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 أعد التقرير فريق مشر

www.madarik.org 

 

 

 

http://www.miqpm.com/
http://www.madarik.org/


 2 

 المحتويات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم الصفحة  الموضوع
  3 المقدمة

 8 -4 اداء المجلس  

ي  يعي والرقاب   11 -8 األداء التشر

  14-12 عمل اللجان 

 15 رصد خاص 

 16 مخالفات المجلس

الملخص العددي لعمل 

 المجلس

17 



 3 

 المقدمة

ي 
ي العراق  يعية   أنجز فريق عمل المرصد النياب  تقرير الفصل األول من السنة التشر

ي    الثالثة  
ق  الرئاسة  هيئة  للجميع السيما  وأطلقه  الرابعة  االنتخابية  الدورة  من 

اإلعالم   وسائل  عن  فضال  فيه  الممثلة  واألحزاب  والكتل  النواب  مجلس 

ي 
الثالثة ق  يعية  التشر والجهات األخرى المستفيدة منه يعود ليستمر مع السنة 

ي  فصلها  
للمدة    الثاب  تقريره  ويطلق  األداء  ويرصد    –  2021\ 5\ 29من  ليوثق 

7 \10 \2021 

 ( المادة  عليها  تنص  ي 
الت  للمهام  النواب  مجلس  أداء  التقرير  من  61يتضمن   )

عمل   وكذلك   ، الداخلي نظامه  عليه  يوجبها  ي 
الت  المهام  عن  فضال  الدستور 

إىل   وأحالتها  القواني    ومشاري    ع  حات  مقت  أنجاز  ي 
ق  ودورها  المختلفة  اللجان 

 هيئة الرئاسة. 

المرصد   عمل  فريق  إدخال  إن  برنامج  تصميم  عل  اعتماده  خالل  من  يؤكد، 

وحيادية   دقة  عل  المجلس،  جلسات  ي 
ق  المنجزة  العمل  لمعطيات  خاص 

ي  
ي حال اإلدخال اليدوي أو ق 

ي تقع ق 
ي نسبة األخطاء الت 

 تالق 
ً
المخرجات محاوال

المرصد   أنشأ  وقد  البيانية.  للمخططات  بالنسبة  وكذلك  البيانات  تفري    غ  حال 

ي يقدمها: قاعدة بيانا
 ته الخاصة بناء عل المعطيات الت 

تم    ممن  المجلس  بدخول جلسات  المخولون  ي 
العراق  ي  النياب  المرصد  راصدوا 

ي مؤسسة مدارك. 
 تدريبهم ق 

ي مجلس النواب.  
لمانية ق   الدائرة الت 

ي مجلس النواب.  
 الدائرة اإلعالمية ق 

ي للمجلس. 
وب   الموقع االلكت 

 االتصال المباشر مع لجان المجلس.  

 وسائل اإلعالم. 

قاعدة   عل  بناء  المجلس  أداء  ي 
ق  اكم  الت  عل  بياناته  بعض  ي 

ق  التقرير  اعتمد 

ي تم إنشائها خصيصا للمرصد بغية القياس الدقيق وإظهار الفروق  
البيانات الت 

ي األداء بي   كل شهر عل حده وبي   كل ثالثة شهور عل حده. 
 ق 
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لسأداء المج  
 

 أوال: مقارنات 

 مقارنة بي   الدورتي    -1
يعي   التشر للفصل  المجلس  بتفاصيل عمل  الدخول  ي  قبل 

ي   الثاب 
ق  الثالثة  يعية  التشر السنة  من 

الدورة االنتخابية الرابعة يضع فريق المرصد جدوال يقارن فيه بي   ما أنجزته الدورة االنتخابية 

يعي   التشر فصلها  ي 
ق  الرابعة  االنتخابية  الدورة  أنجزته  ما  وبي    األول  يعي  التشر فصلها  ي 

ق  الثالثة 

ي 
يعية الثالثة وكما مبي   ق    ادناه: األول من السنة التشر

( 1 -1جدول رقم )   

 الدورة الرابعة  الدورة الثالثة  الموضوع 
 149 225 عدد الجلسات 

 174 250 قراءة اوىل 
 129 195 قراءة ثانية 

 92 140 قواني   مصوت عليها 
 12 46 استضافة 

 0 690.25 ساعات العمل  

 194 210 معدل الحضور العام 

 1 5 استجواب 

 5 12 اسئلة شفوية

 

 مالحظة: 

ي  
ي حي   ان االستجواب الوحيد ق 

ي الدورة الثالثة لوزيري الدفاع والمالية ق 
كان االستجواب ق 

 الدورة الرابعة هو لرئيس هيئة االعالم واالتصاالت. 
 

