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 المقدمة

ان   الرابعة    أنىهبعد  االنتخابية  الدورة  مع  عمله  ي 
العراق  ي  النياب  المرصد  فريق 

وثق    وأصدر  الذي  ي 
النهاب  األوىل    النوابمجلس    فيه عملتقريره  الجلسة  من 

ي  
ق  بتاري    خ    2018/ 9/ 3المنعقدة  المنعقدة  واربعون  مائة وتسع  الجلسة  لغاية 

ي دورته االنتخابية ال  ،2021/ 10/ 7
خامسة ويرصد  يعود لمتابعة أداء المجلس ق 

يعية   التشر السنة  من  األول  يعي  التشر الفصل  ي 
ق  للمدةعمله  من    األوىل 

 . 2022/ 5/ 9اىل  2022/ 1/ 9

ي  يتضمن هذا  
( من  61عليها المادة )   نصتالتقرير أداء مجلس النواب للمهام الت 

ي يوجبها عليه  
  قانون مجلس النواب وتشكيالته، الدستور فضال عن المهام الت 

الداخلي   اللجان  ونظامه  عمل  اختصاصها  وكذلك  بحسب  ي  الدائمة 
ق  ودورها 

حات ومشاري    ع القواني   وأحالتها إىل هيئة الرئاسة.   أنجاز مقت 

إدخال خاص   برنامج  تصميم  اعتماده عل  المرصد، من خالل  فريق عمل  إن 
المجلس،   جلسات  ي 

ق  المنجزة  العمل  وحيادية  يؤكد  لمعطيات  دقة  عل 
ي  المخرجات مح

ي حال اإلدخال اليدوي أو ق 
ي تقع ق 

ي نسبة األخطاء الت 
 تالق 

ً
اوال

 حال تفري    غ البيانات وكذلك بالنسبة للمخططات البيانية. 

ي 
 : علبه الخاصة البيانات  تبويب قاعدة اعتمد فريق المرصد ق 

 المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

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

ي بعض    يشتمل
اكمي األداء    فقراته علالتقرير ق  يانات  والب  وفق المعلوماتعل    الت 
ي توافرت  

لرصد أداء  خصيصا  فريق المرصد من خالل برنامج تم تصميمه  ل الت 
بي    المجلس   األداء  ي 

ق  الفروق  الدقيق وإظهار  القياس  والفصول بغية  الشهور 
األربعة  وللدورات  الحالية  االنتخابية  للدورة  يعية  التشر السنوات  عن  فضال 

 المنرصمة. 
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يعية الخامسةالعملية االنتخابية للدورة   التشر
 

: انتخابات مجلس النواب
ً
 أوال

ي  
ي الجديد ق 

ي العراق النتخاب أعضاء مجلس النواب العراق 
يعية ق  أجريت االنتخابات التشر
ي ) 
يعية الخامسة ق  ( مرشحا من النساء 3225( وقد شارك فيها ) 2021/ 10/ 10دورته التشر

المرشحي   المستقلي   كان عددهم اما  ( تحالفا،  21)   و ( حزبا،  108والرجال موزعي   عل ) 
 ( مرشحا. 789) 

 ( بتاري    خ  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  مشاركة  2021/ 11/ 30اعلنت  عن   )

 يحق لهم المشاركة ما يمثل نسبة 22,116,368) من مجموع ( ناخبا 9,629,601) 
ً
( ناخبا

 . ( من مجمل العدد الكلي للناخبي   44%) 

االحزا حصول  النتائج  ) افرزت  عل  تحالفات  ي 
ق  المنضوية  واالحزاب  137ب  مقعدا،   )

 ( ) 148المستقلة  عل  حصلوا  المستقلي    االفراد  اما  مقعدا  يكون 44(  وبذلك  مقعدا   )

ي الملحق رقم ) ( مقعدا.  329مجموع المقاعد ) 
 (1كما مبي   ق 

( تبي   ان  2021/ 12/ 27بعد مصادقة المحكمة االتحادية عل نتائج االنتخابات بتاري    خ ) 

: ا ي
 لتحالفات االعل حصوال عل عدد المقاعد كانت عل النحو االب 

 ( مقعدا. 36حصل تحالف تقدم عل )  -1

 ( مقعدا. 33تحالف ائتالف دولة القانون حصل عل )  -2

ي مخطط رقم ) 18عل ) الفتح  فيما حصل تحالف -3
 (: 1( مقعدا. كما مبي   ق 

 

36

33

18

تحالف تقدم  

ائتالف دولة القانون  

تحالف الفتح 
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ي حصلت عل أكتر عدد من المقاعد فقد جاءت النتائج عل النحو  •
أما األحزاب الت 

