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 لمقدمة ا

اطلق فريق المرصد النيابي العراقي تقريره السنوي للسنة التشريعية األولى عن أداء مجلس    بعد ان

النواب العراقي في دورته االنتخابية الرابعة فضال عن اطالقه للعديد من التقارير الشهرية والفصلية  

، الدورات  من  وسابقاتها  االنتخابية  الدورة  هذه  تخص  السنوي  التي  تقريره  ليطلق  للسنة  يعود 

من   للمدة  المجلس  أداء  ليغطي  الرابعة  االنتخابية  الدورة  من  الثانية  الى    14/9/2019التشريعية 

24 /6 /2020  . 

المذكورة   المدة  احتجاجية  خالل  بحركة  تمثلت  كبيرة  احداثا  وبرلمانا  وحكومة  شعبا  العراق  شهد 

،طالب فيها    2019بدات في األول من تشرين االول من عام  عمت معضم مناطق الوسط والجنوب  

فضال عن اجراء  ومحاربة الفساد وانهاء عمل مجالس المحافظات ،  المحتجون بتغيير الواقع الخدمي 

 رقم الصفحة الموضوع 

 4 - 3 المقدمة

النواب   وتظاهرات مجلس 

 تشرين 

عبد   عادل  حكومة  استقالة 

 المهدي

 

5 

يف مرشحين لرئاسة مجلس  لتك

 الوزراء

 

6-  9 

 15 -10 عمل المجلس 

   21-16 عمل اللجان 

 26 -22 األداء التشريعي والرقابي 

 28 -  27 رصد خاص 

 31 -29 مخالفات المجلس 

 32 الملخص العددي لعمل المجلس

 41 -33 الملحقات 
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كما شهدت المدة نفسها  واجراء االنتخابات المبكرة ،  صالح النظام السياسي  التعديالت الدستورية ال 

فيها الحظر الكلي والجزئي في العراق كاجراء وقائي للحد من    تداعيات جائحة كورونا التي فرض 

 انتشار الجائحة . 

هة بدات في  ليس مصادفة ان تشهد السنة التشريعية الثانية من الدورة االنتخابية الثالثة احداثا مشاب

واستمرت لشهور عديدة تخللتها احداثا كبيرة وقعت تحت قبة البرلمان كان    2015تموز من عام  

ومن ثم تدخل المحكمة  من ابرزها اعتصام النواب داخل المجلس والمطالبة بإقالة الرئاسات الثالث  

رئيس المجلس     في مالبسات انعقاد بعض الجلسات والتصويت فيها على اقالة  التي بتت االتحادية  

 ، وانتخاب بديال عنه موقتا 

االحداث  أدت   قبل  تلك  من  المجلس  اقتحام  مرة فضال عن  المجلس الكثر من  جلسات  تعطيل  الى 

 .   2016نيسان   30المتظاهرين ومغادرتهم لبنايته في 

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

 .  بترجمة المطالب من خالل مصفوفة من التشريعات والرقابة على مؤسسات الدولة  ى األول عنية الم

( من الدستور فضال عن المهام  61يتضمن التقرير أيضاً أداء مجلس النواب المذكورة في  المادة )

مقترحات   أنجاز  في  ودورها  المختلفة  اللجان  عمل  وكذلك  الداخلي،  نظامه  عليه  يوجبها  التي 

 ومشاريع القوانين وأحالتها إلى هيئة الرئاسة.  

إن فريق عمل المرصد يؤكد، من خالل اعتماده على تصميم برنامج إدخال خاص لمعطيات العمل  

مجلس، على دقة وحيادية المخرجات محاوالً تالفي نسبة األخطاء التي تقع في  المنجزة في جلسات ال

حال اإلدخال اليدوي أو في حال تفريغ البيانات وكذلك بالنسبة للمخططات البيانية. وقد انشأ المرصد  

 قاعدة بياناته الخاصة بناء على المعطيات التي يقدمها:  

المخولون    العراقي  النيابي  المرصد  بدخول جلسات المجلس ممن تم تدريبهم في مؤسسة  راصدوا 

 مدارك.

 الدائرة البرلمانية في مجلس النواب.  

 الدائرة اإلعالمية في مجلس النواب.  

 الموقع االلكتروني للمجلس.  

 االتصال المباشر مع لجان المجلس.  

 وسائل اإلعالم.  

ء على قاعدة البيانات التي تم إنشائها  اعتمد التقرير في بعض بياناته على التراكم في أداء المجلس بنا

بين كل شهر على حده وبين كل   الفروق في األداء  الدقيق وإظهار  القياس  بغية  للمرصد  خصيصا 

 . ثالثة شهور على حده
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النواب   أداء مجلس  متابعة  التقرير  استثنائية واحدة  يتضمن هذا  لخمس وثالثون جلسة فضال عن جلسة 

ولغاية    2020/    5/    7. ابتداء من الجلسة األولى المنعقدة بتاريخ  لثانية  عقدت خالل السنة التشريعية ا

 ، 2020/    6/    24الجلسة السادسةالمنعقدة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 ( استقالة حكومة عادل عبد المهدي )تشرين وتظاهرات مجلس النواب  

اذ غطت المظاهرات  ،    2019من عام  في بداية شهر تشرين األول    اكبير  اجماهيري   اشهد العراق حراك

الدستوري   اإلصالح  على  المطالب  فيها  تركزت   ، والجنوب  الوسط  مدن  معظم  الشعبية  واالحتجاجات 

الوزراء   رئيس  قدم  اثرها  وعلى  أخرى  عديدة  مطالب  عن  فضال  الحكومة  المهدي    عادلواقالة  عبد 

 .   29/11/2019قي في    استقالته الى مجلس النواب العرا

 الموقف الدستوري من االستقالة  

العراقي في مادته   الدستور  يتعامل    61لم يشر  التي  الكيفية  النواب مع استقالة رئيس    فيها  الى  مجلس 

والحكومة   الوزراء  رئيس  من  الثقة  من خاللها سحب  يتم  التي  الكيفية  ثامنا  الفقرة  تضمنت  اذ  الوزراء 

الرغم وعلى  عام   جلسته    بشكل  في  النواب  مجلس  صوت  المتظاهرين  مطالب  مع  وتماشيا  ذلك  من 

على قبول االستقالة  وإبقاء الحكومة لتصريف االعمال لحين    2019/ 12/  1العشرين المنعقدة بتاريخ  

وعلى وفق ماتقدم استعمل رئيس الجمهورية صالحياته المنصوص عليها    ،  اختيار رئيس وزراء جديد 

 (: 76)المادة )  ستور العراقي   التي تنص على االتي : من الد  76في المادة 

يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية األكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خالل خمسة    -أوالً:

 عشَر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. 

ةٍ أقصاها ثالثون يوماً من  يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خالل مد   -ثانياً:

 تاريخ التكليف. 

عند    -ثالثاً: يوماً،  عشر  خمسة  الوزراء، خالل  مجلس  لرئاسة  جديداً  مرشحاً  الجمهورية،  رئيس  يُكلف 

إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خالل المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ”  

 من هذه المادة. 
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ئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس  يعرض ر  -رابعاً:

 النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، باألغلبية المطلقة. 