 مقارنة بي   الفصلي    -2

يعي  التشر الفصل  بي    النواب  مجلس  أداء  فيه  ليقارن  ي 
االب  الجدول  المرصد  فريق  يضع 

ي من
ي الدورة االنتخابية الثالثة وبي   الفصل    الثاب 

ي  السنة الثالثة ق 
يعية   الثاب  من السنة التشر

ي الدورة االنتخابية الرابعة  الثالث
 ة ق 
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 (1 – 2جدول رقم ) 

 الدورة الرابعة  الثالثة  الدورة الموضوع 
   4 37 عدد الجلسات 

 5 34 القراءة االوىل 
 4 27 القراءة الثانية 

 1 25 القواني   الصادرة 

 1 9 االستضافات 
 0 8 توجيه سؤال 

 0 110,55 ساعات العمل 
 179 196 معدل الحضور العام 

   171( 1جلسة )  166( 34جلسة )  الجلسة االقل حضورا 

 
 

 جلسات المجلس: ثانيا 

النواب   مجلس  أداء  متابعة  التقرير  هذا  عقدتيتضمن  جلسات  الفصل    ألرب  ع  ي 
من ق  ي 

 الثاب 
بتاري    خ   المنعقدة  األوىل  الجلسة  من  ابتداء  الثالثة.  يعية  التشر ولغاية    2021\ 5\ 29السنة 

 . 2021/ 7/ 13بتاري    خ  الرابعة المنعقدةالجلسة 
 (1 – 3جدول رقم ) 

 عدد الجلسات  الشهر 
 1 ايار

 1 حزيران 
 2 تموز 

 
 

ي  22من هذا يتضح ان المجلس قد خالف المادة ) 
( /الفقرة ثالثا من النظام الداخلي والت 

ي األسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها  
تنص عل: )تنعقد جلسات المجلس عل األقل يومي   ق 

جلسته ي 
ق  المجلس  بقرار  عدلت  ي 

الت  ورة(  الض  حسب  تحديدها  المنعقدة التاسعة  أو 

ي تعقد خالل كل شهر بثمان جلسات  2019/ 4/ 13بتاري    خ 
 . المتضمنة عدد الجلسات الت 
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 ثانيا: فاعلية المجلس
فقرات  من  جاء  ما  وتنفيذ  األعضاء  وحضور  المجلس  جلسات  انتظام  بالفاعلية  ي 

ونعت 

اتها فضال عن أداء هيئة  ي جدول االعمال وعمل اللجان ومتغت 
 الرئاسة. مدرجة ق 

 

 حضور األعضاء:  -1

ة  عل الرغم من وضوح المادة    من قانون مجلس النواب وتشكيالته المرقم (1) الحادية عشر

وحضور 18)  والمادة  2018لسنة    13 غيابات  نشر  توجب  ي 
الت   ، الداخلي النظام  من   )

ي سابقة لم  
أن رئاسة المجلس، وق  ي احدى الصحف، إال 

األعضاء عل موقع المجلس وق 

ي الدورات االنتخابية المنضمة، امتنعت عن تنفيذ  
 أعاله. ما نصت عليه المواد  تحصل ق 

يعية التشر الدورة  هذه  بداية  من  األعضاء  غيابات  حجبت  التقرير.   اذ  هذا  إعداد   ولغاية 

يعية    أرب  عسوى   يعي األول من السنة التشر ي الفصل التشر
الرغم من    األوىل، وعلجلسات ق 