 : ي
 االب 

 ( مقعدا. 73الكتلة الصدرية حصل عل )  •

 ( مقعدا. 31الحزب الديمقراطي حصل عل )  •

 ( مقاعد  9حراك الجيل الجديد لكل منهم )  –حركة امتداد  •

ي مخطط رقم ) 
 (: 2كما مبي   ق 

 

: مخاض ما بعد 
ً
 اعالن النتائج ثانيا

اضات والطعون •  االعت 

ي 
ق  والتدقيق،  المراجعة  انتهاء عمليات  مع  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  ذكرت 

ين األول    8بيان صدر عنها يوم االثني   )    1436(، ان عدد الطعون المقدمة بلغ  2021تشر
، موزعة عل محافظات )نينوى، بابل، ميسان، دياىل، بغداد، أربي

ً
ل، كركوك، كربالء، طعنا

، القادسية، االنبار، ذي قار، والبرصة(.   المثت 

أدلة ضمن ملحق   ي قدمت بشأنها 
الت  بتدقيق المحطات  أنها بدأت  المفوضية  وأوضحت 

ها وفرزها عل مدى    87الطعون والبالغ عددها  
ّ
، واستمرت بعد

ً
ين   3أيام منذ    5طعنا تشر

ي ولغاية 
.  7الثاب  ي

ين الثاب   تشر

 للمف
ً
ها ووفقا

ّ
ي تم عد

وضية العليا المستقلة لالنتخابات، بلغ العدد اإلجماىلي للمحطات الت 
ان    4324وفرزها   مبينة  و  2188محطة،  الطعون،  تدقيق  مرحلة  ي 

ق  محطة    2136منها 
ي أدلة مالحق الطعون. 

ي مرحلة النظر ق 
 أخرى ق 

السا واللجان  بالمفوضية  المركزية  اللجنة  قامت  ان  بعد  أنه  المفوضية  ندة  وأكدت 
باإلجراءات الالزمة إلنهاء ملف الطعون، تطابقت نتائج جميع المحطات المطعون بها مع 

73

31

9

الكتلة الصدرية 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

حرك الجيل الجديد \امتداد 
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ً
 قليال

ّ
ي وجدت بينها اللجنة عددا

النتائج األولية المعلن عنها "باستثناء األوراق الباطلة" الت 
اع الصحيحة وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بصددها.   من أوراق االقت 

اع  •  إلغاء محطات االقت 

ة لالنتخابات إنها ألغت 
َّ
اضات أكدت المفوضية العليا المستلق إثر موجة الشكاوى واالعت 

اع بعد ثبوت ارتكابها مخالفات. من أصل ) 33)   (. 59711( محطة اقت 

 نتائج العد والفرز اليدوي  •

ي وبعد 
وب  أسفرت نتائج العد والفرز اليدوي عن استبدال خمسة مرشحي   فازوا بالعد االلكت 

اجراء العد والفرز اليدوي تم استبدالهم بمرشحي   اخرين من المحافظة نفسها وكما موضح 
ي جدول رقم ) 

 . ( 1 - 1ق 

 : ( )أسماء الفائزين الذين تم استبدالهم بعد إجراء العد والفرز اليدوي( 1 - 1جدول رقم ) 

النائب    ت اسم 
 المستبدل 

الكيان 
 االئتالف / 

النائب  اسم   المحافظة  األصوات 
 البديل 

الكيان 
 االئتالف / 

 األصوات 

حسي     1 عباس 
جعفر   صالح 

 الجبوري 
 

العقد   تحالف 
ي 
 الوطت 

 

متعب   بغداد 4,535 خالد 
حسن   ياسي   

 العبيدي

 

تحالف عزم العراق 
 عزم/ 

 

4538 

سعيد   2 أكرم  ليل 
 سليم 

 

الحزب 
الديمقراطي  
ي 
 الكردستاب 

 

8517 

 
كمال   اربيل ريم  هه 

 خورشيد عثمان 

 

تحالف  
كوردستان/هاوپه 
ي كوردستان 

 يماب 

 

8920 

الجبار  3 عبد  هيثم 
ي 
 محمد فهد الزركاب 

 

 6782 فرد

 
رفيق هاشم شناوه   البرصة

 سالم الصالحي 

 

 تحالف الفتح 

 
6796 

سوسن عبد الواحد  4
 شاكر جدوع 

 

تركمان   جبهة 
 العراق الموحد

 

7730 

 
ي   كركوك 

نق  عسكر  غريب 
 مشت  المرادىلي 

 

 الفتح تحالف 

 
7731 

 

عبد السالم شعبان  5
احمد  محمد 

ي  زنح   الت 

 