حالة  يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خالل خمسة عشر يوماً، في    -خامساً:

 عدم نيل الوزارة الثقة.( 

 تكليف مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء  

محمد توفيق عالوي  السيد  عادل عبد المهدي تم تكليف    السيد   في واحد شباط أي بعد شهرين من استقالة 

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

رئاسة المجلس لم تدعوا النواب لعقد  غير ان  ،  الى مجلس النواب  ( ثانيا  76المنصوص عليها في المادة )

 الثقة للحكومة مما أدى الى اعتذار السيد المكلف عبر بيان تم نشره عبر وسائل االعالم . جلسة منح 

م السيد  اعتذار  في  بعد  الزرفي  عدنان  السيد  تكليف  تم  اذار  من  األول  بتاريخ  عالوي  توفيق  حمد 

الجديدة    2020/ 3/ 17 الحكومة  للبتشكيل  ونتيجة  بالشهر  عليها  المنصوص  المدة  إتمام  ضغوط  وقبل 

بتاريخ التاسع من  اعلن عدنان الزرفي االنسحاب من التكليف    والتلويح بعدم تمرير الوزارة ،  السياسية  

 بتشكيل الحكومة  قام رئيس الجمهورية بتكليف السيد مصطفى الكاظمي اليوم نفسه وفي ،   2020نيسان 

 جلسة منح الثقة للحكومة 

وخصصت للتصويت  2020/ 5/ 7من الفصل التشريعي الثاني بتاريخ    األولىعقد مجلس النواب جلسته  

   على المنهاج الوزاري وعلى منح الثقة لحكومة السيد مصطفى الكاظمي . 

 التصويت على الحكومة الجديدة 

عليه،   والموافقة  الوزاري  المنهاج  اعالن  الوزراء  بعد  رئيس  السيد  لشغل    أسماءعرض  المرشحين 

ال الوزارية وقد صوت  الجلسة  الحقائب  في  )   ذاتها على  مجلس  الثقة ل  في  (  15منح  مبين  كما  وزيرا 

( فيما اجل  2حقائب وزارية كما مبين في جدول رقم )   خمسة( ولم يصوت بمنح الثقة ل1الجدول رقم ) 

 .   رئيس الوزراء تقديم مرشحي حقيبتي وزارة النفط والخارجية الى وقت اخر 

 

 

 

 

 

 ( يبين على أسماء السادة المرشحين للكابينة الوزارية: 1جدول رقم )

 التصويت  الوزارة اسم المرشح 
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 تم التصويت  الدفاع جمعة عناد سعدون 

 تم التصويت  الداخلية الفريق عثمان الغانمي 

 تم التصويت  المالية  علي عبد االمير عالوي 

 التصويت تم  التخطيط  خالد نجم بتال 

 تم التصويت  األعمار والبلديات  نازنين شيخ محمد 

 تم التصويت  الصحة والبيئة  حسن محمد عباس 

 تم التصويت  التعليم العالي  نبيل كاظم عبد الصاحب 

 تم التصويت  الكهرباء ماجد مهدي علي 

 تم التصويت  النقل ناصر حسين بندر

 تم التصويت  الصناعة  منهل عزيز 

 تم التصويت  الشباب والرياضة  درجال عدنان 

 تم التصويت  االتصاالت  اركان شهاب احمد 

 تم التصويت  العمل والشؤون االجتماعية  عادل حاشوش 

 تم التصويت  الموارد المائية  مهدي رشيد مهدي جاسم 

 تم التصويت  التربية  علي حميد مخلف

 

( رقم  لشغل    (  2جدول  عليهم  والتصويت  المجلس  ثقة  على  يحصلوا  لم  الذين  أسماء  يبين 

 الحقائب الوزارية: 

 التصويت  الوزارة اسم المرشح 

 لم يتم التصويت  الهجرة والمهجرين  ثناء حكمت ناصر جرجيس 

 لم يتم التصويت  التجارة  نوار نصيف جاسم حمود 

 التصويت لم يتم  الزراعة إسماعيل عبد الرضا الالمي 

عبد الرحمن مصطفى فتاح  

 احمد

 لم يتم التصويت  العدل 
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 لم يتم التصويت  الثقافة واآلثار  هشام صالح داود

 

 بينة الوزاريةااستكمال الك -

( صوت خاللها  6/6/2020استكمل مجلس النواب الكابينة الوزارية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ )

الوزارات   الثقافة  على كل من  العدل,  الزراعة,  التجارة,  والمهجرين,  الهجرة  الخارجية,  النفط,  التالية) 

 واالثار( كما في الجدول ادناه. 

 يبين على أسماء السادة المرشحين للكابينة الوزارية: (  3جدول رقم )

 التصويت  الوزارة اسم المرشح 

 تم التصويت  النفط  احسان عبد الجبار 

 تم التصويت  الخارجية  فؤاد محمد حسين 

 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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 المجلس اداء 

بتفاصيل   الدخول  دور  أداءقبل  في  النواب  جدول    ته مجلس  النيابي  المرصد  فريق  يضع  الحالية 

التشريعية   السنة  في  انجز  ما  ليوضح  االتي  ما    الثانيةالمقارنات  وبين  الثالثة  االنتخابية  الدورة  من 

 :  (1) لهذه الدورة  على النحو االتي   الثانية انجز في السنة التشريعية 

 ( 4جدول رقم )

 
في هذه الدورة االنتخابية مقارنة مع االحداث التي وقعت في الدورة  تمت اإلشارة في مقدمة التقريرالى االحداث التي رافقت انعقاد الجلسات  1

 االنتخابية الثالثة . 

 الدورة الرابعة  الدورة الثالثة  الموضوع

 + استثنائية 35 استثنائية 2+ 72 عدد الجلسات 

 35 72 قراءة اولى 

 25 82 قراءة ثانية

 21 50 قوانين مصوت عليها

 2 17 استضافة 
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 فاعلية المجلس  

في   مدرجة  فقرات  من  جاء  ما  وتنفيذ  األعضاء  وحضور  المجلس  جلسات  انتظام  بالفاعلية  ونعني 

 جدول االعمال وعمل اللجان ومتغيراتها فضال عن أداء هيئة الرئاسة. 

 اوال : حضور األعضاء : 

( من النظام الداخلي التي توجب نشر غيابات وحضور األعضاء  18على الرغم من وضوح المادة )

على موقع المجلس وفي احدى الصحف، إال أن رئاسة المجلس، وفي سابقة خطيرة لم تحصل في  

غيابات األعضاء من بداية هذه  الدورات االنتخابية السابقة، امتنعت عن تنفيذ هذه المادة. اذ حجبت  

ان   استطاع  المرصد  فريق  فإن  ذلك  الرغم من  التقرير. وعلى  هذا  إعداد  ولغاية  التشريعية  الدورة 

وكانت   ومحافظاتهم  واحزابهم  وكتلهم  المتغيبين  معرفة  دون  من  للحضور  اإلجمالي  العدد  يحصي 

 ة الرابعة ما مؤشر في ادناه: الحصيلة لمعدل حضور األعضاء للسنة التشريعية االولى من الدور

 ( يبين معدل حضور اعضاء المجلس لكل شهر: 5جدول رقم )

 معدل الحضور )نائب لكل جلسة( الشهر

 194 ايلول

 209 تشرين االول

 219 تشرين الثاني

 208 كانون  االول

 179 كانون الثاني

 266 ايار

 209 231 معدل الحضور العام 

الجلسة االستثنائية  فصل ثاني   اقل الجلسات حضورا 

 ( 174)الحضور 

( الحضور  2( فصل )6ج )

(168 ) 