معرفة   دون  من  للحضور  اإلجماىلي  العدد  يحصي  ان  استطاع  المرصد  فريق  فإن  ذلك 

وكانت الحصيلة لمعدل حضور األعضاء للفصل   ومحافظاتهمالمتغيبي   وكتلهم واحزابهم  

ي الث
ي ادناه:  اب 

يعية الثالثة من الدورة االنتخابية الرابعة كما مؤشر ق   من السنة التشر

 (1 – 4جدول رقم ) 

معدل الحضور )نائب لكل   الشهر 
 جلسة(

 171 ايار
 186 حزيران 

 180 تموز 

 0 اب 
 0 ايلول 

 179 المعدل العام 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من قنون مجلس النواب وتشكيالته  11املادة ) 1)

على النائب التزام حضور جلسات املجلس ولجانه، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او   أوال:

 عشر مرات غير متتالية خالل الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطيا يدعوه فيه الى االلتزام بالحضور  

 مات ثانيا: ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعلي

 ثالثا: للمجلس إقالة النائب إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات املجلس في الفصل التشريعي الواحد  

 رابعا: يعد تخلف النائب عن أداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع غيابا عن حضور الجلسات.
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 تفصيل الحضور  -2

، هو ) كان معدل الحضور العام لجلسات   • يعي ي 179الفصل التشر
نائبا وهذا يعت   )

ي كل جلسة.  150ان جلسات المجلس تسجل غياب ) 
 ( نائبا كمعدل عام ق 

•  ( ي الجلسة 
بتاري    خ  2ق   )29 /6 /2021   ( ي 186سجل اعل معدل حضور 

نائبا وق   )

 ( نائبا. 171سجل اقل معدل حضور )  2021/ 5/ 29( بتاري    خ 1الجلسة ) 

 

لما  نرابعا: عدد ساعات عمل الب 

لفريق   يتسن  معرفةلم  الفصل    المرصد  هذا  ي 
ق  المجلس  عمل  ساعات  جلسة عدد  عدا 

نشر وذلك  واحدة   العمل   لعدم  ساعات  تتضمن  ي 
الت  الجلسات  لمحاض   النواب  مجلس 

  لكل جلسة 

 (1 – 5جدول رقم ) 

 

 عدد الساعات   الشهر 

 2:4 ايار  

 

 
 خامسا: جدول اعمال المجلس

 

 المنفذة وغب  عدد الفقرات المنفذة  .1

بلغ   فقد  جلسة،  فقرات كل  عن  الجلسات  أعمال  جداول  ي 
ق  المجلس  أعلنه  ما  بحسب 

 ( المعلنة  الفقرات  ) 38مجموع  منها  نوقش  فقرة   )16 ( فيما رحلت  فقرة،  إىل 22(  فقرة   )

ي  
الجلسات الالحقة، ما يوم آخر، ولم يتست  لنا متابعة الفقرات المرحلة، لعدم تتابعها ق 

ي أجندة الجلسة الواحدة ما ال تستوعبه الجلسة وما ال يستطيع  
ي إن المجلس يضع ق 

يعت 

 تنفيذه. 

 ( 1مخطط رقم ) 

 

 

 

 

 

38

16

22

مجموع الفقرات الفقرات المنفذة الفقرات غير المنفذة
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 تصويتات  .2

النواب   مجلس  بتاري    خ  صوت  المنعقدة  الثانية  جلسته  ي 
أعضاء    2021/ 6/ 29ق  عل 

 االتحادية بعد ترشيح أسماؤهم من قبل مجلس القضاء األعل  محكمة التميت   

 

 استبدال األعضاء  .3

ي ادناه:  فقط كما استبداال واحدا شهد مجلس النواب 
 موضح ق 

 (1 – 6جدول رقم ) 
 

 سبب االستبدال  الجلسة وتاريخها  النائب البديل  النائب المستبدل  ت

ي ابو حسنة  عدنان االسدي  1
(  1الجلسة )  رسول راض 

29 \5 \2021 
 وفاة النائب 

 

 

 

 

