القبول العام اىل قناة 

المالكات الطبية دعما للجيش االبيض بمن فيهم الطلبة الذين حصلوا 

 ()30/9/2020دم ممانعة للدراسة قبل تاري    خ عىل ع

(36( )23 \1 \2021 ) 

اهة     الت  
التصويت عىل تشكيل لجنة تحقيقية تضم نواب عن لجنب 

اهة وديوان الرقابة  واالقاليم النيابيتي   اضافة اىل ممثلي   من هيئة الت  

  خروقات 
 
المالية واالدعاء العام لتقص  الحقائق بملفات فساد ق

  محافظة صالح الدين بعد التضيحات 
 
ومخالفات ارتكبت ق

(38( )1 \3 \2021) 
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  ادىل به
ا السيد محافظ صالح الدين بوجود تالعب الصحفية الب 

  المال العام
 
 وهدر ق

صوت مجلس النواب بعدم القناعة بأجوبة رئيس هيئة االعالم  

 واالتصاالت 

(39 )(3 \3 \2021) 

 (2021\ 3\ 4( )40) التصويت عىل منح الثقة ألعضاء مجلس امناء شبكة االعالم العراقية.  

  اكمال  
 
التصويت باإلجماع عىل قرار يدعو فيه الحكومة لإلشاع ق

 االجراءات القانونية إلعالن محافظة حلبجة. 

(44( )16 \3 \2021) 

التصويت عىل طرح الثقة عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة االعالم  

 واالتصاالت السيد عىل  الخويلدي. 

(45( )18 \3 \2021 ) 

من                                     التميي   االتحادية بعد ترشيح اسماءهمعل اعضاء محكمة   التصويت 

 .قبل مجلس القضاء االعل

(2 ( )29 \6 \2021 ) 

 

 ( يبي   القواني   الفردية المصوت عليها لكل لجنة 7ملحق رقم )

 عدد ها                  القواني   الفردية اللجنة

 اللجنة القانونية

 

 

قانون التعديل االول )االمر  رقم 30 لسنة 2005م( قانون المحكمة 

 االتحادية العليا

 

7 

https://ar.parliament.iq/2021/03/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
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ي العراف 
 قانون انتخابات مجلس النواب        

 

 

 قانون المفوضية العليا  المستقلة لالنتخابات 

 

 

قانون التعديل االول لقانون انتخابات مجالس المحافظات و   

 االقاليم رقم 12 لسنة 2018

 

 

 قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ  رقم )45( لسنة 1980 

 

 

قانون التعديل األول لقانون المجمع      ي العلم   رقم )22( لسنة  

 2015م

 

 

قانون تعديل قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم  

)111( لسنة 1969المعدل            والقواني    الخاصة االخرى رقم )6( 

 لسنة 2008

 

 

اءات لجنة العالقات الخارجية  قانون انضمام جمهورية العراق اىل معاهدة التعاون بشأن         الي 

(PCT) 1970 لسنة 

21 

https://ar.parliament.iq/2019/12/24/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a/
https://ar.parliament.iq/2019/12/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2019/07/22/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85-2/
https://ar.parliament.iq/2019/07/22/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85-2/
https://ar.parliament.iq/2019/06/22/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%b1/
https://ar.parliament.iq/2019/05/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2019/05/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2019/05/20/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/05/20/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/05/20/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/15/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af/
https://ar.parliament.iq/2021/03/15/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af/
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وب    الدولية إلزالة   ي ني  قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية       

 الحطام لعام 2007

 

 

قانون انضمام جمهورية العراق اىل برتوكول عام 1996 التفاقية  

منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والموارد  االخرى 

 لعام 1972

 

 

قانون انضمام جمهورية العراق اىل بروتوكول بشأن االستعداد   

ة وضارة     ميدان احداث التلوث بمواد       خطي 
ي ف 
والتصدي والتعاون   

 لعام 2000

 

 

قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية لسالمة  

 (CSC) الحاويات لعام 1972

 

 

قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية  

ي االورب    المكمل لها  لسنة        للسي   عل الطرق لعام 1968 واالتفاق       

 2006 رقم )30( لسنة 2015

 

https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-10/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-10/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-3/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-3/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1/
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قانون انضمام جمهورية العراق اىل بروتوكول قمع االعمال     غي    

   الجرف 
 
ي ف
 
وعة الموجهة ضد  سالمة المنصات الثابتة القائمة       ر   المش 

 القاري لعام 1988

 

 

قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية بشأن ضبط  

النظم السفينية المقاومة اللتصاق الشوائب وذات االثار  المؤذية 

 لعام 2001

 

 

قانون انضمام جمهورية العراق اىل تعديل اتفاقية بازل بشأن  

   نقل النفايات الخطرة والتخلص منها      عي   الحدود
ي ف 
 التحكم   

 

 

   التحكيم  
ي ف 
قانون تصديق اتفاقية االمم المتحدة بشان الشفافية   

 التعاهدي      بي    المستثمرين والدول

 

 

جريت    ي عام   1999 و  2003 عل  
 
    أ
 
    
ي الت 
قانون تصديق التعديالت     

الموقعة  (WIPO) اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية

   ستوكهولم عام 1967
ي ف 
   

 

https://ar.parliament.iq/2021/03/01/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88-2/
https://ar.parliament.iq/2021/03/01/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88-2/
https://ar.parliament.iq/2021/03/01/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88-2/
https://ar.parliament.iq/2021/01/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-6/
https://ar.parliament.iq/2021/01/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-6/
https://ar.parliament.iq/2021/01/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-6/
https://ar.parliament.iq/2021/01/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2021/01/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2020/12/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2020/12/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2020/12/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d9%8f%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d9%8f%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d9%8f%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85/
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قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية  

 الدولية بصيغتها  المعدلة

 

 

قانون الغاء القانون رقم )127( لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية  

العمل العربية رقم )10( لسنة 1979 بشأن االجازة الدراسية 

 مدفوعة االجر  والتوصية العربية رقم )3( لسنة 1979 الملحقة بها

 

 

قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية لالستعداد   

  
ي الزيت 
   ميدان التلوث       

ي ف 
لسنة  (OPRC90 ) والتصدي والتعاون   

1990 

 

 

   شأن  
ي ف 
قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية   

ار  التلوث بالزيت لعام 1992  المسؤولية المدنية عن       اض 

 

 

https://ar.parliament.iq/2020/12/15/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-8/
https://ar.parliament.iq/2020/12/15/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-8/
https://ar.parliament.iq/2020/12/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-127-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1981-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2020/12/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-127-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1981-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2020/12/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-127-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1981-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2020/12/09/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/09/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/09/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-4/
https://ar.parliament.iq/2020/12/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-4/
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يت   ومنع التهرب من دفع  
ي                    قانون تصديق تجنب االزدواج الض     
                             

ائب المفروضة عل الدخل وراس المال بي   حكومة جمهورية                                                          الض 

 العراق والحكومة الهنكارية

 

 

قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاق باريس الملحق باتفاقية  

 االمم المتحدة االطارية       لتغي   المناخ لعام 1992

 

 

قانون تصديق اتفاقية اعفاء     ي حامل   جوازات السفر  الدبلوماسية  

والخدمة الرسمية من سمة الدخول      بي    حكومة جمهورية العراق 

 وحكومة جمهور ية ضبيا

 

 

قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل التفاقية العمل  

ي رقم )29( لعام 1930        الجي 

 

 

وع قانون انضمام جمهورية العراق إىل اتفاقية بنك االستثمار   مشر

 اآلسيوي للبت  التحتية

 

        بي    حكومة  
ي واالمت 
قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري       

 العراق وحكومة المملكة االردنية الهاشمية

 

https://ar.parliament.iq/2020/09/22/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-4/
https://ar.parliament.iq/2020/09/22/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-4/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2014-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2014-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81/
https://ar.parliament.iq/2019/07/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2019/07/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%88/
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 قانون       توفي   واستخدام لقاحات جائحة  كورونا لجنة الصحة والبيئة

 

4 

 قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم )89( لسنة 1981 

 

 

 قانون الضمان     ي الصىح   

 

 

قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية رقم )6(  

 لسنة 2000

 

 

                    لجنة التعليم العاىل  

               والبحث العلىم  

   
ي ف 
قانون التعديل االول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلية   

 وزراة التعليم      ي العاىل   والبحث      ي العلم   رقم )7( لسنة 2012

 

1 

قانون التعديل الثالث لقانون نقابة            المحاسبي               والمدققي    رقم  اللجنة المالية

 )185( لسنة 1969

 

9 

 قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب 

 

 

https://ar.parliament.iq/2021/03/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-89-%d9%84%d8%b3/
https://ar.parliament.iq/2020/10/28/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a/
https://ar.parliament.iq/2019/11/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%b0%d9%88%d9%8a-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/11/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%b0%d9%88%d9%8a-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2021/03/06/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/12/17/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7/
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 قانون تمويل العجز       ي الماىل   

 

 

قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية  

2021 

 

 

ي والخارج    لتمويل العجز       ي الماىل   لعام 2020  اض      ي المحل             قانون        االقي 

 

 

قانون التعديل االول لقانون االدارة المالية االتحادية رقم )6( لسنة  

2019 

 

 

قانون التعديل االول لقانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية  

 العراق رقم )1( لسنة 2019

 

 

 قانون اإلدارة المالية 

 

 

قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية  

2019 

 

 

https://ar.parliament.iq/2020/11/12/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a/
https://ar.parliament.iq/2021/03/31/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87/
https://ar.parliament.iq/2021/03/31/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87/
https://ar.parliament.iq/2020/06/24/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a/
https://ar.parliament.iq/2020/01/28/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2020/01/28/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2019/07/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/07/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/05/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://ar.parliament.iq/2019/01/24/41238/
https://ar.parliament.iq/2019/01/24/41238/
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 قانون االتحادات الرياضية لجنة الشباب والرياضة

 

2 

 قانون اللجنة االولمبية الوطنية العراقية 

 

 

 قانون  كلية القوة الجوية لجنة االمن والدفاع

 

4 

طة رقم 37 لسنة 2000   قانون التعديل االول لقانون  كلية    ر  الش 

 

 

 قانون المرور 

 

 

ي الحرب      قانون هيأة التصنيع       

 

 

لجنة الثقافة واالعالم 

 والسياحة واالثار

قانون التعديل االول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة 

 االسالمية

 

1 

لجنة االقاليم 

               والمحافظات غت  

  اقليم
 
       المنتظمة ق
 
           

   لقانون انتخابات مجالس المحافظات 
ي الثاب 
قانون التعديل       

 واالقضية رقم )12( لسنة 2018

 

1 

https://ar.parliament.iq/2021/01/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9/
https://ar.parliament.iq/2019/11/19/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2020/11/11/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9/
https://ar.parliament.iq/2020/10/27/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a3%d9%a7-%d9%84%d8%b3/
https://ar.parliament.iq/2019/05/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1/
https://ar.parliament.iq/2019/09/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
https://ar.parliament.iq/2020/10/27/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a7%d8%b5/
https://ar.parliament.iq/2020/10/27/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a7%d8%b5/
https://ar.parliament.iq/2019/11/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2019/11/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa/


 119 

بية  قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض االطفال             لجنة الت 

 