 85,10 227,7 ساعات العمل
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 188 حزيران 

 209 المعدل العام 

 

 

(  209معدل الحضور العام لجلسات السنة التشريعية ، هو )  ،ان   أعاله ويتبين مما ذكر في الجدول  

 نائبا عن الجلسات كمعدل عام ، 120وهذا يعني غياب   نائباً،  

( الجلسة  هي  حضورا  الجلسات  أقل  الفصل  (   6كانت  على    الثاني من  فيها  الحضور  اقتصر  اذ 

 ( نائباً. 168)

الجلسة   فهي  الجلسات حضورا  أكثر  الفصل    األولىاما  البرلمان    الثانيمن  فيها  على  التي صوت 

الحضور   عدد  وكان  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  قدمها  التي  الجديدة  الوزارية  الكابينة 

 نائبا ( 266)

فكان   بالشهور  يتعلق  شهر  الشهور حضور  أكثر وفيما  هو  )  ايار ا  نائب 266بمعدل  شهر    ا(  لكونه 

 ا ( نائب179بمعدل حضور )  نون الثانيا كشهر واقلها هو  عقدت خالله جلسة واحدة 

 

 ثانيا: جلسات المجلس  

عدد الجلسات الشهرية التي    2019/  4/ 23حدَّد مجلس النواب في الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ  

من النظام الداخلي هي الحاكمة على عدد    22تعقد خالل كل شهر بثمان جلسات بعد ان كانت المادة 

رغم  الجلسات والتي تنص على )ان تنعقد جلسات المجلس على األقل يومين في األسبوع( وعلى ال

في شهري أيلول  من ذلك سجل فريق المرصد ان جميع الشهور لم تكتمل فيها الجلسات اذ انعقدت  

األول   جلسات  وكانون  اربع  سبع  الثاني  وكانون  جلسات  خمس  وحزيران  األول  تشرين  وشهري 

شهر   هو  فقط  واحد  شهر  في  الجلسات  عدد  واكتمل  فقط   واحدة  جلسة  أيار  شهر  وشهد  جلسات 

 اذ عقد فيه المجلس ثمان جلسات .  تشرين الثاني

 

 

 

 

 ثالثا:  عدد ساعات عمل البرلمان 
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قسم عدد ساعات عمل البرلمان كما موضح بالجدول االتي على الشهور الخاصة بهذا التقرير وكان  

( يوم كامل  3(ساعة لمجموع الجلسات خالل هذا الفصل أي ما يعادل )85,10المجموع النهائي هو)

( يوم عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا. ومقارنة بعدد الجلسات خالل هذه السنة  12او ما يعادل ) 

 ( ساعة تقريبا لكل جلسة. 2فأن معدل الجلسة الواحدة من الوقت يبلغ )  +استثنائية 35البالغ  

 ( يبين عدد ساعات عمل المجلس لكل شهر: 6جدول رقم )

 عدد ساعات الشهر

 23,45 أيلول

 7,10 تشرين األول

 22,35 تشرين الثاني

 12,50 كانون األول

 8 كانون الثاني

 1 ايار

 10,5 حزيران 

 85,10 المجموع 

 

 

 

 

 ابعا : جدول اعمال المجلسر

 عدد الفقرات المنفذة وغير المنفذة

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

( فقرة إلى  45( فقرة في اليوم نفسه فيما رحلت )95( فقرة نفذ منها )140الفقرات المعلنة ) مجموع  

إن   يعني  ما  الالحقة  الجلسات  في  تتابعها  لعدم  المرحلة  الفقرات  متابعة  لنا  يتسنى  ولم  آخر  يوم 

 المجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة ما ال تستوعبه الجلسة وما ال يستطيع تنفيذه.  
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 خامسا : أداء هيئة الرئاسة  

إدارة   على  الرئاسة  هيئة  أعضاء  جميع  تناوب  المنصرمة  للشهور  النواب  مجلس  جلسات  شهدت 

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

ن ترأس الجلسات على  يغطيها التقرير كااذ افتتحت بعضو واختتمت بعضو اخر وخالل الفترة التي  

 النحو االتي: 

 ( لبيان آداء هيئة الرئاسة في ادارة الجلسات:7جدول رقم) 

 عدد المرات اغالق الجلسة افتتاح الجلسة 

 18 محمد الحلبوسي محمد الحلبوسي

 2 حسن الكعبي حسن الكعبي

 1 بشير الحداد  بشير الحداد 

 3 حسن الكعبي محمد الحلبوسي

0 20 40 60 80 100

الفقرات المنفذة

الفقرات غير المنفذة

95

45
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 9 بشير الحداد  محمد الحلبوسي

 1 بشير الحداد  حسن الكعبي

 2 محمد الحلبوسي حسن الكعبي

 

الجلسة )   الى ان  اذافتتحها  16ويمكن اإلشارة  الرئاسة،  إدارتها جميع اعضاء هيئة  ( تناوب عليها 

اختتمها   ذلك  وبعد  الحداد(  )بشير  الثاني  النائب  منه  تسلمها  ثم  الكعبي  حسن  رئيس  السيد 

 المجلس)محمد الحلبوسي(. 

 

 

 

 

 اللجان النيابية  

 عمل اللجان 

تسمية    يحق لفريق المرصد القول ان الدورة الحالية لمجلس النواب هي األكثر تاخيرا وتغييرا في

رؤساء اللجان وعدد األعضاء في كل لجنة فضال عن عدد اللجان البرلمانية ومرات التصويت على  

 دمج وفك اللجان البرلمانية وكما موضح في االتي: 

 تفاصيل تشكيل اللجان:  

 أوال : 

( على استمرار العمل في  2018/ 9/ 25صوت مجلس النواب في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ )  -1

( يوما. وفي جلسته الخامسة المنعقدة  15ام الداخلي القديم لحين إجراء التعديالت عليه خالل )النظ

(. تم تشكيل لجنة )مؤقتة( لتعديل النظام الداخلي. استمرت بعملها للجلسات  2018/ 5/10بتاريخ )

عي االول  )السابعة والثامنة والثانية عشر( حيث تشكلت اللجان في الجلسة الثامنة من الفصل التشري

)  10/2018/ 15بتاريخ   المادتين  تعديل  على  البرلمان  و)70وصوت  الداخلي  73(  النظام  من   )

( لجنة من اللجان النيابية الدائمة للمجلس وعدد االعضاء ال  27لمجلس النواب والخاصة بتشكيل ) 

 ( عضوا مع تخويل الرئيس بإضافة او مناقلة األعضاء. 21( وال يزيد عن ) 7يقل عن ) 
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بتاريخ     وصوت  النواب  الداخلي السيما    20/12/2018مجلس  النظام  فقرات  بعض  تعديل  على 

 (.  3( المتعلقة بعدد االعضاء ) 73( المتعلقة  بعدد اللجان والمادة )2( ) 70منها المادة )

الجلسة )  -2 بتاريخ  12في  المنعقدة  اللجان    27/4/2019(  النواب على  تم التصويت على توزيع 

 ( تم التصويت على اعادة شطر اللجان. 17وفرز وتوزيع اللجان(  وفي الجلسة )الدائمة )دمج 

( لجنة بعضها غير مكتمل  22تم تحديث اللجان اذ أصبح عدد اللجان )   10/6/2019وبتاريخ    -3

اليمين   يؤدوا  لم  لنواب  األسماء  بعض  عن  فضال  مستبدلين  نواب  على  تشتمل  وبعضها  النصاب 

 الدستوري . 