الحزب 
الديمقراطي  
ي 
 الكردستاب 

 

7222 

 
سيدو   نينوى زياد  رونزي 

 رشو بك 

 

تحالف  
كوردستان/هاوپه 
ي كوردستان 

 يماب 

 

8183 
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ريطة توزع األصوات وبعض تفاصيل التمثيل خ  

ي فاز فيها )
كبت  فيما يتعلق بعدد األصوات تفاوت  ( نائبا عن  329أفرزت نتائج االنتخابات الت 

ي  
ق  المرصد عل وضعها  فريق  ي حرص 

الت  البيانات  من  ذلك  وغت   ائح  الشر تمثيل  ونسب 
ائح الناخبي   ومدى االختالف الذي   جداول تكشف للمهتم بعض مالمح خريطة توزي    ع شر

لوها. حققه بعض 
َّ
ي مث

 المرشحي   بحسب المناطق الت 

ي التشكيلة الجديدة وصلت إىل ) 
( نائبا أي 230فقد وجد المرصد أن نسبة األعضاء الجدد ق 
ي المجلس بنسبة تصل اىل ) 

(، أما األعضاء الذين فازوا لدورتي   انتخابيتي    %65ما يساوي ثلتر
 ( ) 56فقد كان عددهم  بنسبة  أي   

ً
نائبا بلغ عد21%(  فيما  لثالث دورات (،  فازوا  الذين  د 

 ( ) 38انتخابية  بنسبة  أي  ال ) 10%(  نسبة  أما  الذين 4%(،  األعضاء  لت 
َّ
مث فقد  المتبقية   )

خبوا ألرب  ع دورات انتخابية متتالية وعددهم ) 
ُ
( ثالثة أعضاء اما من فازوا لخمس دورات  3انت

 ( عضوين فقط 2)  انتخابية فهم

ي المخطط رقم ) 
 (: 3كما مبي   ق 

 

 

 

 

 

ي وبا
 لمقارنة مع الدورات الثالثة والرابعة تبي   االب 

 الدورة الخامسة  الدورة الرابعة  الدورة الثالثة  االعضاء 

 230 215 230 نائب جديد 

 56 70 74 دورتي   انتخابية 
دورات   ثالث 

 انتخابية 
24 31 38 

دورات   ارب  ع 
 انتخابية 

0 13 3 

دورات   خمس 
 انتخابية 

0 0 2 

 

يعية الرابعة فقد تبي   لفريق المرصد ان عدد النواب الذين تقل  وبالمقارنة مع   الدورة التشر
ي 16( سنة أصبح الضعف تقريبا إذ كانوا ) 40أعمارهم عن ) 

ي الدورة الرابعة أما ق 
( عضوا ق 

ي أعمار النواب الذين 56الدورة الخامسة فقد صار عددهم ) 
( عضوا فضال عن تناقص ق 

230

56

38
3 2

عضو جديد

دورتين 

ثالث دورات

اربع دورات

خمس دورات 
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إ الستي   عاما فما فوق  ) يبلغون  الرابعة  الدورة  ي 
ق  الدورة 54ذ كان عددهم  ي 

ق  أما  ( عضوا 
ي المخطط رقم ) 30الخامسة فقد أصبح عددهم ) 

 (: 4( عضوا كما ق 

 

 

ي الجدول ادناه: 
 وكما مبي   ق 

 الدورة الخامسة  الدورة الرابعة  التفاصيل 

 56 16 سنة 40اقل من 

 139 130 ( 49اىل  40من )

 104 129 ( 59اىل  50من )

 30 54 فما فوق 60من 

 

ي  
ي عدد األصوات الت 

كما تبي   لفريق المرصد أن نتائج االنتخابات أسفرت عن تفاوت كبت  ق 

 ( رقم  الجدول  الفائزون ويوضح  عليها  ممن 1  -  2حصل  الرجال  من  النواب  ة  أكتر عشر  )

لها: 
َّ
ي مث

ي المحافظة الت 
 حصلوا عل أعل عدد من األصوات كل ق 

 

  

56

139

104

30

40اقل من  49إلى 40من  59إلى 50من  فما فوق60من 
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 (1 - 2جدول رقم ) 