1 

 1 قانون الهيأة البحرية العراقية العليا لجنة الخدمات واالعمار

لجنة مؤسسات المجتمع 

  
 
لماب   والتطوير الت 

 
  المدب

 
                   

 
      

   لقانون نقابة              الجيولوجيي    رقم )197( لسنة 
ي الثاب 
قانون التعديل       

1968 

 

1 

كات رقم )21( لسنة 1997 لجنة االقصاد واالستثمار  تعديل قانون    ر   الش 

 

2 

 قانون المدن الصناعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.parliament.iq/2019/09/16/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2019/07/20/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
https://ar.parliament.iq/2019/07/20/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
https://ar.parliament.iq/2019/06/27/42787/
https://ar.parliament.iq/2019/05/02/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
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كة بي   اللجان 8رقم ) ملحق
 ( يبي   القواني   المشت 

كة اللجنة                    القواني   المشت 

لجنة العالقات الخارجية ، لجنة 

 الخدمات واالعمار 

قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بي   حكومة جمهورية العراق وحكومة 

 المملكة العربية السعودية

 

قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام  

ي  عام 2003
وتوكول المعدل لها  لعام 1988 المعدل ف   1966والي 

 

ي      ي الدوىل   لسنة 1975   قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية النقل      الي 

 

لجنة العالقات الخارجية، اللجنة 

 القانونية

اف بقرارات التحكيم  قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية االعي 

 (االجنبية وتنفيذها  )نيويورك 1958

 

لجنة الصحة والبيئة واللجنة 

 المالية

ي  وزارة الصحة من ذوي المهن    من منتست 
قانون الحقوق التقاعدية للمتوفي  

 الطبية والصحية واإلدارية نتيجة التصدي لفايروس  كورونا

 

https://ar.parliament.iq/2021/06/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%83/
https://ar.parliament.iq/2021/06/29/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%83/
https://ar.parliament.iq/2020/11/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-2/
https://ar.parliament.iq/2020/11/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-2/
https://ar.parliament.iq/2020/01/13/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-9/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b0%d9%88%d9%8a-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2021/03/04/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b0%d9%88%d9%8a-%d8%a7/
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والضحايا والسجناء لجنة الشهداء 

، لجنة حقوق االنسان،  السياسيي  

 لجنة المرأة واالشة والطفولة

 

 قانون الناجيات األيزيديات

 

الصحة و لجنة الزراعة و لجنة 

 المياة و االهوار

ي  البيطري رقم 136 لسنة 1980 ي  لقانون التدرج الطت 
 قانون التعديل الثاب 

 

لجنة العالقات الخارجية ، ولجنة 

 الصحة والبيئة

قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية بشان المسؤولية 

ي  لعام 2001
ار  التلوث بوقود  السفن الزيت   المدنية عن اض 

 

 قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية لالنقاذ  لسنة 1989 

 

 قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية ميناماتا  بشأن الزئبق 

 

قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه  

ي  السفن لعام 2004
 الصابورة والرواسب ف 

 

https://ar.parliament.iq/2021/03/01/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://ar.parliament.iq/2021/01/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2021/01/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-9/
https://ar.parliament.iq/2021/01/23/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81-9/
https://ar.parliament.iq/2019/07/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af/
https://ar.parliament.iq/2020/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-2/
https://ar.parliament.iq/2019/12/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81/
https://ar.parliament.iq/2019/12/09/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81/
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لجنة العالقات الخارجية ، لجنة 

نة الزراعة و االمن والدفاع ، لج

 المياة واالهوار

قانون انضمام جمهورية العراق إىل بروتوكول عام 2005 المعدل إلتفاقية 

وعة الموجهة ضد  سالمة المالحة البحرية  قمع األعمال غي   المشر

 لعام1988

 

: لجنة العالقات الخارجية ، لجنة 

 الثقافة والسياحة واالثار

ي  التفاقية الهاي لعام 
وتوكول الثاب  قانون انضمام جمهورية العراق اىل الي 

اع المسلح ي  حالة الي  
 
 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية ف

 

اث   قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية اليونسكو  بشان حماية الي 

ي  المغمور  بالمياه
 الثقاف 

 

                  ي        لجنة التعليم العاىل  والبحث 

، اللجنة القانونية       ي                  العلم 

 قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية واالجنبية

 

لجنة العالقات الخارجية، لجنة 

الزراعة والمياه واالهوار، لجنة 

 الصحة والبيئة

قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية حماية واستخدام المجاري 

ات الدولية هلسنكي  1992  المائية العابرة للحدود  والبحي 

 

، لجنة  لجنة العالقات الخارجية

 الزراعة و المياة و االهوار

ي  الجافة
ي  شان انشاء التحالف العالمي  لالراىص 

 قانون تصديق اتفاقية ف 

 

https://ar.parliament.iq/2020/12/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2020/12/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2020/12/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2020/11/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2020/11/07/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-3/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-3/
https://ar.parliament.iq/2020/10/28/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2020/10/27/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-6/
https://ar.parliament.iq/2020/10/27/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-6/
https://ar.parliament.iq/2020/10/27/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7/
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لجنة العالقات الخارجية، لجنة 

العمل والشؤون االجتماعية 

 والهجرة والمهجرين

قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية هوية البحارة رقم )185( لسنة 

2003 

 

لجنة العالقات الخارجية، لجنة 

العمل والشؤون االجتماعية 

 والهجرة والمهجرين

 قانون إنضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية العمل البحري لسنة 2006

 

ي 
لجنة مؤسسات المجتمع المدب 

ي ،لجنة الصحة 
لماب  والتطوير الي 

 والبيئة

 قانون نقابة التمريض

 

لجنة العالقات الخارجية، لجنة 

الزراعة والمياه واالهوار، لجنة 

 الصحة والبيئة

ي  الزراعة رقم 
قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية السالمة والصحة ف 

 )184( لسنة 2001

 

اللجنة  لجنة العالقات الخارجية ،

القانونية ، لجنة االقتصاد 

واالستثمار ، لجنة الزراعة والمياه 

 واالهوار

 قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995

 

https://ar.parliament.iq/2020/10/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-10/
https://ar.parliament.iq/2020/10/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-10/
https://ar.parliament.iq/2020/10/26/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-11/
https://ar.parliament.iq/2020/09/24/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%b6/
https://ar.parliament.iq/2020/09/24/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-7/
https://ar.parliament.iq/2020/09/24/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-7/
https://ar.parliament.iq/2020/01/14/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-5/
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لجنة الشهداء والضحايا والسجناء 

، اللجنة  القانونية،                    السياسيي  

 لجنة حقوق االنسان

رين جراء العمليات الحربية  ي  لقانون تعويض المتض 
قانون التعديل الثاب 

 واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم )20( لسنة 2009 المعدل

 

اهة، اللجنة القانونية،  لجنة الي  

ي 
لجنة مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   والتطوير الي 

اهة رقم )30( لسنة 2011  قانون التعديل األول لقانون هيئة الي  

 

اهة، اللجنة القانونية  قانون الغاء امر  سلطة االئتالف المؤقت المنحلة رقم )57( لسنة 2004                                لجنة الي  

 

لجنة العالقات الخارجية، لجنة 

 المرأة واالشة والطفولة

قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية حماية االمومة رقم )182( لسنة 

2000 

 

لجنة الزراعة والمياه واالهوار، 

 لجنة الصحة والبيئة

 قانون التعديل االول لقانون الحجر  الزراعي  رقم )76( لسنة 2012

 

لجنة العالقات الخارجية، لجنة 

العمل والشؤون االجتماعية 

 والهجرة والمهجرين

قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية بشأن المعايي   الدنيا  للضمان 

 االجتماعي  رقم )102( لسنة 1952

 

اللجنة المالية، لجنة االقتصاد 

 واالستثمار

يبية  قانون العفو  من العقوبات الض 

 

https://ar.parliament.iq/2019/12/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2019/12/18/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://ar.parliament.iq/2019/11/19/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/10/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa-%d8%a7/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-8/
https://ar.parliament.iq/2019/09/21/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-8/
https://ar.parliament.iq/2019/09/17/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1/
https://ar.parliament.iq/2019/07/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82/
https://ar.parliament.iq/2019/07/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82/
https://ar.parliament.iq/2019/07/11/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
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اللجنة القانونية، لجنة الشهداء 

                              والضحايا والسجناء السياسيي   

 قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد  الطيار  ماجد  التميمي  الجوية

 

اللجنة لجنة العالقات الخارجية، 

اهة                        المالية، لجنة الي  

ي  ومنع التهرب الماىلي  بما   يت 
قانون تصديق اتفاقية تجنب االزدواج الض 

يبة عل الدخل ورأس المال بي    حكومة جمهورية العراق  يختص بالض 

 .وحكومة دولة االمارات العربية المتحدة

 

لجنة الثقافة واالعالم والسياحة 

 واآلثار، لجنة االمن والدفاع

 قانون التعديل االول لقانون المطابع االهلية رقم )5( لسنة 1999

 

اهة، اللجنة المالية داد  اموال العراق رقم 9 لسنة 2012                              لجنة الي    التعديل االول لقانون اسي 

 

 قانون التعديل االول لقانون التقاعد  الموحد  رقم )9( لسنة 2014 اللجنة المالية والقانونية

 

ي  الدولة العراقية 
 قانون الغاء االمتيازات المالية للمسؤولي    ف 

 

 

 

 

https://ar.parliament.iq/2019/07/11/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9/
https://ar.parliament.iq/2019/06/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b6/
https://ar.parliament.iq/2019/06/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b6/
https://ar.parliament.iq/2019/06/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b6/
https://ar.parliament.iq/2019/06/11/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2019/05/02/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2019/11/19/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://ar.parliament.iq/2019/11/19/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a4/
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وعات القواني   ونقاطمناقشات القراءات األوىل والثانية ( يبي   نسبة 9ملحق رقم ) حات ومشر  النظام الذكور لمقت 

 عدد المداخالت الجنس اللجنة المحافظة الكيان االسم

 160 ذكر االمن والدفاع ذي قار النض عمار طعمة عبد العباس

وات الطبيعية البضة كتلة منتضون فالح حسن جاسم الخزعلي   130 ذكر النفط والطاقة والي 

اهة بغداد االستقامة الساعدي  صباح جلوب فالح  112 ذكر الي  

كمانية العراقية ارشد رشاد فتح هللا الصالىحي   70 ذكر حقوق االنسان كركوك الجبهة الي 

ي  اهة واسط النض يوسف بعي  الكالب   67 ذكر الي  

ي  رعد حميد كاظم الدهلكي 
 دياىل الجبهة العراقية للحوار الوطت 

واالهجرة العمل والشؤون االجتماعية 

 57 ذكر ولمهجرين

ي العراق  احمد مدلول الجربا
ي ف  وع العرب 

 52 ذكر المصالحة والعشائر نينوى 1حزب المشر

ي   علي كريم العقاب 
 52 ذكر القانونية بغداد النض حسي  

 50 ذكر الخدمات واالعمار دياىل االستقامة المعموري  برهان كاظم عبد هللا

ي  مثت  امي   نادر
 50 ذكر العالقات الخارجية السليمانية االتحاد االسالمي الكردستناب 