 خامسا: أداء هيئة الرئاسة

الفصل   هذا  خالل  المجلس  جلسات  محاض   النواب  مجلس  نشر  لعدم  جلسة   نظرا  سوى 
لذا تعذر عل فريق المرصد القيام بإحصاء ومعرفة حضور الجلسات فيما واحدة كما مبي   ادناه  

 الرئاسة. يخص هيئة 
 

 عدد المرات  اغالق الجلسة  افتتاح الجلسة

ي  محمد الحلبوسي   1 حسن الكعت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 

يعي   األداء التشر
 

ي عرض المخرجات التفصيلية للفصل  
ة ق  ي منقبل المباشر

يعية    الثاب  السنة الثالثة للدورة التشر
ي تتضمن 

ي عمل عليها المجلس الت 
اكمية الت  يعية الت  الرابعة ال بد من استعراض الحركات التشر

يعية األوىل )  (  2018\ 9\ 3القراءتي   األوىل والثانية والتصويتات من الجلسة األوىل للسنة التشر
ي مخطط رقم ) (  2021 / 7/ 13ولغاية ) 

 : ( 2كما مبي   ق 
 

 

 
 

 

 

 

 

 ( القراءات األوىل والثانية ان هنالك  المقارنة بي   عدد  ( قانونآ لم تزل عند 45نالحظ من 

 ( الثانية، وأيضا  ثانية ولم تعرص   قانونآ   ( 37القراءة األوىل ولم تعرض للقراءة  قرأت قراءة 

 للتصويت عليها. 

 : ي
يعي لهذا الفصل فكان عل النحو االب   اما الدور التشر

 (3المخطط رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا المصوت عليه

القراءة األولى

ة القراءة الثاني

92

174

129

القراءه األولى 

القراءة الثانية 

القوانين المصوت عليها 

5

4

1
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 : ي
يعية عل النحو االب  يعية بحسب شهور هذه السنة التشر  جاءت الحركات التشر

 فقط. التصويت عل قانون واحد  شهر حزيران تضمن •

بلغ عدد   حزيران فقد من حيث القراءات األوىل كان شهر    األكتر فاعليةاما الشهور   •

  قانون. ( 3قراءاته ) 

ي حي   كانت الشهور األكتر فاعلية من حيث القراءات الثانية كان شهر   •
وتموز ايار  ق 

 قانون. ( 2بلغ عدد قراءاته )  فقد 

ت   • ي حي   تمت  
ح قانون    (3قراءة ) ( ب2الجلسة ) ق  وعي   ومقت  قراءة أوىل، مما لمشر

بتحقيقها   ( 3  -1يجعلهما بالمرتبة األوىل من بي   الجلسات. بينما جاءت الجلسة ) 

 ( فيها  قرأت  إذا  للقواني    الثانية  للقراءة  انجاز  مرات  عدد  كما   ( 2اعل   . قواني  

 فقط  التصويت عل قانون واحد ( 2حققت الجلسة ) 

ي مبي    كما 
   (: 1 –  7جدول رقم )  ق 

 

وع قانون    مشر

وع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بي    جمهورية العراق وحكومة المملكة  العربية  مشر
 السعودية 

 

 

ي مجال تصنيف القواني   
 
 مقارنات ق

ي جلساتة  
ق  المجلس  عليها  يصوت  ي 

الت  القواني    تصنيف  ي 
ق  ي  النياب  المرصد  فريق  اعتمد 

الفصل   والرابعة خالل   الثالثة  االنتخابيتي    للدورتي    الثالثة  يعية  التشر السنة  من  االول 

ي    ع وتم تبويبه ي مخطط رقم )  ا بحسب وظيفتها والغرض من التشر
 (: 4ق 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15

القوانين التنظيمية

المعاهدات واالتفاقيات

الغاء القوانين

التعديل على قانون

15

2

2

4

1

الدورة الرابعة

الدورة الثالثة
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ي   الدور الرقان 
 

 الرقابية من خالل استضافة واحدة فقط  مارس مجلس النواب خالل هذا الفصل سلطته
 

 االستضافة  .1

ي لمجلس النواب اذ لم تذكر اية مادة  إذا جاز لنا ان نعد جلسات االستضافة ضمن الجهد الرقاب 