االئتالف/   ت اسم 

 الحزب 

مجموع أصوات   اسم المرشح 

 المرشح 

 محافظة

1 

 فرد 

احمد   جمال 

 دهوك  56702 محمد سيدو 

الديمقراطي   2 الحزب 

ي 
 الكردستاب 

قادر   محمود  نهرو 

 اربيل 44928 سعيد 

3 

 حركة امتداد 

داود   عيدان  داود 

ي 
 ذي قار  41399 عطيه الطاب 

4 

الديمقراطي   الحزب 

ي 
 الكردستاب 

عبد  وان    شاخه

عبد  احمد    هللا

ي  القادر 
 كركوك  37744 طالباب 

الديمقراطي   5 الحزب 

ي 
 الكردستاب 

حدو  عزيز  سيبان 

 اربيل 37099 خدر

ي   6
تحالف تقدم الوطت 

 تقدم/ 

محمد ريكان حديد  

 االنبار 36793 علي الحلبوسي 

7 

 حركة امتداد 

جبار   كامل  عالء 

ي   ذي قار  34870 معيبد الركاب 

الديمقراطي  الحزب   8

ي 
 الكردستاب 

صديق   محمد 

 اربيل 33656 محمد ياسي   

الديمقراطي   9 الحزب 

ي 
 الكردستاب 

باشا   موفق شهاب 

 دهوك  29990 شهاب

الديمقراطي   10 الحزب 

ي 
 الكردستاب 

امي     سليم  خالد 

ي 
 دهوك  29083 جاسم الريكاب 
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ي حصلن عل أكتر عدد من  
األصوات فقد تم ترتيبهن تنازليا أما فيما يتعلق بالنساء اللواب 

ي الجدول رقم ) 
ي رشحن فيها وكما مبي   ق 

 (: 1 - 3وبحسب المحافظات الت 

 (1 - 3جدول رقم ) 

 

أصوات   اسم المرشح اسم االئتالف/ الحزب ت مجموع 
 المرشح

 محافظة

قادر    عبد الواحد شوه   حراك الجيل الجديد  1
 ابراهيم 

 السليمانية  28987

زاير   امتداد حركة  2 عبدالرضا  نيسان 
 واىلي روضان الصالحي 

 ذي قار  28140

رشيد   حراك الجيل الجديد  3 احمد  بدرية 
ي  زنح   احمد الت 

 السليمانية  25022

 اربيل 24626 وزيرة احمد برايم مال  حراك الجيل الجديد  4

كرم   تحالف كردستان 5 منصور  سوزان 
 علي الدلوي 

 دياىل 21722

صالح    ديالن فرد  6 غفور 
 سمي   زنكنه

 كركوك  21510

الديمقراطي   7 الحزب 
ي 
 الكردستاب 

و  بت  زوزان علي صالح 
ي 
 الهاجاب 

 دهوك  21457

جاسم   ائتالف دولة القانون 8 نصيف  عاليه 
 عزيز العبيدي

 بغداد 21138

الديمقراطي   9 الحزب 
ي 
 الكردستاب 

 دهوك  19265 افي   سليم نوري سليم 

عبدالرزاق   تحالف كردستان 10 ايمان 
 محمد عارف 

 دهوك  18695
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ومقارنة بالبيانات السابقة فقد رتب فريق المرصد الفائزين والفائزات ممن حصلوا عل اقل  

ي الجدولي   ادناه: 
 األصوات بحسب المحافظات وكما مبي   ق 

ي حصلت عليها الفائزات بحسب 1 - 4جدول رقم ) 
المحافظات( يبي   اقل األصوات الت   

االئتالف/   ت اسم 
 الحزب 

مجموع   اسم المرشح
 األصوات

 محافظة

ي   الكتلة الصدرية 1
ماض  عبد  شيماء 

ي   جويعد الدراج 
 بغداد 3272

هند محمد صالح حسن   فرد  2
 العباسي 

صالح  2696
 الدين

حسن   حركة بالدي الوطنية 3 علي  حمزة  زهرة 
 السلمان

 البرصة  2656

عذيب   تحالف الفتح 4 حسن  مديحه 
 دبس المكصوضي 

 بغداد 2462

ي  5
عبد  المنتج الوطت  هاشم  ابتسام 

 حسي   االبراهيمي 
 كربالء  1730

 

 ( رقم  من 1  -   5جدول  االنتخابات  ي 
ق  الفائزون  عليها  ي حصل 

الت  االصوات  اقل  يوضح   )

 الرجال

االئتالف/  ت  اسم 

 الحزب 

مجموع  اسم المرشح 

 األصوات

 محافظة 

التقدم  1 حزب 

 االيزيدي 

سيدو  خلف  نايف 

 نينوى  3988 شمو الجندو 

2 

 فرد 

سعيد كاظم  حسي   

 بغداد  4231 علي الربيعي 

3 

 فرد 

خلف  كريم  اسامه 

 بغداد  4301 جثت  البدر 

تحالف عزم العراق /   4

 عزم 

ياسي    متعب  خالد 

 بغداد  4538 حسن العبيدي 

5 

ي / 
تحالق تقدم الوطت 

 تقدم 

علي  الكريم  عبد 

دهش  عبطان 

 بغداد  4600 الجبوري
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•  : ي  النظام االنتخاب 