فريق    -4 وكانت  تابع  والمقررين  ونوابهم  اللجان  رؤساء  تسمية  إجراءات  في  النقص  المرصد 

وفي   لجان،  لثمانية  رئيس  نائب  تسمية  وفي  لجان،  لستة  رئيس  تسمية  في  نقص  وجود  المحصلة 

 تسمية مقرر لتسعة لجان. 

مرت  لم تستقر اللجان الدائمة من حيث العدد ومن حيث الرؤساء لغاية اعداد هذا التقرير اذ است  -5

عمليات الدمج والفرز والتغيير، كما تضمن توزيع األعضاء على اللجان الكثير من األخطاء وكما  

 مبين في الجداول ادناه: 

 يبين اسماء النواب المستبدلين   (8) جدول

 رقم الجلسة وتاريخها  النائب البديل  النائب المستبدل  ت 

 ( 2020\ 5\ 7االولى )الجلسة  حسن خضير شويرد  اياد هاشم عالوي  1

 ( 2020\ 5\ 7الجلسة االولى ) ريزان الشيخ دلير  ميران محمد عباس  2

 ( 2020\ 5\ 7الجلسة االولى ) علي غركان حسين  محمود مال طالل  3

 ( 2020\6\8الجلسة الرابعة ) عبد الكريم يونس  هادي العامري  4

 

 اليمين الدستورية انواب لم يؤدو( يبين اسماء 9جدول رقم )

 اسم النائب  اللجنة

مؤسسات المجتمع المدني والتطوير   حيدر جواد كاظم العبادي 

 البرلماني 

 مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي نوري كامل محمد حسن المالكي

 
 .  لجنة ( 22) لدورةلتكونا لجنة،وتمتعديلهافيهذه( 27) لدائمةفيالمجلسبـا كونعدداللجانن  يعلىأ: أوالً  70:  لمادةنصتا 2
 . علىأنتتكونكللجنةمناللجانالدائمةمنعددمناألعضاءاليقلعنسبعةواليزيدعلىخمسةعشرعضواً  73:  المادةنصت3

 . عضوا 21 -7 لعددمنا لدورةليكونا  وعدلتفيهذه
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 الثقافة واالعالم والسياحة واالثار  راكان سعيد علي رضوان العبيدي 

 ( من النواب في أكثر من لجنة 17يبين تكرار ورود أسماء ) ( 10رقم ) جدول

 اللجنة المكررة  اللجنة الحالية اسم النائب

 الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين القانونية  صائب خدر نايف

 الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حقوق انسان قصي عباس محمد حسين 

 المرأة واالسرة والطفولة  واالستثمار االقتصاد  انتصار حسن يوسف

 المرأة واالسرة والطفولة  االقتصاد واالستثمار  انتصار علي خضر 

األقاليم والمحافظات غير   سروه ونس عمر 

 المنتظمة في اقليم 

 المرأة واالسرة والطفولة 

 المرأة واالسرة والطفولة  االقتصاد واالستثمار  ليليان محمد علي 

 المرأة واالسرة والطفولة  الخدمات واالعمار منى حسين سلطان

 المرأة واالسرة والطفولة  االقتصاد واالستثمار  نسرين فاظل

 المرأة واالسرة والطفولة  التربية والء رحيم حسين 

 األوقاف والشؤون الدينية االتصاالت واالعالم اسوان سالم صادق 

 الدينيةاألوقاف والشؤون  المالية  حنين محمود احمد 

 األوقاف والشؤون الدينية العالقات الخارجية  ريحان حنا ايوب

 األوقاف والشؤون الدينية التربية سعاد جبار محمد 

 األوقاف والشؤون الدينية االقتصاد واالستثمار  مازن عبد المنعم جمعة

 األوقاف والشؤون الدينية االقتصاد واالستثمار  نوفل شريف جودة

 األوقاف والشؤون الدينية التربية داغ يلداهوشيتر قره 

 األوقاف والشؤون الدينية االقتصاد واالستثمار  ميثاق إبراهيم فيصل

 

 لم تدرج أسمائهم في اية لجنة   انائب( 12) اسم يبين وجود ( 11رقم ) جدول
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 اسم النائب ت 

 لمياء شاوي فنجان  1

 محمد ريكان  2

 علي فرحان حميد  3

 خدرخدر عمر  4

 فاروق هالل جمعه  5

 بيداء خضر نهام  6

 نوري غافل خمادي  7

 بشير خليل توفيق  8

 زينب عبد الحميد  9

 ازاد حميد شفي  10

 عبدالكريم يونس  11

 حسن كريم مطر  12

 

 

 

 

 

6-   ( الجلسة  بتاريخ  31في  النظام    8/7/2019(  لتعديل  مقترح  على  التصويت  المجلس  اعاد 

من  الداخلي   ومهامها  صالحياتها  وتنقل  واإلعالم(  )االتصاالت  لجنة  باسم  مستقلة  لجنة  وتشكيل 

 ( لجنة. 24لجنتي الخدمات والثقافة واإلعالم ليصبح عدد اللجان )

لغاية    -7 اللجان  على  المتغيرات  المرصد  فريق  قاعدة  تم  اذ  2020/ 6/ 24تابع  بيانات  ال تحديث 

 المخطط ادناه : الخاصة بلجان المجلس كما موضح في 
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 تفاصيل اللجان  

اربع  -1 مؤسسات   وجود  والعشائر،  المصالحة   ، والمحافظات  األقاليم   ( هي  لجان 

 المجتمع المدني ، مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ( بال رئيس ونائب رئيس ومقرر  

 وجود لجنة واحدة )المراة واالسرة والطفولة ( بال رئيس   -2

والرياضة    -3 ،الشباب  واالستثمار  ،االقتصاد  )التربية  لجان  ثالث  نائب  وجود  بال   )

 للرئيس  

وال  -4 العمل   ، واالعالم  الثقافة  )لجنة  االجتماعية  شوجود  واالسرة ؤون  والمراة   ،

 ( بال مقرر  والطفولة ، واالقتصاد واالستثمار ، والشباب والرياضة 

 فقط . لجنة  ةاربع عشرفهي اما اللجان المكتملة  -5

0 1 2 3 4 5

بال مقرر . بال نائب. بال رئيس

بال رئيس 

بال نائب 

بال مقرر 

4

1

3

5

مخالفات اللجان 
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 االداء التشريعي

ال بد من استعراض الحركات    الثانيةقبل المباشرة في عرض المخرجات التفصيلية للسنة التشريعية  

من الجلسة األولى   3/9/2018التشريعية التراكمية التي عمل عليها المجلس منذ انطالق أعماله في  

 والتصويتات: والتي تتضمن القراءتين األولى والثانية    24/6/2020للسنة التشريعية األولى ولغاية  
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لم تزل عند القراءة  45ونالحظ من المقارنة بين عدد القراءات االولى والثانية ان هنالك )  ( قانوناً 

( وأيضا  الثانية،  القراءة  إلى  تعرض  ولم  التصويت  20االولى  يتم  ولم  ثانية  قراءة  قرأت  قانوناً   )

التراكمي    عليها.  العمل  يبين  الذي  االتي  الجدول  المرصد  فريق  االنتخابية  وولمقارنة يضع  للدورة 

 السباقة مقارنة مع الدورة الحالية : 

 

 

 

 