ي  حسن خالطي نصيف
 45 ذكر الصحة والبيئة البضة تيار الحكمة الوطت 

ي  خالد جواد كاظم الجشعمي 
اهة نجف تيار الحكمة الوطت   45 ذكر الي  

ي  فرات محمد عبد التميمي 
 45 ذكر العالقات الخارجية دياىل تيار الحكمة الوطت 

ي 
 44 ذكر االقتصاد واالستثمار بابل النض فالح عبد الكريم راىص 
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ي 
 بغداد 2الحل  محمد شياع السوداب 

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   43 ذكر االستي 

وات الطبيعية ذي قار منظمة بدر رزاق محيبس عجيمي   42 ذكر النفط والطاقة والي 

ي  احمد عبد هللا محمد الجبوري
ي الوطت  اهة نينوى حزب الجماهي   39 ذكر الي  

 39 ذكر التعليم العاىلي والبحث العلمي  كربالء االستقامة رياض محمد علي المسعودي

 38 ذكر الخدمات واالعمار بغداد حركة صادقون حسن سالم عباس

ي   ميسان االستقامة محمود اديب زوير الكعت 

ي 
 
االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف

 38 ذكر اقليم

 36 ذكر المالية االنبار النض فيصل حسي   جبار العيساوي

 35 ذكر العالقات الخارجية بغداد منظمة بدر محمد سالم عبد الحسي   الغبان

 34 ذكر الخدمات واالعمار واسط ائتالف الكفاءات للتغيي   عباس يابر عويد

ي عكاب
ي  فالح ساري عبد اسر

 32 ذكر المالية المثت   تيار الحكمة الوطت 

 علي الصيادي
اهة واسط حركة البشائر كاظم حسي    32 ذكر الي  

اهة بابل منظمة بدر حسن شاكر عودة  27 ذكر الي  

 27 ذكر االتصاالت واالعالم بغداد االستقامة عالء صباح الربيعي 

 26 ذكر القانونية نينوى حزب التقدم االيزيدي صائب خدر نايف

 25 ذكر الزراعة والمياه واالهوار نجف معا للقانونكتلة  عبود وحيد عبود
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 أربيل التغيي  -كوران  كاوة محمد مولود

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 25 ذكر ولمهجرين

وات الطبيعية ذي قار االستقامة صادق حميد حسن السليطي   24 ذكر النفط والطاقة والي 

ي  نايف مكيف شنان
 24 ذكر االمن والدفاع نينوى حزب الوفاء الوطت 

ي  حسن فدعم عسل
 23 ذكر القانونية بابل تيار الحكمة الوطت 

جمال عبد الزهرة مزعل 

وات الطبيعية البضة النض المحمداوي  22 ذكر النفط والطاقة والي 

ي  ستار جبار عبد هللا الجابري
 22 ذكر المصالحة والعشائر بغداد تيار الحكمة الوطت 

اهة نينوى النض الشمريعبد الرحيم جاسم   22 ذكر الي  

 22 ذكر ال يوجد بابل حركة الصادقون عدنان فيحان موس

ي  غايب  22 ذكر الصحة والبيئة ذي قار االستقامة فيصل عنيد العمي 

ي 
 21 ذكر االقتصاد واالستثمار واسط االستقامة حسن جالل محمد الكناب 

ي 
 21 ذكر العالقات الخارجية البضة االستقامة رامي جبار محمد السكيت 

ي  ي للتعمي   محمد صاحب الدراج 
 21 ذكر المالية بغداد حزب المهت 

ي  حسن محمد كاظم المسعودي
 20 ذكر التعليم العاىلي والبحث العلمي  كربالء تيار الحكمة الوطت 

 20 ذكر االمن والدفاع بغداد حركة البشائر علي جبار مؤنس الغانمي 

ي  كاظم عطية كاظم الشمري
اهة بغداد حزب الوفاق الوطت   20 ذكر الي  
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مثت  عبد الصمد محمد 

ي 
ي  السامراب 

 حزب المسار المدب 

صالح 

 20 ذكر المالية الدين

 حركة الصادقون محمد كريم عبد الحسي   

صالح 

 الدين

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   20 ذكر االستي 

 19 ذكر الزراعة والمياه واالهوار بابل االستقامة سالم هادي كاظم الشمري

 19 ذكر المالية السليمانية كوران التغيي   هوشيار عبد هللا فتاح

اهة بغداد االستقامة صباح حسن محمد العكيلي   18 ذكر الي  

ي 
 
 18 ذكر المالية نجف النض عدنان عبد خضي  الزرف

ي 
يفكاب  ي  فارس صديق نوري الي 

 18 ذكر الصحة والبيئة نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب 

 18 ذكر المالية نجف االستقامة ماجد عذاب جابر الوائلي 

 18 ذكر المالية كركوك 2اتحاد قوى الوطنية  محمد علي محمد تميم

وات الطبيعية البضة االستقامة مظفر اسماعيل شتيوي الوائلي   18 ذكر النفط والطاقة والي 

 18 ذكر العالقات الخارجية كربالء االستقامة نبيل حمزة محسون

اهة بغداد دعاة االسالم هشام عبد الملك علي السهيل  18 ذكر         الي  

 17 ذكر الشباب والرياضة بغداد االستقامة عباس عليوي كاظم

 17 ذكر الشهداء والضحايا نينوى مستقل قصي عباس محمد الشبكي 

 2حزب الجماهي  الوطنية  احمد عبد هللا خلف الجبوري

صالح 

 16 ذكر القانونية الدين
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 16 ذكر القانونية بابل النض رشيد عداي كرو العزاوي

ي  سالم طحمي  علي الطفيلي 
 16 ذكر االقتصاد واالستثمار بابل تيار الحكمة الوطت 

 16 ذكر الزراعة والمياه واالهوار ذي قار حركة الصادقون عبد االمي  حسن علي تعيبان

وات الطبيعية البضة الصادقونحركة  عدي عواد كاظم  16 ذكر النفط والطاقة والي 

 16 ذكر االقتصاد واالستثمار ميسان االستقامة علي سعدون غالم

ي العراق مض  معن صالح الكروي
 
ي ف وع العرب 

 دياىل حزب المشر

ي 
 
االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف

 16 ذكر اقليم

ي  وات الطبيعية بغداد االستقامة امجد هاشم العقاب   15 ذكر النفط والطاقة والي 

ي الخالدي  كربالء النض حازم مجيد ناج 

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   15 ذكر االستي 

اهة البضة تجمع رجال العراق عبد االمي  نجم عبد هللا  15 ذكر الي  

 15 ذكر ال يوجد نجف سائرون  محمود جواد الزجراوي

 15 ذكر المالية بابل تجمع الكفائات والجماهي   الجبوريهيثم رمضان عبد 

 بغداد ائتالف الرافدين يونادم يوسف كنا

ي والتطوير 
مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   15 ذكر الي 

عبد السالم عبد المحسن 

 14 ذكر االقتصاد واالستثمار البضة كتلة معا للقانون المالكي 
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عبد هللا عبد الحميد ذياب 

 14 ذكر االقتصاد واالستثمار االنبار االرادة الشعبية الخربيط

ي 
 14 ذكر االقتصاد واالستثمار بغداد دعاة االسالم عطوان سيد حسن العطواب 

 نجف حركة الصادقون فاضل جابر عبد

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 14 ذكر ولمهجرين

ي   14 ذكر والدفاعاالمن  ذي قار كتلة معا للقانون كاطع نجمان الركاب 

 14 ذكر الخدمات واالعمار البضة كتلة معا للقانون كاظم فنجان الحمامي 

 14 ذكر االتصاالت واالعالم بغداد حركة الصادقون نعيم عبد ياش العبودي

ي العراق احمد جاسم صابر االسدي
 13 ذكر االمن والدفاع بغداد الحركة االسالمية ف 

وات الطبيعية قارذي  النض حسي   ماجد الفايز  13 ذكر النفط والطاقة والي 

 13 ذكر الشهداء والضحايا البضة كتلة معا للقانون خلف عبد الصمد خلف

ي 
 13 ذكر المالية بابل دعاة االسالم /تنظيم العراق صادق مدلول حمد السلطاب 

بية القادسية منظمة بدر عباس شعيل عودة  13 ذكر الي 

 13 ذكر القانونية بغداد الشعب حزب فائق دعبول عبد هللا

 13 ذكر الخدمات واالعمار ذي قار منظمة بدر وليد عبد الحسن عبود

 12 ذكر الخدمات واالعمار نينوى حركة بابليون اسوان سالم صادق

ي  دانا محمد جزاء
 12 ذكر العالقات الخارجية السليمانية الحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي  ريبوار طه مصطف  
ي الكردستاب 

وات الطبيعية كركوك االتحاد الوطت   12 ذكر النفط والطاقة والي 
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ي  عباس ضوط محسن
 12 ذكر االمن والدفاع ميسان تيار الحكمة الوطت 

ي  علي مانع عطية البديري
 12 ذكر الزراعة والمياه واالهوار القادسية تيار الحكمة الوطت 

ي  فالح حسن زيدان
 12 ذكر االتصاالت واالعالم نينوى الحرحزب التقدم المدب 

بية ذي قار االستقامة قصي محسن الياشي  12 ذكر الي 

ي   12 ذكر الزراعة والمياه واالهوار بابل حركة البشائر منصور حسي   مدور البعيىح 

ي  بشار حميد محمود الكيكي 
 11 ذكر الثقافة والسياحة واالثار نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي   كركوك 2للعراق متحدون  خالد حمد عالوي المفرج 

ي 
 
االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف

 11 ذكر اقليم

ي  ريبوار هادي عبد الرحمن
 11 ذكر القانونية أربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي  ي االعاجيت 
 11 ذكر االمن والدفاع المثت   االستقامة سعران عبيد شاب 

 11 ذكر القانونية بغداد كتلة معا للقانون عمار كاظم عبيد الشبلي 

 11 ذكر االمن والدفاع بابل االستقامة محمد رضا داود

 11 ذكر االمن والدفاع االنبار 1الحل  محمد ناض دىلي الكربوىلي 

 11 ذكر العالقات الخارجية البضة النض مزاحم مصطف  منصور

 للعراق متحدون مقدام محمد عبيد الجميلي 

صالح 

 11 ذكر التعليم العاىلي والبحث العلمي  الدين

 علي محمد اليساري
 10 ذكر لجنة االوقاف والشؤون الدينية كربالء حركة الصدق والعطاء حسي  

 10 ذكر الخدمات واالعمار بغداد النض حيدر عبد الكاظم الفؤادي
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 10 ذكر الزراعة والمياه واالهوار نينوى النض خليل محمد سعيد

واري ي  ديار طيب محمد الي 
 10 ذكر الشباب والرياضة دهوك الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي  عبد الخالق مدحت مالك
 10 ذكر االمن والدفاع دياىل الجبهة العراقية للحوار الوطت 

وات الطبيعية السليمانية التغيي   -كوران  غالب محمد علي   10 ذكر النفط والطاقة والي 