شيح الفردي وقد افرد النتائج االتية   تابع فريق المرصد النتائج العامة للتحالفات واألحزاب والت 

ي حصلوا عليها بحسب المحافظات فضال عن عدد أصوات المقعد 
للفائزين وعدد األصوات الت 

ي لك حزب وتحال ي االنتخاب 
 (3و) ( 2) رقم  ي   الملحقف ومرشح مستقل وكما موضح ق 

ي عامي    ان
ي شهدها العراق ق 

من بي   أهمها كان لها عدة مطالب    2021  -2019االحتجاجات الت 

ي العراق  
ي واجراء انتخابات مبكرة ق  تمت االستجابة لهذا    وعل هذا النحو تغيت  النظام االنتخاب 

ي انتخابات عام  
ي المعتمد ق  ، المحسوب باستخدام طريقة  2018المطلب بتغيت  النظام االنتخاب 

للتحويل،   ي ظل تصويت واحد غت  قابل 
انتخابية، ق  دائرة  اعتبار كل محافظة  ليغو مع  سانت 

ي الجديد الذي تمت عل وفقه انتخابات عام   يعتمد عل نظام    الذي  2021وإقرار النظام االنتخاب 

شيح المستقل.   الدوائر المتعددة والت 

ي    83تم تقسيم العراق إىل  
دائرة انتخابية متعددة األعضاء. رب  ع إجماىلي المقاعد محجوز للنساء ق 

يدين والشبك    5مجلس النواب، بينما تسعة مخصصة لألقليات )  للمسيحيي   وواحد لكل من الت  

 . ( والصابئة المندائيي   واألكراد الفيلي   

 الجلسة االوىل ومجرياتها:  •

للمادة   النتائج    93وفقا  ي عل 
ق  العليا  االتحادية  المحكمة  ي صادقت 

العراق  الدستور  من  سابعا 
وبذلك الزمت رئيس   2021/ 12/ 27النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب بتاري    خ  

خالل خمسة عشر يوما استنادا  الجمهورية لدعوة المجلس الجديد لالنعقاد بمرسوم جمهوري  
من الدستور )يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لالنعقاد بمرسوم جمهوري   54لنص المادة  

 من تاري    خ المصادقة عل نتائج االنتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة 
ً
خالل خمسة عشر يوما

 النتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وال يجوز التمد
ً
يد ألكتر من المدة الم ذكورة اكت  االعضاء سنا

 .)
ً
 آنفا

 ( للسنة  2022\ 1\ 9بتاري    خ  األول  يعي  التشر الفصل  من  األوىل  جلسته  النواب  مجلس  عقد   )
ي بكونه رئيسا للسن  

يعية األوىل للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة النائب محمود المشهداب  التشر
 ( ا325وبحضور  النواب  والسادة  السيدات  تأدية  وبعد  عضوا  ببدء (  إيذانا  الدستورية  ليمي   

ي الدورة االنتخابية الخامسة. تقدم النائب احمد االسدي بكتاب اىل رئيس السن يضم 
مهامهم ق 

ي   88تواقيع وأسماء  
نائبا باعتبارهم الكتلة األكتر عددا. وبسبب عارض صحي للسيد المشهداب 

ي   حتياط بعد اعتذار النائب عامر  الجلسة بكونه كبت  السن اال استكمال  ترأس النائب خالد الدراج 
 الفايز. 

ومحمود السيد  أعلن   الحلبوسي  ريكان  محمد  النائبي    ترشح  عن  الجلسة  رئيس  ي  الدراج 
ي لمنصب رئيس مجلس النواب. 

 المشهداب 

وبعد اجراء عملية العد والفرز تم انتخاب السيد محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب بعد 
، فيما أحتسب  14صوت، مقابل  200حصوله عل  ي

 صوتا باطال.  14صوتا للمشهداب 
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شيح للنائب األول لرئيس المجلس حصل السيد حاكم الزاملي عل   صوتا    182وبعد فتح باب الت 
ي رئيس    34فيما حصل النائب حميد عباس الشبالوي   صوتا بعد ان أعلن السيد خالد الدراج 

 صوتا. 11اطلة الجلسة عن ترشحهما لذات المنصب بينما كانت األصوات الب

ي لنائب  الومن ثم جرت عملية انتخاب  
عبد هللا   رئيس المجلس اذ حصل السيد شاخوانالثاب 

صوتا    13صوتا للنائبة شوة عبد الواحد إضافة اىل تسجيل    33صوتا مقابل  180احمد عل  
الكتلة                     وتواقيع  أسماء  يحمل  بكتاب  العذارى  حسن  النائب  تقدم  الجلسة  ست   وخالل  باطال 

 النيابية األكتر عددا اىل رئيس المجلس المنتخب. 