ي 
 : من مواد الدستور فضال عن النظام الداخلي لكلمة االستضافة فقد كانت عل النحو االب 

 

 (1 – 16جدول رقم ) 

 التاري    خ والجلسة  الموضوع  االستضافة  
السيد احسان عبد الجبار 

 وزير النفط 

وجود تضي    ح منسوب له  
ي  
بوجود تدخل لبعض النواب ق 

عمل الوزارة خارج االطر  
القانونية، وعدم تجهت    

محطات تابعة لوزارة الكهرباء 
بالوقود مما ادى اىل توقفها عن  

 .االنتاج 

 الجلسة الثانية  بتاري    خ 
29 \6 \2021 
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1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0 0.5 1 1.5 2 2.5

النفط والطاقة 

الثقافة واالعالم 

الزراعة والمياه 

التعليم العالي والبحث العلمي 

االمن والدفاع 

العالقات الخارجية 

الصحة والبيئة 

األقاليم والمحافظات 

المالية 

التربية 

النزاهه 

االقتصاد واالستثمار 

القانونية 

الشباب والرياضة 

المصالحة والعشائر 

مؤسسات المجتمع المدني 

الخدمات واالعمار 

العمل والشؤون االجتماعية 

الشهداء والضحايا 

مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي 

حقوق االنسان 

المراة واالسرة والطفولة 

األوقاف والشؤون الدينية 

االتصاالت واالعالم 

القراءات الثانية 

القراءات األولى 

 لجان المجلس 
 

يعية اوال   : عمل اللجان من حيث الحركات التشر

ي 
الت  حات  والمقت  بالمشاري    ع  بيانيا  رسما  التقرير  افرد  يعية  التشر الفعاليات  صعيد  عل 

ي قدمت  
الت  اللجان  والثانية مصنفة بحسب  األوىل  القراءات  فيها  وقد  أنجزت  مسودتها، 

 : ي
 تبي   االب 

•  ( قراءة  الفصل  هذا  خالل  من  8تم  والمقدمة  أوىل  قراءة  قانونا  االتية  (  اللجان 

اهة،  )المالية، والتطوير    مؤسسات  الت   ي 
المدب  ،المجتمع  ي

لماب   والبيئة، الصحة    الت 

والتخطيط   الحكومي  نامج  الت  تنفيذ  ،مراقبة  ي اتيج   الخارجية،العالقات    االست 

  الدينية( االوقاف والشؤون  قانونية،

الفصل   • هذا  خالل  ) وتم  االتية  6قراءة  اللجان  من  المقدمة  ثانية  قراءة  قانونا   )

العالقات   والسياحة،الثقافة    القانونية،  المالية،  االجتماعية،والشؤون    )العمل 

  الخارجية( 

اب والرياضة، اما اللجان االتية لم تكن لها أي مشاركة )المصالحة والعشائر، الشب •

الشهداء   االنسان،حقوق    والطفولة،واالشة    المرأة  واالعالم،االتصاالت  

التعليم العاىلي   والدفاع،االمن  واالستثمار، االقتصاد  واالعمار،الخدمات  والضحايا،

،والبحث   والمياه    العلمي األقاليم   والطاقة،النفط    واالهوار،الزراعة  بية،  الت 

ي 
 (: 5مخطط رقم )والمحافظات غت  المنتظمة بإقليم(. كما ق 
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 : ي
 اما عىل صعيد القواني   الصادرة فقد تضمن االن 

 فقد اصدرت العالقات الخارجية قانونا واحدا فقط  •

اما اللجان االتية لم تكن لها أي مشاركة )المصالحة والعشائر، الشباب والرياضة،   •

  , واالعالم  والطفولة  المرأةاالتصاالت  االنسان  ،واالشة  الشهداء    ،حقوق 

واالعمار ،  والضحايا  والدفاع،  الخدمات  االمن  واالستثمار,  التعليم   ،االقتصاد 

بية، األقاليم   ،ةالنفط والطاق،  االهوار الزراعة والمياه و   ،العاىلي والبحث العلمي  الت 