ي  عبدال خماطجاسم موحان 
 9 ذكر الخدمات واالعمار بغداد تيار الحكمة الوطت 

ي   9 ذكر االمن والدفاع بغداد ائتالف الوطنية زياد طارق الجناب 

 9 ذكر القانونية القادسية االستقامة محمد علي حسي   الغزي

ي رديس عبد السعيدي  9 ذكر المالية ذي قار االستقامة ناج 

 9 ذكر القانونية بغداد الصادقونحركة  وجيه عباس هادي

 البضة االستقامة اسعد عبد السادة جاسم

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 8 ذكر ولمهجرين

 العراق لالصالح جاسم حسي   محمد جبارة

صالح 

 8 ذكر االمن والدفاع الدين

 8 ذكر االقتصاد واالستثمار كربالء منظمة بدر حامد عباس ياسي   الموسوي

عبد الباري مجيد عبد هللا 

 المدرس

التحالف من اجل الديمقراطية و 

 8 ذكر العالقات الخارجية أربيل العدالة

 8 ذكر الصحة والبيئة البضة حركة ارادة عبد عون عالوي طاهر
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 2حزب الجماهي  الوطنية  قتيبة ابراهيم تركي الجبوري

صالح 

 8 ذكر الصحة والبيئة الدين

 8 ذكر الخدمات واالعمار ميسان االستقامة مض  خزعل السلمان

ي  احمد سليمان الصفار
 7 ذكر المالية دهوك الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي   7 ذكر الثقافة والسياحة واالثار ذي قار االستقامة حمد هللا مزهر الركاب 

اهة بغداد النض طه هاتف مىحي الدفاعي   7 ذكر الي  

ي حزب الوفاق  كريم يوسف حسن
اهة بغداد الوطت   7 ذكر الي  

ي  نهرو محمود قادر
 7 ذكر االقتصاد واالستثمار أربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي لالصالح / عمل يحت  غازي عبد اللطيف
 7 ذكر القانونية االنبار التجمع المدب 

احمد إسماعيل إبراهيم 

ي 
اهة بغداد اتحاد صالح الدين المشهداب   6 ذكر الي  

ي احمد 
 6 ذكر االقتصاد واالستثمار بغداد كتلة معا للقانون سليم عبد الرحمن الكناب 

ي   العيت 
وات الطبيعية البضة النض جبار علي حسي    6 ذكر النفط والطاقة والي 

ي  جمال محمد شكور
ي الكردستاب 

 6 ذكر الزراعة والمياه واالهوار كركوك االتحاد الوطت 

اهة بغداد االستقامة جواد حمدان كاظم الساعدي  6 ذكر الي  

 6 ذكر المصالحة والعشائر نينوى 1حزب الجماهي  الوطنية  حسن خلف علو الجبوري

 بغداد حركة ارادة حسي   سعيد كاظم عرب

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 6 ذكر ولمهجرين
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 6 ذكر الصحة والبيئة واسط االستقامة سلمان حسن بدير

وان ي  جمال خض   شي 
 نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي 
 
االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف

 6 ذكر اقليم

اهة بغداد 2الحل  ليث مصطف  حمود الدليمي   6 ذكر الي  

 6 ذكر االقتصاد واالستثمار واسط مازن عبدالمنعم )ابو حيدر( مازن عبد المنعم جمعة الفيلي 

ي  محمد شاكر محمد
 6 ذكر التعليم العاىلي والبحث العلمي  أربيل الحزب الديمقراطي الكوردستاب 

ي  مريوان نادر نض الدين
ي الكردستاب 

بية كركوك االتحاد الوطت   6 ذكر الي 

ي العراق  ناض تركي ياش
 ذي قار الحركة االسالمية ف 

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   6 ذكر االستي 

ي  صباحاسعد ياسي   
 ذي قار تيار الحكمة الوطت 

ي 
االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف 

 5 ذكر اقليم

ي  بيستون عادل ويس احمد
ي الكردستاب 

 5 ذكر الخدمات واالعمار كركوك االتحاد الوطت 

 5 ذكر الصحة والبيئة المثت   النض فالح عبد الحسن سكر

وات الطبيعية االنبار حزب العمل والوفاء كريم عفتان احمد  5 ذكر النفط والطاقة والي 

ي اسماعيل جبار
 منظمة بدر مهدي تف 

صالح 

 5 ذكر االمن والدفاع الدين

ي اوال يحت  احمد فرج العيثاوي
 5 ذكر االقتصاد واالستثمار بغداد وطت 
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ي  حسي   حسن نرمو
ي الكردستاب 

 نينوى االتحاد الوطت 

 العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة

 4 ذكر ولمهجرين

كو محمد صالح ي  شي 
ي الكردستاب 

 4 ذكر العالقات الخارجية دياىل االتحاد الوطت 

ي 
 4 ذكر العالقات الخارجية بغداد 1للعراق متحدون  ظافر ناظم سلمان العاب 

 4 ذكر العالقات الخارجية البضة تجمع العدالة و الوحدة عامر حسي   جاسم الفائز

ي  الحميداويعلي جاسم محمد 
 4 ذكر الثقافة والسياحة واالثار بغداد تيار الحكمة الوطت 

 4 ذكر االمن والدفاع نينوى حزب التقدم الحر لطيف مصطف  احمد

 4 ذكر العالقات الخارجية نينوى 1وحدة ابناء العراق  محمد اقبال عمر الصيدىلي 

ي  محمد امي   فارس
 4 ذكر والمياه واالهوار الزراعة أربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 

وات الطبيعية االنبار 1للعراق متحدون  هيبت حمد عباس الحلبوسي   4 ذكر النفط والطاقة والي 

 السليمانية التغيي  -كوران  يوسف محمد صادق

ي والتطوير 
مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   4 ذكر الي 

 احمد حمه رشيد احمد محمد

الجماعة االسالمية الكردستانية / 

 3 ذكر المالية السليمانية العراق

ي  بختيار جبار علي 
ي الكردستاب 

 3 ذكر حقوق االنسان السليمانية االتحاد الوطت 

 3 ذكر االمن والدفاع البضة االستقامة بدر صائغ مكلف

 احمد هادي المالكي 
 3 ذكر الشهداء والضحايا كربالء كتلة معا للقانون حسي  

 3 ذكر االمن والدفاع بغداد االستقامة سعد مايع صالح
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 3 ذكر الزراعة والمياه واالهوار االنبار حزب الوفاء قاسم محمد عبد الفهداوي

 3 ذكر العالقات الخارجية نينوى منظمة بدر مختار محمود يوسف

ي 
 2 ذكر المالية بابل حركة الصادقون ثامر ذيبان حسون الحمداب 

 2 ذكر والمياه واالهوار الزراعة ميسان االستقامة جمال فاخر عويد

 2 ذكر الصحة والبيئة بغداد االستقامة جواد عبد الكاظم محمد

 2 ذكر الزراعة والمياه واالهوار نجف االستقامة حسن رزاق داوود الزبيدي

 2 ذكر ال يوجد نينوى النض خالد متعب ياسي   العبيدي

ي  ستار جبار عباس 
وات الطبيعيةالنفط  ذي قار تيار الحكمة الوطت   2 ذكر والطاقة والي 

اهة واسط حركة الصادقون سعد حسي   هاشم  2 ذكر الي  

زا قادر وان مي  ي  شي 
ي الكردستاب 

 2 ذكر المالية السليمانية االتحاد الوطت 

ي لالصالح / عمل صفاء عدنان مجيد
بية البضة التجمع المدب   2 ذكر الي 

وات الطبيعية االنبار 1الحل  عادل خميس عبد اللطيف  2 ذكر النفط والطاقة والي 

 1اتحاد قوى الوطنية  علي عبد هللا حمود الصجري

صالح 

 الدين

ي والتطوير 
مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   2 ذكر الي 

 2 ذكر االمن والدفاع ميسان منظمة بدر كريم عليوي جاهوش

ي 
 بغداد التيار االجتماعي الديمقراطي  محمد علي زيت 

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   2 ذكر االستي 

وات الطبيعية البضة منظمة بدر محمد كامل حنون  2 ذكر النفط والطاقة والي 



 139 

ي  احمد حيدر قاسم عبدهللا
كماب   1 ذكر الصحة والبيئة كركوك حزب القرار الي 

ي العراق  احمد مظهر إبراهيم محمد
 
ي ف وع العرب 

 1 ذكر المالية دياىل 1حزب المشر

 بغداد النض اراس حبيب محمد كريم

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   1 ذكر االستي 

ي دوس محمد 
ازاد حميد شف 

ي و االصالح القرلوسي 
 
ف  1 ذكر الخدمات واالعمار بغداد الي 

وات الطبيعية ميسان حركة البشائر بهاء الدين نور محمدحسي     1 ذكر النفط والطاقة والي 

ي  بيار طاهر سعيد
 1 ذكر العالقات الخارجية دهوك الحزب الديمقراطي الكردستاب 

اهة نينوى جبهة انقاذ تركمان العراق ثابت محمد سعيد رضا  1 ذكر الي  

ي   1 ذكر المصالحة والعشائر بغداد االستقامة حسن كريم الكعت 

ي  حمد ياش محسن الموسوي
اهة بغداد الحزب المدب   1 ذكر الي  

 1 ذكر االمن والدفاع القادسية حركة الصادقون سعد شاكر عزيز الالمي 

 سليم همزه صالح خض  

الجماعة االسالمية الكردستانية / 

 1 ذكر القانونية أربيل العراق

ي  طعمة عبد هللا حمادي
بية نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب   1 ذكر الي 

عبد الحسي   عزيز احمد 

 1 ذكر الصحة والبيئة القادسية النض الموسوي

ي  عبد الرحمن عمر محمد
 1 ذكر القانونية دهوك الحزب الديمقراطي الكردستاب 
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 1 ذكر االتصاالت واالعالم بغداد النض عالء سكر شحان

ي 
 النض عمار يوسف حمود السامراب 

صالح 

 1 ذكر االمن والدفاع الدين

ي 
ي الحزب الديمقراطي  عمر علي محمد ريكاب 

 1 ذكر االتصاالت واالعالم دهوك الكردستاب 

 بغداد تجمع الوحدة العراقية غاندي عبد الكريم

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   1 ذكر االستي 

 1 ذكر الزراعة والمياه واالهوار بغداد بيارق الخي   محمد عثمان اسماعيل الخالدي

ي  ناض يوسف
 1 ذكر االمن والدفاع أربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 

وات الطبيعية دياىل منظمة بدر همام علي مهدي التميمي   1 ذكر                                النفط والطاقة والي 

ي  هه ريم كمال خورشيد
ي الكوردستاب 

 1 ذكر االمن والدفاع أربيل االتحاد الوطت 

 

 ( يبي   نسبة مداخالت ونقاط النظام لالناث10ملحق رقم )

عدد  الجنس اللجنة المحافظة الكيان االسم

 المداخالت

اهة بغداد كتلة معا للقانون عالية نصيف جاسم العبيدي  112 انت   الي  

 78 انت   التعليم العاىلي والبحث العلمي  واسط االستقامة ايناس ناج   كاظم

 58 انت   حقوق االنسان بغداد 2للعراق متحدون  وحدة محمود فهد
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 49 انت   العالقات الخارجية بغداد بيارق الخي   علية فالح عويد االمارة

  
 
 44 انت   العالقات الخارجية بغداد 2الحل  اال تحسي   حبيب الطالباب

ي  سناء محمد حميد الموسوي
 
 41 انت   الخدمات واالعمار نجف المجلس االعل االسالمي العراف

ي عبد الخالق ي  فيان صت 
 40 انت   الخدمات واالعمار دهوك الحزب الديمقراطي الكردستاب 