عيتها مما استدىع  لقد شابت الجلسة األوىل ا  ي مهدت اىل التشكيك بشر
لعديد من القضايا الت 

 . طلبا اىل المحكمة االتحادية بعدم صحة اإلجراءات المتخذة فيها  (1) احد النوابتقديم 

النائب   به  إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس  وبناء عل ما تقدم  العليا  قررت المحكمة االتحادية 
ي بشكل مؤقت، وعليه

ي من المحكمة االتحادية العليا بإيقاف كافة   النواب العراق 
صدر األمر الوالب 

ونائبيه  المجلس  ورئيس  النواب  مجلس  ويتخذها  اتخذها  ي 
الت  تكاليف    . اإلجراءات  وحملتهما 

( من دستور  94الدعوى وصدر قرار الحكم باالتفاق باتا وملزما للسلطات كافة استنادا ألحكام المادة )
 . 2005جمهورية العراق لسنة 

  

 
 النائب باسم خشان    1
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 داء المجلسا
 

 المقارنة بي   الفصول أوال: 

الفص النواب بي    ي ليقارن فيه أداء مجلس 
المرصد الجدول االب  يعل  و يضع فريق    ية التشر

ي الدور   األوىل واتمن السن  األوىل
ي  كما و  ( والخامسة الرابعةالثالثة و )  : االنتخابيةات ق 

مبي   ق 
 ادناه. 

 (1 -1جدول رقم ) 

 الدورة الخامسة  الدورة الرابعة الدورة الثالثة الموضوع 

 6 28 34 عدد الجلسات

 1 12 30 قراءة اوىل 

 1 1 7 قراءة ثانية 

 0 1 2 عليها قواني   مصوت  
 0 8 16 استضافة

 223 235 221 معدل الحضور العام 
 

 

 ثانيا: فاعلية المجلس
ي بالفاعلية انتظام جلسات المجلس وحضور األعضاء وتنفيذ ما جاء من فقرات مدرجة  

ونعت 

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

 

 حضور األعضاء:  .1

ي توجب نشر غيابات وحضور 18عل الرغم من وضوح المادة ) 
، الت  ( من النظام الداخلي

احدى   ي 
وق  المجلس  موقع  عل  والمادةاألعضاء  مجلس (  10)   الصحف  قانون  من  ثانيا 

ي النواب وتشكيالته  
ي تنص عل )ثانًيا: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة الت 

الت 

التغيب وعدم  فيها  جلسات    هو عضو  يخص  فيما  الرئيس  يقدره  مش روع  بعذر  اال  عنها 

ي حال غيابه   المجلس ورئيساللجنة فيما يخص اجتماعاتها ويستقطع
النائب ق  من راتب 

اح من الرئيس ونائبيه ها معينة يحد نسبة    . ( المجلس بناًء ع ل اقت 

ي تنص:  11المادة  فضال عن
 من قانون المجلس الت 

ام  : عل النائب الت  
ً
ي حال تكرار غياب النائب   ) أوال

حضور جلسات المجلس ولجانه ، وق 

يعي  متتالية خالل الفصل التشر من دون ع   ذر مش     روع خمس مرات متتالية او عشر مرات غت 

ام بالحضور.   يدعوه فيه اىلااللت  
ً
 يوجه الرئيس له تنبيها خطيا

وع بطرق تحدد بتعليمات.   ثانًيا: ينشر الغياب بدون عذر مشر

وع  ثالث : للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشر
ً
جلسات    من ثلث  أكتر ا

يعي الواحد ي الفصل التشر
 . ( المجلس ق 
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إال أن رئاسة المجلس، امتنعت عن تنفيذ هذه المادة. اذ حجبت غيابات األعضاء من بداية   

يعية ولغاية إعداد هذا التقرير. وعل الرغم من ذلك فإن فريق المرصد   هذه الدورة التشر

واحزابهم   وكتلهم  المتغيبي    معرفة  دون  من  للحضور  اإلجماىلي  العدد  يحصي  ان  استطاع 

يعية  ومحافظاتهم. وكانت الحصيلة لمعدل حضور األعضاء للفصل األول من السنة التشر

ي ادناه:  الخامسة كما من الدورة االنتخابية  االوىل
 مؤشر ق 

 

 (1 – 2جدول رقم ) 

 معدل الحضور ) نائب لكل جلسة( الشهر 
ي 
 325 كانون الثاب 

 288 شباط
 181 اذار

 0 نيسان 

 198,5 المعدل العام 

 