بإقليم المنتظمة  غت   االجتماعية،  والمحافظات  والشؤون   ، القانونية  ،العمل 

اهة  ،المالية،  الثقافة والسياحة ي   مؤسسات  ،الت  
لماب  ي والتطوير الت 

  ،المجتمع المدب 

ي   ،الصحة والبيئة اتيج  نامج الحكومي والتخطيط االست  االوقاف   ،مراقبة تنفيذ الت 

ي المخطط رقم ) والشؤون الدينية( 
 (: 6. كما ق 
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 اجتماعات اللجان  :ثانيا

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

)المصالحة   • لجنة  الحكومي    الخارجية. العالقات    والعشائر،ان  نامج  الت  تنفيذ  مراقبة 

،والتخطيط   ي اتيج  والشؤون    االست  العمل    واالعالم،االتصاالت    الدينية،االوقاف 

،التعليم العاىلي والبحث    االجتماعية،والشؤون   النفط   واالهوار، الزراعة والمياه    العلمي

الثقافة  والطاقة، بية،  اهة،  الت  الت   وال  االنسان،حقوق    والسياحة،  لم  ضحايا الشهداء   )

 . يعي  تعقد أي اجتماع خالل الفصل التشر

اللجنة   • )   والرياضة األكتر الشباب  كانت  (  3انعقادا من حيث االجتماعات فقد عقدت 

 ( اجتماعا. 2حيث االجتماعات فقد عقدت )  المالية مناجتماعاتهم تليها لجنة 

اللجان االتية اجتماعا واحدا فقط   •  ، صحة والبيئةال  القانونية،  ،والدفاع  )االمنعقدت 

منتظمة   غت   والمحافظات  مجتمع    مؤسسات  واالعمار. لخدمات    بأقاليم،االقاليم 

، ي
ي مخطط رقم )    والطفولة(. واالشة  المرأة مدب 

 (: 7كما ق 
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 الرصد الخاص ومخالفات المجلس 

 

 رصد خاص أوال: 

المحدد   .1 وقتها  ي 
ق  المجلس  جلسات  من  جلسة  أي  تنعقد  جدول لم  ي 

ق  والمعلن 

 االعمال من بداية عمل المجلس اىل غاية اعداد. 

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

، ي
، اسعد العيداب  حيدر العبادي، راكان    الدستورية وهم كل من )نوري كامل المالكي

 سعيد(. 

جل  .3 ألية  ي حضورهم 
ق  الكلي  المجلس  أعضاء  عدد  يكتمل  عمل لم  بداية  من  سة 

 المجلس اىل االن. 

ي لجنة المرأة واألشة والطفولة،  .4
 استمرار خلو بعض اللجان من وجود الرجال كما ق 

5.  ( محاض   ي 
العراق  النواب  مجلس  ينشر  التقرير  4لم  اعداد  موعد  حت   جلسة   )

 .  مخالفا بذلك نظامه الداخلي

اللجان   .6 ي 
ق  تحديث  اخر  فرقا   2021\ 4\ 26بحسب  أعضاء  بي      رصدنا  أسماء 

ي موقع  
اللجان المعتمدة بحسب التحديث وبي   أسماء أعضاء اللجان المنشورة ق 

 مجلس النواب. 

تحديث   .7 اخر  بحسب  المنشورة  األعضاء    2021\   4\ 26اللجان  عدد  فيها  يكون 

( بحسب انتخابات مجلس النواب سنه 329( بينما العدد الكلي لألعضاء ) 345) 

2018. 