 جدول يبين تراكم عمل مجلس النواب خالل الدورة السابقة وعلى مدار سنتين تشريعيتين 

 

باستثناء   القوانين المصوت عليها كانت كلها مشاريع قوانين،  إلى أن  ( مقترحات  7)تجدر اإلشارة 

 :   وهي 

 ( يبين مقترحات القوانين التي صدرت خالل هذه السنة: 12جدول رقم) 

 القانون

المنحلة رقم )   المؤقت  إلغاء أمر سلطة االئتالف  ( لسنة   19  واألمرالتشريعي رقم )  2004( لسنة    57مقترح قانون 

2005 

 لين في الدولة العراقيةؤومقترح قانون إلغاء االمتيازات المالية للمس
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 مقترح قانون اللجنة االولمبية الوطنية العراقية 

 2018لسنة  12مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية رقم 

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

 مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية

 المعدل 2009لسنة  20واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية رقم 

 2019نة ( لس 6مقترح قانون التعديل األول لقانون اإلدارة المالية االتحادية رقم ) 

 

 جاءت الحركات التشريعية بحسب شهور هذه السنة التشريعية على النحو االتي: 

(قوانين  مقرءة  14(قانونا قراءة أولى  و)  18هو االكثر فاعلية اذ انجز فيه قراءة )  ايلولكان شهر 

 (قانونا . 39( قوانين تم التصويت عليها بمجموع حركات تشريعية بلغت )7قراءة ثانية و )

( قراءة  6( حركة تشريعية تضمنت ) 20بالمرتبة الثانية، اذ انجزت فيه )  تشرين الثاني وجاء شهر  

 ( تصويت. 6( قراءة ثانية و) 8أولى و)

الثانيثم شهر      ( قراءة  3( حركات تشريعية تضمنت )7بالمرتبة الثالثة، اذ احتوى على )  كانون 

 تصويت. (  3و ) ( قراءة ثانية 1أولى و)

( مشاريع قوانين قراءة أولى ، ما يجعلها األولى من  6بقراءة ) االول( من الفصل  2)   الجلسة تميزت  

بتحقيقها اعلى عدد مرات    االول( من الفصل  1بين الجلسات من هذه الناحية. بينما جاءت الجلسة ) 

( من  4كما حققت الجلسة )( مشاريع قوانين.  5إنجاز القراءة الثانية لمشاريع القوانين إذ قرأت فيها ) 

 ( قوانين. 4أعلى عدد مرات التصويت على القوانين حيث تم فيها التصويت على ) االولالفصل 

(  7االكثر فاعلية بالحركات التشريعية حيث احتوت على )  االول ( من الفصل  1,2,4كانت الجلسة )

 ين. حركات تشريعية من قراءة اولى وقراءة ثانية وعملية تصويت على القوان 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 تصنيف القوانين 

بحسب   جلساته  في  المجلس  عليها  يصوت  التي  القوانين  تصنيف  في  النيابي  المرصد  فريق  اعتمد 

 وظيفتها والغرض من التشريع وتم تبويبها في الملخص ادناه : 

 ( يبين تصنيف القوانين المصوت عليها خالل هذه السنة:13جدول رقم )

 العدد  تصنيف القانون 

 7 تعديالت على قوانين سابقة 

 7 قوانين تنظيمية 

 0 الغاء قرارات 

 6 اتفاقيات ومعاهدات 

 

التشريعية   سنته  في  المجلس  عليها  التي صوت  القوانين  تفصيل  في     الثانية اما  مراجعتها  فيمكن 

 (  5الى  1من  ) رقم   المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدور الرقابي
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سلطتة الرقابية خالل الفصل الثاني من هذه السنة اطالقا على الرغم  لم يمارس مجلس النواب العراقي  

من ايراد تعهد بذلك في محضر الجلسة األولى التي تلزم مجلس الوزراء بعقد جلسة شهرية لمداولة أمور  

 الدولة بناء على طلب مجلس النواب كما هو موضح في نص التعهد ادناه. 

لتشريعية والتنفيذية اطلب منك  اعزيز العالقة مابينالسلطتين  )السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف . لت 

بحضورك   شهرية  جلسة  بعقد  الوزاري  المنهاج  على  التصويت  قبل  النواب  مجلس  امام  التعهد 

النواب   بين مجلس  التداولية  الجلسة  البرنامج او يوضع منهاج  العامة ويوضع  الدولة  لمداولة أمور 

ويوضع   حضرتك  وكابينة  حضرتك  التشريعية  وبين  السلطة  عالقة  من  يعزز  وهذا   . بالتشاور 

 بالتنفيذية ، اطلب من حضرتك الموافقة على هذا الطلب .( 

 االستضافة: 

النواب   لمجلس  الرقابي  الجهد  االستضافة ضمن  جلسات  نعد  ان  لنا  جاز  أن   -إذا  مع 

وال   المجلس  لعمل  شرعت  التي  الدستورية  المادة  في  ترد  لم  "االستضافة"  في  مفردة 

 النظام الداخلي فقد كانت على النحو االتي : 

 ( يبين االستضافات خالل هذه السنة: 14جدول رقم) 

 التاريخ والجلسة  الموضوع  االستضافة 

 محمد العاني وزير التجارة 

 باسم الربيعي وزير العمل 

  المتظاهرين بحث مطالب 

 المتخذة بشأنها  واإلجراءات 

 8/10/2019( 8ج)

المهدي رئيس  عادل عبد 

 الوزراء

القوات   للتباحث حول خروج

 االجنبية منالعراق 

ج)استثنائية(  

15 /1 /2020 

 

 

 

 الرصد الخاص ومخالفات المجلس 

الدستورية    -1 المادة  المجلس  بفصلين    57خالف  سنوية  انعقاد  دورة  النواب  )لمجلس  على  تنص  التي 

النظام   يحدد  أشهر،  ثمانية  أمدهما  الذي  تشريعيين  االنعقاد  فصل  ينتهي  وال  انعقادهما،  كيفية  الداخلي 

تعرض فيه الموازنة العامة إال بعد الموافقة عليها.(  اذ استمرت العطلة التشريعية اكثر من ثالث اشهر  

 وثالث وعشرين يوما . 

  المتضمن تشكيل   10/2019/ 28خالف المجلس تصويته الخاص اثناء انعقاد الجلسة العاشرة بتاريخ    -2

لجنة للتعديالت الدستورية على ان تنجز اعمالها خالل أربعة اشهر )تصويت المجلس استنادا إلى المادة  

من الدستور على تشكيل لجنة ممثلة من مكوناته الرئيسية في المجتمع العراقي تكون مهمتها تقديم    142
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بال توصية  لتقديم  أشهر  أربعة  تتجاوز  ال  مدة  النواب خالل  مجلس  إلى  على  تقرير  الضرورية  تعديالت 

 الدستور.( 

في جدول االعمال من بداية عمل    لم تنعقد أي جلسة من جلسات المجلس في وقتها المحدد والمعلن  -3

 المجلس الى غاية اعداد التقرير. 