 تفصيل الحضور  .2

، هو )  • يعي ي 198,5كان معدل الحضور العام لجلسات الفصل التشر
( نائبا وهذا يعت 

ي كل جلسة. 131ان جلسات المجلس تسجل غياب ) 
 ( نائبا كمعدل عام ق 

ي الجلسة   •
ي  325سجل اعل معدل حضور )   2022/ 1/ 9بتاري    خ  األوىل  ق 

( نائبا وق 

 ( نائبا. 202سجل اقل معدل حضور ) 2022\ 3\ 26( بتاري    خ  4الجلسة ) 

 

 ثالثا: جلسات المجلس

ي الفصل األول من   لستيتضمن هذا التقرير متابعة أداء مجلس النواب  
جلسة عقدت ق 

يعية   التشر بتاري    خاالوىل السنة  المنعقدة  األوىل  الجلسة  من  ابتداء  ولغاية   2022/ 1/   9  . 

من هذا يتضح ان المجلس قد خالف   ،2022\ 3\ 30الجلسة السادسة المنعقدة بتاري    خ  

ي تنص عل: )تنعقد جلسات ال،  ( 22المادة ) 
مجلس عل  الفقرة ثالثا من النظام الداخلي والت 

ي عدلت  
ورة( الت  ي األسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب الرص 

األقل يومي   ق 

المجلس   الدورةبقرار  ي 
ي    ق 

ق  الرابعة  التاسعةاالنتخابية  بتاري    خ    جلسته  /  4/ 13المنعقدة 

ي تعقد خالل كل شهر بثمان جلسات   2019
 : كما مبي   ادناهو المتضمنة عدد الجلسات الت 

 (1 – 3جدول رقم ) 

 عدد الجلسات  الجلسة  -الجلسة  الشهر

ي 
 1 2-1 كانون الثاب 

 1 3-2 شباط
 4 6-3 اذار 

 0 0 نيسان 
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 رابعا: جدول اعمال المجلس

 

 المنفذة وغت  المنفذةعدد الفقرات  -1

 

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

( فقرة إىل يوم 3( فقرة، فيما رحلت ) 13( فقرة نوقش منها ) 16مجموع الفقرات المعلنة ) 

ي 
ي الجلسات الالحقة، ما يعت 

آخر، ولم يتست  لنا متابعة الفقرات المرحلة، لعدم تتابعها ق 

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

 ( 1مخطط رقم ) 

 

 
 

 

 

 جلسات ال جدول اعمال لها -2

الخامسة  خلت   مادته  الجلسة  ي 
ق  للمجلس   الداخلي   للنظام  خالفا  االعمال  جدول  من 

ي تنص عل )تمارس هيأة  
: تنظيم جدول  التاسعة الفقرة أوال الت 

ً
الرئاسة المهام اآلتية: أوال

األعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب 

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

أو  مراعاة  مع  للمناقشة  الموضوعة  والتقارير  القواني    حات 
وعات  ومقت  مشر إدراج  لوية 

ي أنهت اللجان المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات  
القواني   المقدمة من الحكومة الت 

د 
َ
ي األقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور عل ُمد

المهمة الجارية وذلك قبل يومي   ق 

 . أخر( 

الرئ ي تنص عل )تعد هيئة 
الت  أوال  الفقرة  السابعة والثالثون  المادة  اسة جدول فضال عن 

بتوزيعه او  اللجان المختصة وتقوم  بالتنسيق مع رؤساء  النواب األسبوىعي  أعمال مجلس 

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

 

16

13

3

مجموع الفقرات  الفقرات المنفذه  الفقرات الغير منفذه 
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 مداخالت ونقاط نظام األعضاء  -3

عدم    المجلس بسببلم يتست  لفريق المرصد من رصد مداخالت ونقاط النظام ألعضاء  

 . محاض  الجلسات  نشر 

 

 استبدال األعضاء -4

بسبب االستقالة وبكونهم يشغلون مناصب شهد مجلس النواب استبدال بعض األعضاء 

ي ادناه: تنفيذية  
 كما موضح ق 

 (1 – 4جدول رقم ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجلسة وتاريخها  النائب البديل النائب المستبدل ت 

ي فرحان  علي فرحان حميد الدليمي  1
ق   2022\ 1\ 9( 1الجلسة ) احمد حميد شر

 2022\ 2\ 28( 2الجلسة ) محمد كريم عبد الحسي    عمار جت   خليل 2

 2022\ 2\ 28( 2الجلسة ) عالء صباح مرىعي  عبداالمت    اسعد  3

ي عاضي  راكان سعيد  4
 2022\ 2\ 28( 2الجلسة ) وصق 
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 تصويتات  -4