ي مادته  خالف المجلس نظامه الداخ .8
:   22لي ق 

ً
ي تنص عل )ثالثا

الفقرة ثالثا منها الت 

ي األسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو 
تنعقد جلسات المجلس عل األقل يومي   ق 

جلسته ي 
ق  المجلس  بقرار  عدلت  ي 

الت  ورة.(  الض  حسب  التاسعة  تحديدها 

بتاري    خ   خالل كل    2019/  4/ 13المنعقدة  تعقد  ي 
الت  الجلسات  عدد  المتضمنة 

شهر كانون  شه ان  المرصد  فريق  سجل  ذلك  من  الرغم  وعل  جلسات  بثمان  ر 

ي شهر شباط. 
ي قد عقدت فيه خمس جلسات ولم تعقد أية جلسة ق 

 الثاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 ثانيا: مخالفات مستمرة 

سجل فريق الموصد عدم معالجة مجلس النواب للمخالفات اآلتية عل الرغم من التنبيه 

ي تقارير 
 المرصد السابقة. إليها ق 

لمانية من دون محددات واضحة فعل  : استمرار عملية توزي    ع األعضاء عل اللجان الت 
ً
اوال

 ( ( من النظام الداخلي تنص عل:)تتكون كل  لجنة من اللجان 73الرغم من أن المادة    

واحد  عن  يزيد  وال  أعضاء  سبعة  عن  عددهم  يقل  ال  األعضاء  من  عدد  من  الدائمة 

ون عض ) وعشر الجلسة  ي 
ق  ورد  بإضافة عضوين كما  المجلس  رئيس  وتخويل  من 12وا(   )

يعية األوىل غت  اننا نجد بأن بعض اللجان فيها )  بينما 25الفصل األول للسنة التشر
ً
( نائبا

ي لجان الشباب والرياضة ) 
(  5البعض اآلخر لم يكتمل الحد األدب  من عدد األعضاء كما ق 

 (اعضاء فقط. 5والسياحة واالثار ) واالعالم  اعضاء فقط والثقافة

 ( توزيعه  بعدم  الداخلي  نظامه  المجلس  مخالفة  استمرار  اللجان 10ثانيا:  عل  نائب   )

ي المجلس. 
 الدائمة ق 

: استمرار خلو لجان )اجتثاث البعث،
ً
(    ثالثا ي

لماب  ي والتطوير الت 
مؤسسات المجتمع المدب 

 من وجود نائبا للرئيس فضال عن مقرر اللجنة. 

،    رابعا:  الرسمي موقعه  عل  المنشور  الداخلي  نظامه   
تضمي   بعدم  المجلس  استمرار 

ي تم التصويت عليها من قبله. 
ات الت   للتغيت 

 ( للمادة  الرئاسة  هيئة  مخالفة  استمرار  ي  18خامسا: 
الت  للمجلس  الداخلي  النظام  من   )

ة المجلس االعتيادية وإحدى    تنص:  ي نشر
: ينشر الحضور والغياب ق 

ً
الصحف(. إذ لم  )أوال

ة المجلس او احدى الصحف.  ي نشر
 ينشر أسماء األعضاء المتغيبي   ق 

ي مخالفة "مستمرة"    سادسا : 
استمرار المجلس بعدم التصويت عل حساباته الختامية ق 

ي المجلس بإعداد 143للمادة ) 
ي تنص عل )يقوم القسم الماىلي ق 

( من النظام الداخلي الت 

يعرض عل هيئة الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إىل لجنة الحسابات الختامية للمجلس، و 

 بذلك للمجلس للمصادقة عليه(. 
ً
 الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريرا
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 :الملخص العددي لعمل المجلس

 المجموع  ايلول  اب  تموز  حزيران   ايار   العنوان 

 4 0 0 2 1 1 الجلسات 

 38 0 0 21 9 8 مجموع الفقرات 

 16 0 0 6 6 4 الفقرات المنفذة

الفقرات غب  
 المنفذة 

4 3 15 0 0 22 

القواني   المقروءة 
 قراءة اوىل 

0 3 2 0 0 5 

القواني   المقروءة 
 قراءة ثانية 

2 0 2 0 0 4 

القواني   المصوت  
 عليها 

0 1 0 0 0 1 

 1 0 0 0 1 0 االستضافات 

 0 0 0 0 0 0 البيانات المقروءة 

 1 0 0 0 1 0 الداخىلي  التصويت

 0 0 0 0 0 0 االستجوابات 

 0 0 0 0 0 0 التقارير 

 0 0 0 0 0 0 سؤال شفهي 

 
 

 

 

 

 