4-  ( ب  يعمل  النواب  مجلس  كل    325مايزال  وهم  الدستورية  اليمين  نواب  اربع  تأدية  لعدم  (نائبا 

 ي، اسعد العيداني، حيدر العبادي، راكان سعيد(. من)نوري كامل المالك

 لم يكتمل عدد أعضاء المجلس الكلي في حضورهم الية جلسة من بداية عمل المجلس الى االن.  -5

 خلت الجلسة األولى من جدول االعمال الذي يعدمن قبل هيئة الرئاسة.  -6

 ا او نائبا للرئيس . لم تكتمل رئاسات خمسة لجان فضال عن لجان أخرى ليس فيها مقرر -7

استمرار خلو بعض اللجان من وجود الرجال كما في لجنة المرأة واألسرة والطفولة، كما خلت لجنة    -8

 العشائر من وجود النساء. 

استمرار خلو بعض اللجان من وجود الرجال كما في لجنة المرأة واألسرة والطفولة، كما خلت لجنة    -9

 العشائر من وجود النساء. 

مخالفا    -10 التقرير  اعداد  األخيرة حتى موعد  ثالث جلسات  العراقي محاضر  النواب  ينشر مجلس  لم 

 بذلك نظامه الداخلي. 

عدم اتخاذ مجلس النواب أي اجراء بخصوص وفاة النائبة غيداء سعيد عبد المجيد بعد وفاتها وعدم    -11

 انتخاب أو ترشيح بديل لها. 

بأكمله مخالفا بذلك نظامه    الفصل التشريعي الثاني  ت خالل  لم يعقد مجلس النواب سوى ست جلسا  -12

 الداخلي.
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 مخالفات مستمرة

فيتقارير   إليها  التنبيه  من  الرغم  على  اآلتية  للمخالفات  النواب  مجلس  معالجة  الموصد عدم  فريق  سجل 

 :  المرصد السابقة 

من    البرلمانية من دون محددات واضحة فعلى الرغم اوالً: استمرار عملية توزيع األعضاء على اللجان  

من النظام الداخلي تنص على )تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد مناألعضاء ال    73أن المادة  

رئيس وتخويل  وعشرون عضوا(  واحد  عن  يزيد  وال  أعضاء  سبعة  عن  عددهم  بإضافة    يقل  المجلس 

ول للسنة التشريعية األولى غير اننانجد بأن بعض اللجان  من الفصل األ 12عضوين كما ورد في الجلسة 

  ( الشباب  24فيها  لجان  كمافي  األعضاء  عدد  من  األدنى  الحد  يكتمل  لم  اآلخر  البعض  بينما  نائبا   )

 اعضاء فقط .  4والرياضة 

 س. نائبا على اللجان الدائمة في المجل  12ثانيا: استمرار مخالفة المجلس نظامه الداخلي بعدم توزيعه 

مراقبة   الدني,  المجتمع  والعشائر, مؤسسات  المصالحة  والمحافظات,  )االقاليم  لجان  استمرار خلو  ثالثا:ً 

 تنفيذ البرنامج الحكومي( من وجود رئيس ونائبا للرئيس فضالعن مقرر اللجنة. 

يتم    يرابعا: استمرار المجلس بعدم تضمين نظامه الداخلي المنشور على موقعه الرسمي، للتغييرات الت 

 التصويت عليها من قبله. 

  ( للمادة  الرئاسة  هيئة  مخالفة  استمرار  على  18خامسا:  تنص  التي  للمجلس  الداخلي  النظام  من   )

أسماء   تنشر  لم  إذ  الصحف(  وأحدى  االعتيادية  المجلس  نشرة  في  والغياب  الحضور  )أوالً:ينشر 

 األعضاءالمتغيبين في نشرة المجلس او احدى الصحف. 

استم مادته  سادسا:ً  في  الداخلي  النظام  افتقار  التي   75رار  اللجان  داخل  التصويت  تضبط  التي    لآللية 

 ( وكيفية الترجيح في حال تساوي المصوتين.  18 - 8تتكون من أعضاء عددهم زوجيا مثل ) 
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(من جدول االعمال الذي يعد من قبل  25_24_23_17_14_11_ 9_8خلت الجلسات االتية)  -سابعا

 هيئة الرئاسة 

دقيقة بعد منتصف الليل وتم رفعها في    45:12عقد مجلس النواب جلسته السابعة عشر الساعة    -نا  ثام

 دقيقة فقط  15الساعة الواحدة أي انها استمرت ل 

عقد مجلس النواب جلسته الخامسة والعشرون في الساعة السادسة والنصف ورفعها بعد عشر    -تاسعا  

 دقايق

( والجلسات  23و22في ذات اليوم وهذا تكرر مرتين بالجلسات )عقد مجلس النواب جلستين    -عاشرا  

 ( 25و24)

لم يلتزم المجلس بعدد الجلسات التي يجب انعقادها خالل كل شهر لمدة أربعة اشهربأستثناء   -احدى عشر 

 شهر تشرين الثاني اذ تم عقد ثمان جلسات في هذا الشهر

الرجال كما في لجنة المرأة واأألسرة والطفولة، كما  استمرار خلو بعض اللجان من وجود    -اثنى عشر

 خلت لجنة العشائر من وجود النساء 

فعلى    -ثالثة عشر   البرلمانية من دون محددات واضحة  اللجان  اأالعضاء على  توزيع  استمرار عملية 

المادة أن  الدائمة من  73الرغم من  اللجان  من  لجنة  )تتكون كل  تنص على  الداخلي  النظام  عدد من  من 

األعضاء ال يقل عددهم عن سبعة أعضاء وال يزيد عن واحد وعشرون عضوا( وتخويل رئيس المجلس  

 12بإضافة عضوين كما ورد في الجلسة

( نائبا بينما البعض االخر لم يكتمل لحد األدنى من الفصل  24نجد بأن بعض اللجان فيها )  -أربعة عشر  

 لجدول ادناه كما في ااأالول للسنة التشريعية اأالولى

 (  15جدول رقم )

 عدد  االعضاء  اللجنة 

 24 النفط والطاقة والثروات الطبيعية 

 24 االمن والدفاع 

 16 الصحة والبيئة 

 10 االقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم 

 16 التربية 

 24 االقتصاد واالستثمار 

 4 الشباب والرياضة 
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 20 الخدمات واالعمار 

 12 والشؤون الدينية االوقاف 

 10 االتصاالت واالعالم 

 10 التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص العددي لعمل المجلس

تشرين  ايلول  العنوان
 االول

تشرين 
 الثاني 

كانون  
 االول

كانون  
 الثاني 

 المجموع حزيران  ايار 

 30 0 0 4 6 8 5 7 الجلسات 

 140 14 0 15 11 34 1 65 مجموع الفقرات

الفقرات غير  
 المنفذة 

15 0 18 3 4 0 5 45 
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القوانين  
المقروءة قراءة  

 اولى 

18 3 6 2 3 0 3 35 

القوانين  
المقروءة قراءة  

 ثانية

14 0 8 1 1 0 1 25 

القوانين  
 المصوت عليها 

7 1 6 3 3 0 1 21 

 1 0 0 0 0 0 1 0 االستضافات 

البيانات  
 المقروءة 

0 0 0 0 0 0 0 0 

التصويت 
 الداخلي 

8 12 1 4 1 2 3 31 

الكلمات 
 المقروءة 

1 1 0 1 0 0 0 3 

 0 0 0 0 0 0 0 0 االستجوابات

 4 2 0 0 0 0 0 2 التقارير 

 0 0 0 0 0 0 0 0 سؤال شفهي

 

 

 

 

 ملحقات ال

 

 ( 1التعديالت على القوانين السابقة جدول رقم ) 

 