 31 انت   االمن والدفاع نينوى النض بسمة محمد بسيم

 بغداد االستقامة انعام مزيد نزيل
نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   االستي 
 30 انت  

ماجدة عبد اللطيف محمد 

 التميىم  
 29 انت   المالية بغداد االستقامة

 26 انت   القانونية السليمانية التغيي  -كوران  به هار محمود فتاح

 24 انت   الصحة والبيئة بغداد حركة الصادقون اكتفاء مزهر الحسناوي

ي  اخالص صباح خض  الدليىم  
 22 انت   المالية نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب 

 21 انت   حقوق االنسان السليمانية حراك الجيل الجديد يشى رجب كمر

 20 انت   واالعمارالخدمات  نينوى النض مب  حسي   سلطان

ي  ديالن غفور صالح
ي الكردستاب 

 18 انت   االقتصاد واالستثمار كركوك االتحاد الوطت 

 18 انت   االمن والدفاع دياىل منظمة بدر مب  صالح مهدي

 17 انت   المرأة واالشة والطفولة القادسية االستقامة ميسون جاسم داود

بية نجف النض سعاد جبار محمد  15 انت   الي 
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 هدى جارهللا داوود
ي العراق 

ي ف  وع العرب 
حزب المشر

1 
بية نينوى  15 انت          الي 

 14 انت   العالقات الخارجية واسط النض اقبال عبد الحسي   ابو جري

 14 انت   التعليم العاىلي والبحث العلمي  كربالء حركة الصادقون ليىل فليح حسن

ي  جوان احسان فوزي
ي الكردستاب 

 السليمانية االتحاد الوطت 
ي والتطوير 

مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   الي 

 13 انت  

 زيتون حسي   مراد الدليىم  
ي لالصالح/  التجمع العرب 

 الوطنية
وات الطبيعية بغداد  13 انت   النفط والطاقة والي 

ي الحر انتصار عىل  خض  الجبوري
 بغداد حزب التقدم المدب 

 العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة

 ولمهجرين
 12 انت  

 11 انت   المالية نينوى 3الحل  محاسن حمدون حامد

 10 انت   الخدمات واالعمار صالح الدين 1للعراق متحدون  شمائل سحاب مطر

 9 انت   الخدمات واالعمار بغداد حركة البشائر ليىل مهدي عبد الحسي   

ي  ريزان دلت  مصطف  
ي الكردستاب 

 8 انت   المرأة واالشة والطفولة السليمانية االتحاد الوطت 

 8 انت   الصحة والبيئة القادسية منظمة بدر موس حمود الموسوي  سهام

بية كربالء النض منال حميد هاشم الموسوي  8 انت   الي 

بية دياىل االستقامة هوازن حسن مهدي  8 انت   الي 

وات الطبيعيةالنفط والطاقة  االنبار حزب الوفاء ابتسام محمد درب خلف  7 انت   والي 
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 7 انت   الخدمات واالعمار بغداد منظمة بدر رشيد حميد العبيدي  ايمان

ي  مب  قاسم باقر 
 
 7 انت   المرأة واالشة والطفولة ذي قار المجلس االعل االسالمي العراف

 7 انت   التعليم العاىلي والبحث العلمي  بابل االستقامة نورس كامل عطية

 6 انت   الخدمات واالعمار صالح الدين 2حزب الجماهي  الوطنية  المطلب هاشممنار عبد 

بية ميسان االستقامة منتىه جت  صالح  6 انت   الي 

ي  الماس فاضل كمال
ي الكردستاب 

 5 انت   القانونية كركوك االتحاد الوطت 

 5 انت   الخدمات واالعمار ذي قار النض عال عودة اليذ شناوة

 5 انت   لجنة االوقاف والشؤون الدينية صالح الدين النض حسي   كفاء فرحان 

ي  ميادة محمد اسماعيل
 5 انت   االقتصاد واالستثمار أربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 

بية المثت   حركة الصادقون اشواق كريم محسن  4 انت   الي 

 4 انت   الشباب والرياضة دهوك حركة بابليون بيداء خض  بهنام

 4 انت   االقتصاد واالستثمار نينوى منظمة بدر محمد عىل   لليال

 4 انت   لجنة االوقاف والشؤون الدينية البضة منظمة بدر ميثاق ابراهيم فيصل

وات الطبيعية البضة االستقامة نجاح محيسن شياع  4 انت   النفط والطاقة والي 

 4 انت   االقتصاد واالستثمار بغداد النض ندى شاكر جودت

بية نجف االستقامة والء رحيم حسي     4 انت   الي 

انسجام عبد الزهرة جواد 

 الغراوي
ي 
 3 انت   االقتصاد واالستثمار نينوى تيار الحكمة الوطت 
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 3 انت   القانونية المثت   االستقامة رفاه خضت  جياد

 3 انت   المالية ميسان النض سهام شنون عبد هللا العقيىل  

 3 انت   المرأة واالشة والطفولة كربالء االستقامة التميىم  فاطمة عباس كاظم 

ي  لبب  رحيم كريم
 3 انت   االتصاالت واالعالم بابل تيار الحكمة الوطت 

ي  هدار زبت  عبد هللا
 3 انت   الشهداء والضحايا أربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 

 2 انت   ال يوجد القادسية كتلة معا للقانون ضج رضا هاشم 

 2 انت   االتصاالت واالعالم دياىل ائتالف الوطنية اقبال عدنان اللهيب   

  
 البضة النض ثورة جواد كاظم الحلف 

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   االستي 
 2 انت  

كمانية العراقية خديجة عىل  عباس بية كركوك الجبهة الي   2 انت   الي 

 2 انت   الثقافة والسياحة واالثار االنبار الوطنيةائتالف  سميعة محمد خليفة غالب

 2 انت   الصحة والبيئة البضة كتلة معا للقانون صفاء مسلم بندر

 2 انت   الخدمات واالعمار بغداد ائتالف الوطنية عائشة غزال مهدي المساري

ي  خالدة خليل رشو
 نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب 

واالهجرة العمل والشؤون االجتماعية 

 ولمهجرين
 1 انت  

 1 انت   الزراعة والمياه واالهوار ميسان حركة الصدق والعطاء دالل حسن محمد

 ريحان حنا أيوب كنه
ي 
ي الكلداب  المجلس الشعت 

ي االشوري
 الشياب 

 1 انت   العالقات الخارجية كركوك
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ي  زهرة البجاري
وات  البضة تيار الحكمة الوطت   1 انت   الطبيعيةالنفط والطاقة والي 

 أربيل حراك الجيل الجديد شوة ونس عمر رشيد
ي 
 
االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف

 اقليم
 1 انت  

 بغداد االستقامة مناهل جليل عىل  
نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   االستي 
 1 انت  

  
 ناهدة زيد منهل الدايب 

ي العراق 
 
ي ف وع العرب 

حزب المشر

1 
 1 انت   العالقات الخارجية دياىل

 1 انت   االقتصاد واالستثمار بغداد االستقامة نشين فاضل رحم الوائىل  

اهة االنبار 1الحل  نهلة جبار خليفة  1 انت   الي  

 االنبار النض نهلة حمد عبد صالح
العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 ولمهجرين
 1 انت  

 

يعات( يبي   األعضاء 11ملحق رقم )   التشر
 
 ومشاركتهم ق

 اللجنة المحافظة الكيان االسم

عدد 

يعات  الجنس التشر

ي  ميادة محمد اسماعيل
 انت   2 االقتصاد واالستثمار اربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي  هدار زبي  عبد هللا
 انت   2 الشهداء والضحايا اربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 
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   سلم عمر عثمان وسمان 
  الكردستاب 

ي االتحاد الوطت 
ي           

 انت   2 الشهداء والضحايا اربيل              

ي اقليم اربيل حراك الجيل الجديد شوة ونس عمر رشيد
 
 انت   1 االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف

عبد الباري مجيد عبد هللا 

 المدرس

التحالف من اجل الديمقراطية و 

 ذكر 39 العالقات الخارجية اربيل العدالة

ي  هادي عبد الرحمن ريبوار 
 ذكر 8 القانونية اربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 

 سليم همزه صالح خض  

الجماعة االسالمية الكردستانية / 

 ذكر 8 القانونية اربيل العراق

ي  ناض يوسف
 ذكر 4 االمن والدفاع اربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي  هه ريم كمال خورشيد
ي االتحاد الوطت 

 ذكر 4 االمن والدفاع اربيل الكوردستاب 

ي  نهرو محمود قادر
 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار اربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي  محمد شاكر محمد
 ذكر 2 التعليم العاىلي والبحث العلمي  اربيل الحزب الديمقراطي الكوردستاب 

   هوشيار قرداغ يلدا بطرس 
ي المجلس القوم  الكلداب 
بية اربيل             ي           ذكر 1        الي 

ي  محمد امي   فارس
 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار اربيل الحزب الديمقراطي الكردستاب 

 اربيل التغيي  -كوران  كاوة محمد مولود

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 ذكر 1 ولمهجرين

 ذكر 0 االتصاالت واالعالم اربيل حراك الجيل الجديد                       رابون توفيق معروف خض   

 انت   3 الثقافة والسياحة واالثار االنبار ائتالف الوطنية سميعة محمد خليفة غالب

اهة االنبار 1الحل  نهلة جبار خليفة  انت   3 الي  
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 االنبار النض نهلة حمد عبد صالح

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 انت   1 ولمهجرين

وات الطبيعيةالنفط  االنبار حزب الوفاء ابتسام محمد درب خلف  انت   0 والطاقة والي 

 ذكر 12 المالية االنبار النض فيصل حسي   جبار العيساوي

ي لالصالح / عمل يحت  غازي عبد اللطيف
 ذكر 8 القانونية االنبار التجمع المدب 

 ذكر 6 الصحة والبيئة االنبار تجمع التعاون                        ي سعدون جوير فرحان الدليم   

 ذكر 4 االمن والدفاع االنبار 1الحل  محمد ناض دىلي الكربوىلي 

عبد هللا عبد الحميد ذياب 

 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار االنبار االرادة الشعبية الخربيط

 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار االنبار حزب الوفاء قاسم محمد عبد الفهداوي

وات الطبيعيةالنفط والطاقة  االنبار حزب العمل والوفاء كريم عفتان احمد  ذكر 0 والي 

وات الطبيعية االنبار 1للعراق متحدون  هيبت حمد عباس الحلبوسي   ذكر 0 النفط والطاقة والي 

وات الطبيعية االنبار 1الحل  عادل خميس عبد اللطيف  ذكر 0 النفط والطاقة والي 

 ذكر 0 ال يوجد االنبار ائتالف االنبار هويتنا نعيم عبد المحسن عمر 

 انت   6 الصحة والبيئة البضة كتلة معا للقانون مسلم بندر صفاء

ي المستقل انتصار حسن يوسف حسن   انت   2 االقتصاد واالستثمار البضة التجمع الشعت 

وات الطبيعية البضة االستقامة نجاح محيسن شياع  انت   0 النفط والطاقة والي 

ي  زهرة البجاري
وات الطبيعيةالنفط  البضة تيار الحكمة الوطت   انت   0 والطاقة والي 
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ي 
 البضة النض ثورة جواد كاظم الحلف 

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   انت   0 االستي 

 انت   0 األوقاف والشؤون الدينية البضة منظمة بدر ميثاق ابراهيم فيصل

ي 
 ذكر 39 العالقات الخارجية البضة االستقامة رامي جبار محمد السكيت 

 ذكر 39 العالقات الخارجية البضة النض مزاحم مصطف  منصور

 ذكر 39 العالقات الخارجية البضة تجمع العدالة و الوحدة عامر حسي   جاسم الفائز

ي  حسن خالطي نصيف
 ذكر 6 الصحة والبيئة البضة تيار الحكمة الوطت 

 ذكر 6 الصحة والبيئة البضة حركة ارادة عبد عون عالوي طاهر

 ذكر 4 االمن والدفاع البضة االستقامة بدر صائغ مكلف

اهة البضة تجمع رجال العراق عبد االمي  نجم عبد هللا  ذكر 3 الي  

 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار البضة كتلة معا للقانون عبد السالم عبد المحسن المالكي 

 ذكر 2 الشهداء والضحايا البضة كتلة معا للقانون خلف عبد الصمد خلف

ي لالصالح / عمل صفاء عدنان مجيد
بية البضة التجمع المدب   ذكر 1 الي 

 ذكر 1 الخدمات واالعمار البضة كتلة معا للقانون كاظم فنجان الحمامي 

 البضة االستقامة اسعد عبد السادة جاسم

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 ذكر 1 ولمهجرين

وات الطبيعية البضة منتضونكتلة  فالح حسن جاسم الخزعلي   ذكر 0 النفط والطاقة والي 
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جمال عبد الزهرة مزعل 

وات الطبيعية البضة النض المحمداوي  ذكر 0 النفط والطاقة والي 

وات الطبيعية البضة االستقامة مظفر اسماعيل شتيوي الوائلي   ذكر 0 النفط والطاقة والي 

وات الطبيعية البضة حركة الصادقون عدي عواد كاظم  ذكر 0 النفط والطاقة والي 

ي   العيت 
وات الطبيعية البضة النض جبار علي حسي    ذكر 0 النفط والطاقة والي 

وات الطبيعية البضة منظمة بدر محمد كامل حنون  ذكر 0 النفط والطاقة والي 

                        اسعد عبداالمي  عبدالغفار  

 ذكر 0 ال يوجد البضة النض طعمه

 انت   8 القانونية السليمانية التغيي  -كوران  فتاحبه هار محمود 

   اره زو محمود خدر محمود 
  الكردستاب 

ي االتحاد الوطت 
ي           

 انت   2 الشباب والرياضة السليمانية              

ي  جوان احسان فوزي
ي الكردستاب 

 السليمانية االتحاد الوطت 

ي والتطوير 
مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   انت   2 الي 

ي  ريزان دلي  مصطف  
ي الكردستاب 

 انت   1 المرأة واالشة والطفولة السليمانية االتحاد الوطت 

                           ي بليسه عبدالجبار فرمان عل   
  الكردستاب 

ي االتحاد الوطت 
ي           

 السليمانية              

نامج الحكوم  والتخطيط                       ي          تنفيذ الي 

اتيىح    ي االستي   انت   0            

 انت   0 حقوق االنسان السليمانية حراك الجيل الجديد يشى رجب كمر

ي  امي   نادرمثت  
 ذكر 39 العالقات الخارجية السليمانية االتحاد االسالمي الكردستناب 

ي  دانا محمد جزاء
 ذكر 39 العالقات الخارجية السليمانية الحزب الديمقراطي الكوردستاب 
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 ذكر 12 المالية السليمانية كوران التغيي   هوشيار عبد هللا فتاح

 احمد حمه رشيد احمد محمد

االسالمية الكردستانية / الجماعة 

 ذكر 12 المالية السليمانية العراق

زا قادر وان مي  ي  شي 
ي الكردستاب 

 ذكر 12 المالية السليمانية االتحاد الوطت 

اهة السليمانية مستقل                         ريبوار كريم محمود حسي      ذكر 3         الي  

                           طه حمد امي   خض  اغارسول 
  الكردستاب 

ي االتحاد الوطت 
ي           

 ذكر 2      ي             ي العاىل  والبحث العلم  التعليم  السليمانية              

 السليمانية التغيي  -كوران  يوسف محمد صادق

ي والتطوير 
مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   ذكر 2 الي 

         ي        ي حسن آىل  احمد آىل   
  الكردستاب 

ي االتحاد الوطت 
ي           

  اقليم السليمانية              
ي      االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف 
 ذكر 1                                   

وات الطبيعية السليمانية التغيي   -كوران  غالب محمد علي   ذكر 0 النفط والطاقة والي 

شكوت لطيف شمس الدين  

 السليمانية حراك الجيل الجديد محمد

نامج الحكوم  والتخطيط                       ي          تنفيذ الي 

اتيىح    ي االستي   ذكر 0            

ي  بختيار جبار علي 
ي الكردستاب 

 ذكر 0 حقوق االنسان السليمانية االتحاد الوطت 

 انت   6 الصحة والبيئة القادسية منظمة بدر موس حمود الموسوي  سهام

 انت   1 المرأة واالشة والطفولة القادسية االستقامة ميسون جاسم داود

 انت   0 ال يوجد القادسية كتلة معا للقانون ضىح رضا هاشم 

 ذكر 39 العالقات الخارجية القادسية حركة ارادة ملحان عمران موس سلمان 

 ذكر 8 القانونية القادسية االستقامة محمد علي حسي   الغزي
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عبد الحسي   عزيز احمد 

 ذكر 6 الصحة والبيئة القادسية النض الموسوي

 ذكر 4 االمن والدفاع القادسية حركة الصادقون سعد شاكر عزيز الالمي 

 ذكر 2 الشباب والرياضة القادسية االستقامة                    احمد حمزة كاطع جي   

بية القادسية منظمة بدر عباس شعيل عودة  ذكر 1 الي 

ي  علي مانع عطية البديري
 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار القادسية تيار الحكمة الوطت 

 ذكر 0 ال يوجد القادسية النض فيصل حسان سكر 

 انت   8 القانونية المثت   االستقامة رفاه خضي  جياد

بية المثت   حركة الصادقون اشواق كريم محسن  انت   1 الي 

ي عكاب
ي  فالح ساري عبد اسر

 ذكر 12 المالية المثت   تيار الحكمة الوطت 

 ذكر 6 الصحة والبيئة المثت   النض فالح عبد الحسن سكر

ي  ي االعاجيت 
 ذكر 4 االمن والدفاع المثت   االستقامة سعران عبيد شاب 

 ذكر 1 الخدمات واالعمار        المثت   منظمة بدر عدي حاتم راجوج شعالن 

   
ي رسول راىص 
 ذكر 0 ال يوجد        المثت   كتلة معا للقانون             ي ابو حسنة عاىص           

 انت   6 الصحة والبيئة بابل منظمة بدر                       ي منال وهاب محمد فاضل عل   

 انت   2 التعليم العاىلي والبحث العلمي  بابل االستقامة نورس كامل عطية

 انت   1 الخدمات واالعمار بابل النض                    مها فاضل كاظم خضي   

ي  لبت  رحيم كريم
 انت   0 االتصاالت واالعالم بابل تيار الحكمة الوطت 
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 ذكر 12 المالية بابل تجمع الكفائات والجماهي   هيثم رمضان عبد الجبوري

ي 
 ذكر 12 المالية بابل دعاة االسالم /تنظيم العراق صادق مدلول حمد السلطاب 

ي 
 ذكر 12 المالية بابل حركة الصادقون ثامر ذيبان حسون الحمداب 

ي  فدعم عسلحسن 
 ذكر 8 القانونية بابل تيار الحكمة الوطت 

 ذكر 8 القانونية بابل النض رشيد عداي كرو العزاوي

 ذكر 4 االمن والدفاع بابل االستقامة محمد رضا داود

اهة بابل منظمة بدر حسن شاكر عودة  ذكر 3 الي  

ي 
 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار بابل النض فالح عبد الكريم راىص 

ي  سالم طحمي  علي الطفيلي 
 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار بابل تيار الحكمة الوطت 

 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار بابل االستقامة   ي              عل  غاوي حسن جاسم 

 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار بابل االستقامة سالم هادي كاظم الشمري

ي   ذكر 1 والمياه واالهوارالزراعة  بابل حركة البشائر منصور حسي   مدور البعيىح 

 ذكر 0 ال يوجد بابل حركة الصادقون عدنان فيحان موس

 انت   39 العالقات الخارجية بغداد بيارق الخي   علية فالح عويد االمارة

ي 
 انت   39 العالقات الخارجية بغداد 2الحل  اال تحسي   حبيب الطالباب 

ماجدة عبد اللطيف محمد 

 انت   12 المالية بغداد االستقامة التميمي 

 انت   6 الصحة والبيئة بغداد حركة الصادقون اكتفاء مزهر الحسناوي
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اهة بغداد كتلة معا للقانون عالية نصيف جاسم العبيدي  انت   3 الي  

 انت   2 االقتصاد واالستثمار بغداد النض ندى شاكر جودت

 انت   2 االقتصاد واالستثمار بغداد االستقامة نشين فاضل رحم الوائلي 

 انت   1 الخدمات واالعمار بغداد حركة البشائر ليل مهدي عبد الحسي   

 انت   1 الخدمات واالعمار بغداد منظمة بدر رشيد حميد العبيدي  ايمان

 انت   1 الخدمات واالعمار بغداد ائتالف الوطنية عائشة غزال مهدي المساري

ي الحر انتصار علي خض  الجبوري
 بغداد حزب التقدم المدب 

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 انت   1 ولمهجرين

 انت   0 االتصاالت واالعالم بغداد االستقامة         ي          شيماء عل  حسي   حسن 

 انت   0 األوقاف والشؤون الدينية بغداد النض         ي        هناء ترك  عبد حسن 

ي لالصالح/ الوطنية زيتون حسي   مراد الدليمي  وات الطبيعيةالنفط  بغداد التجمع العرب   انت   0 والطاقة والي 

 بغداد االستقامة انعام مزيد نزيل

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   انت   0 االستي 

 بغداد االستقامة مناهل جليل علي 

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   انت   0 االستي 

 انت   0 حقوق االنسان بغداد 2للعراق متحدون  وحدة محمود فهد

 انت   0 ال يوجد بغداد                 ي لمياء شاوي الهالىل   لمياء شاوي فنجان مهنا 

 ذكر 39 العالقات الخارجية بغداد منظمة بدر محمد سالم عبد الحسي   الغبان
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ي 
 ذكر 39 العالقات الخارجية بغداد 1للعراق متحدون  ظافر ناظم سلمان العاب 

ي  ي للتعمي   محمد صاحب الدراج 
 ذكر 12 المالية بغداد حزب المهت 

ي   علي كريم العقاب 
 ذكر 8 القانونية بغداد النض حسي  

 ذكر 8 القانونية بغداد حزب الشعب فائق دعبول عبد هللا

 ذكر 8 القانونية بغداد كتلة معا للقانون عمار كاظم عبيد الشبلي 

 ذكر 8 القانونية بغداد حركة الصادقون وجيه عباس هادي

  عبد 
ي    يونس قاسم شغاب 
 ذكر 8 القانونية بغداد 2الحل                 

 ذكر 6 الصحة والبيئة بغداد االستقامة جواد عبد الكاظم محمد

 ذكر 4 االمن والدفاع بغداد حركة البشائر علي جبار مؤنس الغانمي 

ي العراق احمد جاسم صابر االسدي
 ذكر 4 االمن والدفاع بغداد الحركة االسالمية ف 

ي   ذكر 4 االمن والدفاع بغداد الوطنيةائتالف  زياد طارق الجناب 

 ذكر 4 االمن والدفاع بغداد االستقامة سعد مايع صالح

ي  علي جاسم محمد الحميداوي
 ذكر 3 الثقافة والسياحة واالثار بغداد تيار الحكمة الوطت 