 عدد المواد تعديل قانون  ت

 6 3ج   2012( لسنة  76التعديل األول لقانون الحجر الزراعي رقم )قانون  1

لسنة    12قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية رقم   2

 19ج  2018

6 

رقم   3 والصحية  الطبية  المهن  ذوي  تدرج  لقانون  الثالث  التعديل   7لسنة    6قانون 
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 19ج  2000

) قانون   4 رقم  النزاهة  هيأة  لقانون  االول  لسنة  30التعديل  غير    2011(  والكسب 

 16المشروع ج  

12 

الحربية   5 العمليات  جراء  من  المتضررين  تعويض  لقانون  الثاني  التعديل  قانون 

 22المعدل ج  2009لسنة   20واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم  

17 

 18 16ج    2014( لسنة 9التقاعد الموحد رقم ) التعديل االول لقانون  6

 6 27ج  2019( لسنة 6قانون التعديل االول لقانون االدارة المالية االتحادية رقم ) 7

 

 

 

 

 ( 2ثانيا: القوانين التنظيمية جدول رقم )

 عدد المواد قانون تنظيمي  ت 

 4 2األطفال ج قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض  1

 6 8ج  2014( لسنة 57قانون الغاء امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم )  2

 12 16قانون إلغاء االمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية ج  3

 16 5قانون هيئة التصنيع الحربي ج   4

 19 17قانون اللجنة االولمبية الوطنية العراقية ج  5

 28 21قانون المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ج   6

 9  2020قانون االقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام   7
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 ( 3صديقات والمعاهدات جدول رقم )ثالثا: الت 

 المواد معاهدة  ت

الرسمية    قانون  1 والخدمة  الدبلوماسية  السفر  جوازات  حاملي  إعفاء  اتفاقية  تصديق 

 4جمن سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا  

2 

لسنة    29المكمل التفاقية العمل الجبري رقم    2014قانون تصديق برتوكول عام   2

 4ج  1930

2 

إلى   3 العراق  جمهورية  انضمام  )قانون  رقم  األمومة  حماية  لسنة  183اتفاقية   )

 4ج  2000

2 

الثقافي   4 التراث  بشأن حماية  اليونسكو  اتفاقية  إلى  العراق  انضمام جمهورية  قانون 

 4المغمور بالمياه ج 

2 

 2 29ج    1995انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام   5

 2 28ج  1975اتفاقية النقل البري الدولي لسنة قانون انضمام جمهورية العراق الى  6
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 ( 4التصويتات الملحق رقم )

 ت موضوع التصويت  رقم وتاريخ الجلسة 

بتعويض  14/9/2019( 1) المقدسة  كربالء  محافظة  نواب  من  المقدمة  المطالب  تبني  على  التصويت 

 الحسين ) ع(.شهداء حادث التدافع في مراسم زيارة استشهاد االمام 

1 

الالزمة   14/9/2019( 1) التدابير  التخاذ  الحكومية  االجراءات  لمتابعة  لجنة  تشكيل  على  التصويت 

لحفظ سيادة العراق تضم رؤساء الكتل وممثلين عن لجان العالقات الخارجية واالمن  

بملف   الحكومية  االجراءات  لمتابعة  لجنة  وتشكيل  والقانونية  المفقودين  والدفاع 

االمن   لجان  عن  وممثلين  النيابية  الكتل  رؤساء  تضم  النازحين  واعادة  والمغيبين 

 والدفاع والمهجرين وحقوق االنسان والقانونية.

2 

التصويت على رفض و اعادة مشروع قانون التعديل االول لقانون وزارة التربية رقم   16/9/2019( 2)

 توصيات لجنتي التربية والمالية . الى الحكومة بناءا على  2011( لسنة 22)

3 

جدول   16/9/2019( 2) على  علي  الشيخ  فائق  النائب  عن  الحصانة  رفع  فقرة  اضافة  على  لتصويت 

 اعمال الجلسة. 

4 

 التصويت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي.  17/9/2019( 3)

 

5 

الحقائق عن الضرر الذي تعرض له أهالي القرى  التصويت على تشكيل لجنة لتقصي  24/9/2019( 6)

بشير   السيد  المجلس  رئيس  نائب  برئاسة  تكون  إن  على  ربيعة  ناحية  شمال  الواقعة 

 حداد وعضوية عدد من نواب محافظة نينوى.

6 

المجلس وعضوية   24/9/2019( 6) لرئيس  األول  النائب  برئاسة  تحقيقية  لجنة  تشكيل  التصويت على 

للنظر بعقود شركتي نواب من لجان    10 النزاهة والنفط والطاقة والقانونية والمالية 

عام   من  النفط  لوزارة  التابعة  سومر  وشركة  النفطية  والمشاريع    2015المنتجات 

 نائبا.  52ولحد أالن بناء على الطلب المقدم من 

7 

الدا 26/9/2019( 7) وزارتي  منتسبي  إعادة  قانون  مقترح  على  الموافقة  بعدم  والدفاع  التصويت  خلية 

إلى الخدمة ) الذين ال يحملون شهادات دراسية او ممن قدموا شهادات غير أصولية(  

 والمقدم من لجنة األمن والدفاع. 

 

8 

الذي   8/10/2019( 8) القانون  بتعديل  المتمثلة  التشريعية  باإلجراءات  المضي  على  المجلس  تصويت 

المادة   تعديل  او  آذار  من  األول  لغاية  المحافظات  مجالس  عمل  قانون    20اتاح  من 

 مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم. 

9 

النواب وا 8/10/2019( 8) المشكلة في مجلس  اللجنة  المجلس على توصيات  بالنظر تصويت  لخاصة 

 بطلبات. 

10 



 31 

حذف فقرة التصويت    نائبا تضمن  50التصويت بعدم الموافقة على طلب مقدم من   10/10/2019( 9)

بنفسه  وتقديمهم  الوزراء  مجلس  رئيس  السيد  حضور  لحين  الوزاري  التعديل  على 

 لوجود ملفات استجواب على بعض الوزراء. 

11 

استكمال التشكيلة الحكومية بمنح الثقة للسيدة سها خليل حسين العلي التصويت على   10/10/2019( 9)

 نواب .  203صوت من مجموع  114بك وزيرة للتربية بعد حصولها على 

12 

(10  )

28/10/2019 

 

  من الدستور على تشكيل لجنة ممثلة من  142تصويت المجلس استنادا إلى المادة   -

المجتمع   الرئيسية في  النوابمكوناته  إلى مجلس  تقديم تقرير   العراقي تكون مهمتها 

 .خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر لتقدي توصية بالتعديالت الضرورية على الدستور

13 

(10  )

28/10/2019 

التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم بناء على طلب مقدم  

 21ون مجالس المحافظات المعدل رقم من قان 20نائبا واستنادا إلى المادة  192من 

14 

(10  )

28/10/2019 

لتصويت على أعضاء المجلس الخدمي العامة االتحادي بعد إرسال األسماء من قبل  ا

 مجلس الوزراء. 