اهة بغداد االستقامة الساعدي  صباح جلوب فالح  ذكر 3 الي  

ي حزب الوفاق  كاظم عطية كاظم الشمري
اهة بغداد الوطت   ذكر 3 الي  

اهة بغداد االستقامة صباح حسن محمد العكيلي   ذكر 3 الي  

اهة بغداد دعاة االسالم هشام عبد الملك علي السهيل  ذكر 3         الي  

اهة بغداد النض طه هاتف مىحي الدفاعي   ذكر 3 الي  
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ي  كريم يوسف حسن
اهة بغداد حزب الوفاق الوطت   ذكر 3 الي  

إبراهيم احمد إسماعيل 

ي 
اهة بغداد اتحاد صالح الدين المشهداب   ذكر 3 الي  

اهة بغداد االستقامة جواد حمدان كاظم الساعدي  ذكر 3 الي  

اهة بغداد 2الحل  ليث مصطف  حمود الدليمي   ذكر 3 الي  

ي  حمد ياش محسن الموسوي
اهة بغداد الحزب المدب   ذكر 3 الي  

ي 
 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار بغداد دعاة االسالم عطوان سيد حسن العطواب 

ي 
 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار بغداد كتلة معا للقانون احمد سليم عبد الرحمن الكناب 

ي اوال يحت  احمد فرج العيثاوي
 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار بغداد وطت 

يف جوده سهر           ر           نوفل ش 
ي نوفل الناس 
 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار بغداد           ر

 ذكر 2 الشباب والرياضة بغداد االستقامة كاظمعباس عليوي  

 بغداد ائتالف الرافدين يونادم يوسف كنا

ي والتطوير 
مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   ذكر 2 الي 

                     طالل خضي  عباس كعيد 
ي حزب المجد العراف 
 بغداد                  

  والتطوير 
ي          مؤسسات المجتمع المدب 
                     

  
لماب  ي الي 
 ذكر 2          

بية بغداد االستقامة               رعد حسي   شتوي   ذكر 1        الي 

 ذكر 1 الخدمات واالعمار بغداد حركة صادقون حسن سالم عباس

 ذكر 1 الخدمات واالعمار بغداد النض حيدر عبد الكاظم الفؤادي
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ي  جاسم موحان عبدال خماط
 ذكر 1 الخدمات واالعمار بغداد تيار الحكمة الوطت 

ي دوس محمد 
ازاد حميد شف 

ي و االصالح القرلوسي 
 
ف  ذكر 1 الخدمات واالعمار بغداد الي 

 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار بغداد بيارق الخي   محمد عثمان اسماعيل الخالدي

 بغداد حركة ارادة حسي   سعيد كاظم عرب

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 ذكر 1 ولمهجرين

 ذكر 0 االتصاالت واالعالم بغداد االستقامة عالء صباح الربيعي 

 ذكر 0 االتصاالت واالعالم بغداد حركة الصادقون ياش العبودي نعيم عبد 

 ذكر 0 االتصاالت واالعالم بغداد النض عالء سكر شحان

ي  ستار جبار عبد هللا الجابري
 ذكر 0 المصالحة والعشائر بغداد تيار الحكمة الوطت 

ي   ذكر 0 المصالحة والعشائر بغداد االستقامة حسن كريم الكعت 

                      حسن خضي  عباس شويرد 
ي حزب الوفاق الوطت 
 ذكر 0 المصالحة والعشائر بغداد                  

ي  وات الطبيعية بغداد االستقامة امجد هاشم العقاب   ذكر 0 النفط والطاقة والي 

ي 
 بغداد 2الحل  محمد شياع السوداب 

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   ذكر 0 االستي 

ي 
 بغداد االجتماعي الديمقراطي التيار  محمد علي زيت 

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   ذكر 0 االستي 
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 بغداد النض اراس حبيب محمد كريم

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   ذكر 0 االستي 

 بغداد تجمع الوحدة العراقية غاندي عبد الكريم

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   ذكر 0 االستي 

 بغداد كتلة معا للقانون نوري كامل محمد حسن 

نامج الحكوم  والتخطيط                       ي          تنفيذ الي 

اتيىح    ي االستي   ذكر 0            

 ذكر 0 حقوق االنسان بغداد حركة الصادقون        ي           احمد عل  حسي   جواد 

 ذكر 0 ال يوجد بغداد النض حيدر جواد كاظم العبادي 

 ذكر 0 ال يوجد بغداد منظمة بدر عبدالكريم يونس عيالن 

                 محمد حسي   شذر 
ي تيار الحكمة الوطت 
 ذكر 0 ال يوجد بغداد                   

ي     داليا فرهاد حاج   محمد                     
ي الحزب الديمقراط  الكردستاب 
 انت   6 الصحة والبيئة دهوك                ي           

 انت   2 الشباب والرياضة دهوك حركة بابليون بيداء خض  بهنام

ي عبد الخالق ي  فيان صي 
 انت   1 الخدمات واالعمار دهوك الحزب الديمقراطي الكردستاب 

   وصفية محمد شيخو مراد 
ي الحزب الديمقراط  الكردستاب 
 انت   1 المراة واالشة والطفولة دهوك                ي           

   شبال حسن رمضان صفر 
ي الحزب الديمقراط  الكردستاب 
 انت   0 ال يوجد دهوك                ي           

ي  بيار طاهر سعيد
 ذكر 39 العالقات الخارجية دهوك الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي  احمد سليمان الصفار
 ذكر 12 المالية دهوك الحزب الديمقراطي الكردستاب 

   جمال احمد محمد سيدو 
ي االتحاد االسالم  الكوردستاب 
 ذكر 12 المالية دهوك             ي            
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ي  عبد الرحمن عمر محمد
 ذكر 8 القانونية دهوك الحزب الديمقراطي الكردستاب 

واري ي الحزب الديمقراطي  ديار طيب محمد الي 
 ذكر 2 الشباب والرياضة دهوك الكردستاب 

ي 
ي  عمر علي محمد ريكاب 

 ذكر 0 االتصاالت واالعالم دهوك الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي 
 ناهدة زيد منهل الدايت 

ي العراق 
 
ي ف وع العرب 

حزب المشر

 انت   39 العالقات الخارجية دياىل 1

 انت   4 االمن والدفاع دياىل منظمة بدر مت  صالح مهدي

بية دياىل االستقامة هوازن حسن مهدي  انت   1 الي 

ي   انت   0 االتصاالت واالعالم دياىل ائتالف الوطنية اقبال عدنان اللهيت 

ي  فرات محمد عبد التميمي 
 ذكر 39 العالقات الخارجية دياىل تيار الحكمة الوطت 

كو محمد صالح ي  شي 
ي الكردستاب 

 ذكر 39 العالقات الخارجية دياىل االتحاد الوطت 

 احمد مظهر إبراهيم محمد

ي العراق 
ي ف  وع العرب 

حزب المشر

 ذكر 12 المالية دياىل 1

ي  عبد الخالق مدحت مالك
 ذكر 4 االمن والدفاع دياىل الجبهة العراقية للحوار الوطت 

 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار دياىل النض رياض عباس عبد هللا خلف 

وع مض  معن صالح الكروي ي العراق حزب المشر
ي ف  ي اقليم دياىل العرب 

 ذكر 1 االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف 

 ذكر 1 الخدمات واالعمار دياىل االستقامة المعموري  برهان كاظم عبد هللا

ي  رعد حميد كاظم الدهلكي 
 دياىل الجبهة العراقية للحوار الوطت 

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 ذكر 1 ولمهجرين
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وات الطبيعية دياىل منظمة بدر علي مهدي التميمي همام   ذكر 0                                النفط والطاقة والي 

 ذكر 0 ال يوجد دياىل تحالف الفتح ايوب يوسف اسماعيل 

 انت   6 الصحة والبيئة ذي قار دعاة االسالم /تنظيم العراق                   ي زينب وحيد سلمان عل   

 انت   1 الخدمات واالعمار ذي قار النض عال عودة اليذ شناوة

 انت   1 المراة واالشة والطفولة ذي قار االستقامة                         وسن عبد الحسي   فليح حسن 

ي  مت  قاسم باقر 
 
 انت   1 المرأة واالشة والطفولة ذي قار المجلس االعل االسالمي العراف

ي رديس عبد السعيدي  ذكر 12 المالية ذي قار االستقامة ناج 

عبدالهادي موحان عبد هللا  

 ذكر 12 المالية ذي قار كتلة معا للقانون اسماعيل

ي  غايب  ذكر 6 الصحة والبيئة ذي قار االستقامة فيصل عنيد العمي 

 ذكر 4 االمن والدفاع ذي قار النض عمار طعمة عبد العباس

ي   ذكر 4 االمن والدفاع ذي قار كتلة معا للقانون كاطع نجمان الركاب 

ي   ذكر 3 الثقافة والسياحة واالثار قارذي  االستقامة حمد هللا مزهر الركاب 

ي  اسعد ياسي   صباح
ي اقليم ذي قار تيار الحكمة الوطت 

 ذكر 1 االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف 

بية ذي قار االستقامة قصي محسن الياشي  ذكر 1 الي 

 ذكر 1 الخدمات واالعمار ذي قار منظمة بدر وليد عبد الحسن عبود

 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار ذي قار حركة الصادقون تعيبانعبد االمي  حسن علي 

وات الطبيعية ذي قار منظمة بدر رزاق محيبس عجيمي   ذكر 0 النفط والطاقة والي 
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وات الطبيعية ذي قار االستقامة صادق حميد حسن السليطي   ذكر 0 النفط والطاقة والي 

وات الطبيعيةالنفط والطاقة  ذي قار النض حسي   ماجد الفايز  ذكر 0 والي 

ي  ستار جبار عباس 
وات الطبيعية ذي قار تيار الحكمة الوطت   ذكر 0 النفط والطاقة والي 

ي العراق  ناض تركي ياش
 
 ذي قار الحركة االسالمية ف

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   ذكر 0 االستي 

 1للعراق متحدون  شمائل سحاب مطر

صالح 

 انت   1 الخدمات واالعمار الدين

 2حزب الجماهي  الوطنية  منار عبد المطلب هاشم

صالح 

 انت   1 الخدمات واالعمار الدين

 النض كفاء فرحان حسي   

صالح 

 انت   0 األوقاف والشؤون الدينية الدين

ي 
ي  مثت  عبد الصمد محمد السامراب 

 حزب المسار المدب 

صالح 

 ذكر 12 المالية الدين

 2حزب الجماهي  الوطنية  هللا خلف الجبورياحمد عبد 

صالح 

 ذكر 8 القانونية الدين

 2حزب الجماهي  الوطنية  قتيبة ابراهيم تركي الجبوري

صالح 

 ذكر 6 الصحة والبيئة الدين
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 العراق لالصالح جاسم حسي   محمد جبارة

صالح 

 ذكر 4 االمن والدفاع الدين

ي اسماعيل جبار
 منظمة بدر مهدي تف 

صالح 

 ذكر 4 االمن والدفاع الدين

ي 
 النض عمار يوسف حمود السامراب 

صالح 

 ذكر 4 االمن والدفاع الدين

 للعراق متحدون مقدام محمد عبيد الجميلي 

صالح 

 ذكر 2 التعليم العاىلي والبحث العلمي  الدين

 1اتحاد قوى الوطنية  علي عبد هللا حمود الصجري

صالح 

 الدين

ي 
والتطوير مؤسسات المجتمع المدب 

ي 
لماب   ذكر 2 الي 

 حركة الصادقون محمد كريم عبد الحسي   

صالح 

 الدين

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   ذكر 0 االستي 

 انت   2 التعليم العاىلي والبحث العلمي  كربالء حركة الصادقون ليل فليح حسن

بية كربالء النض منال حميد هاشم الموسوي  انت   1 الي 

 انت   1 المرأة واالشة والطفولة كربالء االستقامة عباس كاظم التميمي فاطمة 

 ذكر 39 العالقات الخارجية كربالء االستقامة نبيل حمزة محسون

 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار كربالء منظمة بدر حامد عباس ياسي   الموسوي

 ذكر 2 العلمي التعليم العاىلي والبحث  كربالء االستقامة رياض محمد علي المسعودي
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ي  حسن محمد كاظم المسعودي
 ذكر 2 التعليم العاىلي والبحث العلمي  كربالء تيار الحكمة الوطت 

 ذكر 2              ي             ي التعليم العاىل  والبحث العلم   كربالء حركة البشائر                         ياش عبد صخيل محمد حسي    

 احمد هادي المالكي 
 ذكر 2 الشهداء والضحايا كربالء كتلة معا للقانون حسي  

ي الخالديحازم   كربالء النض مجيد ناج 

نامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ الي 

ي  اتيىح   ذكر 0 االستي 

 علي محمد اليساري
 ذكر 0 األوقاف والشؤون الدينية كربالء حركة الصدق والعطاء حسي  

 ريحان حنا أيوب كنه

ي 
ي الشياب 

ي الكلداب  المجلس الشعت 

 انت   39 العالقات الخارجية كركوك االشوري

ي  الماس فاضل كمال
ي الكردستاب 

 انت   8 القانونية كركوك االتحاد الوطت 

ي  ديالن غفور صالح
ي الكردستاب 

 انت   2 االقتصاد واالستثمار كركوك االتحاد الوطت 

كمانية العراقية خديجة علي عباس بية كركوك الجبهة الي   انت   1 الي 

 ذكر 12 المالية كركوك 2اتحاد قوى الوطنية  محمد علي محمد تميم

ي  احمد حيدر قاسم عبدهللا
كماب   ذكر 6 الصحة والبيئة كركوك حزب القرار الي 

              ي      راكان سعيد عل  رضوان 

  العراق 
وع العرب   ف 

ي        حزب المش 
ي             

        ر

 ذكر 3 الثقافة والسياحة واالثار كركوك 2

ي  ي اقليماالقاليم والمحافظات غي  المنتظمة  كركوك 2للعراق متحدون  خالد حمد عالوي المفرج 
 ذكر 1 ف 

ي  مريوان نادر نض الدين
ي الكردستاب 

بية كركوك االتحاد الوطت   ذكر 1 الي 

ي  بيستون عادل ويس احمد
ي الكردستاب 

 ذكر 1 الخدمات واالعمار كركوك االتحاد الوطت 
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ي  جمال محمد شكور
ي الكردستاب 

 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار كركوك االتحاد الوطت 

ي  طه مصطف   ريبوار 
ي الكردستاب 

وات الطبيعية كركوك االتحاد الوطت   ذكر 0 النفط والطاقة والي 

كمانية العراقية ارشد رشاد فتح هللا الصالىحي   ذكر 0 حقوق االنسان كركوك الجبهة الي 

 انت   12 المالية ميسان النض سهام شنون عبد هللا العقيلي 

بية ميسان االستقامة منته جي  صالح  انت   1 الي 

 انت   1 الزراعة والمياه واالهوار ميسان حركة الصدق والعطاء دالل حسن محمد

ي  عباس ضوط محسن
 ذكر 4 االمن والدفاع ميسان تيار الحكمة الوطت 

 ذكر 4 االمن والدفاع ميسان منظمة بدر كريم عليوي جاهوش

 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار ميسان االستقامة علي سعدون غالم

ي  ي اقليم ميسان االستقامة محمود اديب زوير الكعت 
 ذكر 1 االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف 

 ذكر 1 الخدمات واالعمار ميسان االستقامة مض  خزعل السلمان

 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار ميسان االستقامة جمال فاخر عويد

وات الطبيعية النفط ميسان حركة البشائر بهاء الدين نور محمدحسي     ذكر 0 والطاقة والي 

   
ي رشا يحت  عبيس هاب 
 انت   2              ي             ي التعليم العاىل  والبحث العلم   نجف تحالف الفتح                   

بية نجف النض سعاد جبار محمد  انت   1 الي 

بية نجف االستقامة والء رحيم حسي     انت   1 الي 

ي  سناء محمد حميد الموسوي
 انت   1 الخدمات واالعمار نجف المجلس االعل االسالمي العراف 

ي 
 ذكر 12 المالية نجف النض عدنان عبد خضي  الزرف 
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 ذكر 12 المالية نجف االستقامة ماجد عذاب جابر الوائلي 

ي  خالد جواد كاظم الجشعمي 
اهة نجف تيار الحكمة الوطت   ذكر 3 الي  

 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار نجف كتلة معا للقانون عبود وحيد عبود

 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار نجف االستقامة حسن رزاق داوود الزبيدي

 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار نجف النض                   ي     احسان ثعبان عبد عل  كاظم 

 نجف حركة الصادقون فاضل جابر عبد

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 ذكر 1 ولمهجرين

 ذكر 0 يوجدال  نجف سائرون  محمود جواد الزجراوي

ي  اخالص صباح خض  الدليمي 
 انت   12 المالية نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب 

 انت   12 المالية نينوى 3الحل  محاسن حمدون حامد

 انت   4 االمن والدفاع نينوى النض بسمة محمد بسيم

 انت   2 االقتصاد واالستثمار نينوى منظمة بدر لليال محمد علي 

ي  انسجام عبد الزهرة جواد الغراوي
 انت   2 االقتصاد واالستثمار نينوى تيار الحكمة الوطت 

 هدى جارهللا داوود

ي العراق 
ي ف  وع العرب 

حزب المشر

بية نينوى 1  انت   1        الي 

 انت   1 الخدمات واالعمار نينوى النض مت  حسي   سلطان

ي  خالدة خليل رشو
 نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب 

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 انت   1 ولمهجرين



 165 

 ذكر 39 العالقات الخارجية نينوى 1وحدة ابناء العراق  محمد اقبال عمر الصيدىلي 

 ذكر 39 العالقات الخارجية نينوى منظمة بدر مختار محمود يوسف

 ذكر 8 القانونية نينوى حزب التقدم االيزيدي صائب خدر نايف

ي 
يفكاب  ي  فارس صديق نوري الي 

 ذكر 6 الصحة والبيئة نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي  نايف مكيف شنان
 ذكر 4 االمن والدفاع نينوى حزب الوفاء الوطت 

 ذكر 4 االمن والدفاع نينوى حزب التقدم الحر لطيف مصطف  احمد

ي  بشار حميد محمود الكيكي 
 ذكر 3 الثقافة والسياحة واالثار نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي  احمد عبد هللا محمد الجبوري
ي الوطت  اهة نينوى حزب الجماهي   ذكر 3 الي  

اهة نينوى النض عبد الرحيم جاسم الشمري  ذكر 3 الي  

اهة نينوى جبھة انقاذ تركمان العراق ثابت محمد سعيد رضا  ذكر 3 الي  

 ذكر 2 الشهداء والضحايا نينوى مستقل قصي عباس محمد الشبكي 

اسامة عبدالعزيز محمد  

 نينوى 1للعراق متحدون  عبدالعزيز

  والتطوير 
ي          مؤسسات المجتمع المدب 
                     

  
لماب  ي الي 
 ذكر 2          

وان جمال خض   ي  شي 
ي اقليم نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب 

 ذكر 1 االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف 

  اقليم نينوى النض محمد محمود ظاهر محمود 
ي      االقاليم والمحافظات غي  المنتظمة ف 
 ذكر 1                                   

ي  طعمة عبد هللا حمادي
بية نينوى الحزب الديمقراطي الكردستاب   ذكر 1 الي 

بية نينوى 1                     حزب الجماهي  الوطنية  محمد فرمان شاهر سلمان   ذكر 1        الي 

 ذكر 1 الخدمات واالعمار نينوى حركة بابليون اسوان سالم صادق
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 ذكر 1 الزراعة والمياه واالهوار نينوى النض محمد سعيدخليل 

ي  حسي   حسن نرمو
ي الكردستاب 

 نينوى االتحاد الوطت 

العمل والشؤون االجتماعية واالهجرة 

 ذكر 1 ولمهجرين

ي الحر فالح حسن زيدان
 ذكر 0 االتصاالت واالعالم نينوى حزب التقدم المدب 

 احمد مدلول الجربا

ي  وع العرب 
ي العراق  حزب المشر

 
ف

 ذكر 0 المصالحة والعشائر نينوى 1

 ذكر 0 المصالحة والعشائر نينوى 1حزب الجماهي  الوطنية  حسن خلف علو الجبوري

ر حمادي سلطان يوسف   ذكر 0 المصالحة والعشائر نينوى                ي النهج الديمقراط                         مي  

 ذكر 0 المصالحة والعشائر نينوى النض نواف سعود زيد فرحان 

 ذكر 0 ال يوجد نينوى النض ياسي   العبيدي خالد متعب

 ذكر 0 ال يوجد نينوى مستقل                ي    محمد ابراهيم عل  عيىس 

 انت   39 العالقات الخارجية واسط النض اقبال عبد الحسي   ابو جري

ي كاظم  انت   2 التعليم العاىلي والبحث العلمي  واسط االستقامة ايناس ناج 

 انت   0 االتصاالت واالعالم واسط منظمة بدر                      وفاء حسي   سلمان فارس 

  حسي    
ي       سعدية عبدهللا عوف 
                  

ي تيار الحكمة الوطت 
وات الطبيعية واسط                     انت   0                                النفط والطاقة والي 

 ذكر 6 الصحة والبيئة واسط االستقامة سلمان حسن بدير

ي  اهة واسط النض يوسف بعي  الكالب   ذكر 3 الي  

 علي الصيادي
اهة واسط حركة البشائر كاظم حسي    ذكر 3 الي  
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اهة واسط حركة الصادقون سعد حسي   هاشم  ذكر 3 الي  

ي 
 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار واسط االستقامة حسن جالل محمد الكناب 

 ذكر 2 االقتصاد واالستثمار واسط مازن عبدالمنعم )ابو حيدر( مازن عبد المنعم جمعة الفيلي 

     ي                  عل  غركان عامر حسي    
ي تيار الحكمة الوطت 
بية واسط                     ذكر 1        الي 

 ذكر 1 الخدمات واالعمار واسط ائتالف الكفاءات للتغيي   عباس يابر عويد

 