15 

(10  )

28/10/2019 

التصويت على تخويل المحافظ ألحد نائبيه بإدارة الشؤون المالية واإلدارية واستالم   

من   اإلشراف  الذمم  النواب  مجلس  يتولى  أن  على  المنحلة  المحافظات  مجالس 

 والمراقبة على أداء عمل المحافظين لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات،

16 

(10  )

28/10/2019 

ن بتقديم الموازنة الخاصة بمحافظاتهم إلى اللجنة  والتصويت على أن يلتزم المحافظ 

 ون الموازنة العامة. المالية النيابية إثناء إعداد قان

17 

(10  )

28/10/2019 

بضمنها  الثالثة  الرئاسات  ومخصصات  امتيازات  جميع  إلغاء  قرار  على  التصويت 

والسلطة   المستقلة  الهيئات  في  المسؤولين  وكبار  والوزراء  مجلسالنواب  أعضاء 

وكالء  إلى  إضافة  األعلى،  القضاء  ومجلس  االتحادية  بشقيهاالمحكمة  القضائية 

هم الوزارا ومن  والمحافظين  العاميين  والمدراء  والمستشارين  همبدرجتهم  ومن  ت 

 .بدرجتهم ابتداء منتاريخ اليوم

-  

18 

(10  )

28/10/2019 

بين  الجمع  إللغاء  الفوري  بالتنفيذ  الحكومة  إلزام  على  ينص  قرار  على  التصويت 

 امتيازات رفحاء.راتبين من المستفيدين من قوانين العدالة االجتماعية ومن ضمنها 

19 

(11  )

29/10/2019 

تصويت المجلس على استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب لعدد من  

 النواب.

20 

(11  )

29/10/2019 

التصويت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد خاصة من وصلت ملفاتهم  

 من القضاء الى مجلس النواب. 

21 

العلو  التصوي 9/11/2019(  12) العاني حسن  القدو وظافر  حنين  النواب  السادة  من  كل  إضافة  على  ت 

وجمال   ألحلفي  وثورة  النائلي  اإلله  وعبد  الفوادي  وحيدر  المدرس  الباري  وعبد 

التعديالت   لجنة  إلى  القانونية  اللجنة  ومقرر  ونائب  رئيس  الى  اضافة  كوجر، 

 الدستورية. 

22 
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 على قبول استقالة السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء. موافقة المجلس  1/12/2019(  20)

 

23 

(22  )

18/12/2019 

التصويت على قرار نيابي يتضمن توصيات الى مجلس الوزراء بشان االحداث في 

اعتبار   بينها  من  المتظاهرين،  مطالب  وتلبية  وميسان  والنجف  قار  ذي  محافظات 

 محافظة ذي قار مدينة منكوبة .

24 

(22  )

18/12/2019 

اليومية   االمور  لتسيير  موظفين  اربعة  تضم  لجنة  بتشكيل  قرار  على  التصويت 

 االدارية وصرف رواتب الموظفين في المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات.

25 

(22  )

18/12/2019 

على   اصل    14التصويت  من  مجلس    50مادة  انتخابات  قانون  مشروع  من  مادة 

 اللجنة القانونية. النواب والمقدم من 

26 

 استثنائية 0

5/1/2020 

تصويت المجلس باالجماع على قرار نيابي يتضمن الزام الحكومة العراقية بإلغاء   -
طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك النتهاء  
العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير والتزام الحكومة  

بية في االراضي العراقية ومنعها من استخدام العراقية بأنهاء تواجد أي قوات اجن
االراضي والمياه واالجواء العراقية ألي سبب كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر  

 السالح بيد الدولة 
 

27 

تصويت المجلس على المنهاج الوزاري للسيد مصطفى الكاظمي رئيسا لمجلس  7/5/2020( 1)

 الوزراء. 

 

28 

قانون  تصويت   - 3/6/2020( 2) مشروع  بإرسال  االسراع  الحكومة  يطالب  قرار  على  المجلس 

2020حزيزان  30الى مجلس النواب بموعد اقصاه  2020الموازنةالعامة للعام  . 

 

29 

 التصويت على اسماء التشكيلة الوزارية لحكومة السيد مصطفى الكاظمي  6/6/2020( 3)

 

30 

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

 يكون وزيرها من المكون التركماني من أجل دعم المكونات للمشاركة في بناءالدولة 

 

31 

قرار ينص على “رفض اي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين التصويت على  10/6/2020( 5)

كافة بشكل مباشر او غير مباشر وعدم فرض اي ضرائب على رواتبهم على أن ال  

يشمل القرار الرئاسات الثالثة والدرجات الخاصة بما فيهم النواب والوزراء  

 والوكالء”. 

 

32 
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 (5مواضيع عامة الملحق رقم )

 تاريخ الجلسات مواضيع عامة ت

الى   - 1 والنظر  البيطريين  لألطباء  تعيين  فرص  إيجاد  ضرورة  مناقشة 
الكتل   وحث  للمزارعين  االيجار  ببدالت  الخاصة  الحكومية  االجراءات 
المفقودين   ملف  حل  عن  فضال  للتربية  وزير  تسمية  اتمام  السياسية 

في   المفصولين  الشرطة  عناصر  بإعادة  المحررة واالسراع  المناطق 
التابعة   العتاد  مخازن  على  المتكررة  االعتداءات  مسالة  معالجة  واهمية 

 للحشد الشعبي ...

 

( (  1ج 

14/9/2019 

مناقشة ارجاع صالحيات مديريات التربية في المحافظات الى الوزارة ،   2
مسألة توفير     حل   ، حقوقهم  كوردستان  اقليم  فالحي  منح  في  التاخير 

التي   االهالي  وتعويض  المحررة  المحافظات  مناطق  لمختاري  حماية 
 ...تعرضت ممتلكاتهم للدمار بسبب العمليات االرهابية 

 

(  2ج)

16/9/2019 

المجانيين ,باالضافة الى مناقشة  مناقشة مطالب متظاهري المحاضرين 3
لمكافحة افات النخيل من قبل    وايقاف الطائرات الزراعية  اسباب منع

.سلطة الطيران المدني   

 

(  3ج)

17/9/2019 

مناقشة السماح لحملة الشهادات من منتسبي وزارة الداخلية باالنتقال إلى   4
فضال عن أسباب عدم تنفيذ إنشاء مستشفى وزارات مدنية أخرى ، 

 لمعالجة اإلمراض السرطانية من المنحة الكويتية في محافظة ذي قار.
 

 ( 4ج)

21/9/2019 

. مناقشة أهمية مراجعة اجراءات مكافحة الفساد ومتابعة اداء المحافظين 5  

 

 ( 14ج)

13/11/2019 

الجامعات وضرورة شمول  مناقشة تنفيذ قرار الحكومة بتعيين االوائل في   6
واعادة  االراضي  بتوزيع  نينوى  سهل  منطقة  في  تسكن  التي  الشرائح 
 االمتحان الخارجي مشروطا ألهالي محافظة صالح ...

 

 ( 15ج)

14/11/2019 

مناقشة أهمية صرف تخصيصات مالية الستكمال المشاريع في جميع   7
انحاء العراق من خالل منح مجلس النواب الصالحية لمجلس الوزراء 

الى المجلس للتصويت  2020بأرسال الموازنة العامة االتحادية لسنة 

 ( 27ج)

11/1/2020 
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عليها فضال عن ضرورة منح االولوية في التعيين للعاملين باألجور  
.سنة  14ر وزارة الكهرباء لمن تجاوز اليومية ضمن دوائ . 

 

مناقشة موضوع متابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة جراء انتشار جائحة كورونا   8
بحضور السيد عادل حاشوش وزير العمل والشؤون االجتماعية والسيد مدير 

.الحماية االجتماعية  

 

 ( 2ج)

3/6/2020 

 

 

 

 

 