ي 
 (1 – 5جدول رقم ) صوت مجلس النواب عل موضوعات متفرقة كما مبي   ق 

 رقم الجلسة وتاريخها التصويتات  ت 

1 
ح رئاسة مجلس النواب بجعل عدد اللجان   التصويت باألغلبية عل مقت 

 لجنة.  25النيابية الدائمة 

 (2الجلسة ) 

 (28 \2 \2022) 

التصويت عل تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة النائب األول لرئيس المجلس   2

السيد حاكم الزاملي وعضوية النواب حسن كريم وفالح الساري وفيان  

الداخلي  النظام  ي 
ق  اللجان  مهام  وتحديد  لتعديل  تميم  ي ومحمد  صت 

 ومن ثم عرضها عل مجلس النواب 

 (2الجلسة ) 

 (28 \2 \2022) 

ي بتكليف السيد وزير  لتصويت عل  ا  3
الغاء قرار مجلس الوزراء الذي يقص 

كة النفط الوطنية بناء عل طلب مقدم من     100النفط بمهام مدير شر

 .نائب وذلك بسبب مخالفته القانون

 (2الجلسة ) 

 (28 \2 \2022) 

عن  ا  4 والبحث  الحقائق  لتقصي  نيابية  لجنة  تشكيل  عل  لتصويت 

احدا  ي 
ق  المتظاهرين  من  والمغيبي    المفقودين  ين  تشر تظاهرات  ث 

قتلة   ملف  ومتابعة  منهم  والجرج  والضحايا  األمنية  واألجهزة 

 . المتظاهرين 

 (2الجلسة ) 

 (28 \2 \2022) 

شيح لمنصب رئيس الجمهورية، با  5   203 لتصويت عل قرار فتح باب الت 

 .صوت لم يصوت عل القرار 62صوتا مقابل 
 (3الجلسة ) 

 (5 \3 \2022) 

وع قانون الدعم الطارئ لألمن   6 التصويت عل إضافة القراءة األوىل لمشر

ي والتنمية كفقرة جديدة عل جدول اعمال 
 .الجلسةالغذاب 

 (4الجلسة ) 

 (26 \3 \2022) 

عضوية   7 عل  ي    12التصويت 
للمص  النيابية  المالية  اللجنة  ي 

ق  نائبا 

يعات  . بإجراءات عدد من التشر

 (4الجلسة ) 

 (26 \3 \2022) 

بمهام  الالتصويت عل تعديل عدد من مواد   8 والمتعلقة  الداخلي  نظام 

ي  
ثاب  نائب  اىل  اللجنة  مقرر  تسمية  تبديل  بضمنها  النيابية،  اللجان 

 .لرئيسها

 (6الجلسة ) 

 (30 \3 \2022) 

ي اللجنة القانونية، فيما ابق  المجال مفتوحا    11التصويت عل   9
عضوا ق 

 . العدد الكلي للجنة إلكمال
 (6الجلسة ) 

 (30 \3 \2022) 

ي العالقات الخارجية والمالية 10
 (6الجلسة )  .التصويت عل عدد من اعضاء لجنت 

 (30 \3 \2022) 
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يعي   األداء التشر
 

األداء هذا   يتضمن  القواني   خالل  عل  والتصويتات  والثانية  األوىل  بالقراءة  المتمثل  يعي  التشر
 أوىل وثانية لقانون واحد فقط  الفصل بقراءة

 

 
 
 
 
 

 لجان المجلس 
 

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

ي تشكيلها رغبة العضو واختصاصه  
جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراىع ق 

ته( غت   وع    وخت  الطارئ    قانون )الدعمان مجلس النواب ابتدأ بتشكيل اللجنة المالية وقراءة مشر

ي والتنميةل
ي الجلسة    ( ألمن الغذاب 

ي الجلسة   ( عل4) ق 
الرغم من التصويت عل النظام الداخلي ق 

 . 2022/ 3/ 30السادسة المنعقدة بتاري    خ  

 

 

  

1

1

قوانين مصوت 
عليها 

القراءه الثانيه

القراءة االولى 
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ي  االداء  الرقاب 

 

 طلب حضور واحد فقط مارس مجلس النواب خالل هذا الفصل سلطته الرقابية من خالل 

 

 طلب حضور  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 الجلسة

 التفاصيل الحاض   الحضور طلب   تاريخها 

2 28\2\2022 
 

 برهان المعموري 
 

 وزير المالية علي عبداالمت  عالوي
 

لمناقشة ارتفاع سعر ضف  
الدوالر وتداعياته عل  
السوق من خالل ارتفاع  
يحة  ر شر األسعار وترص 

الفقراء ومناقشة الدين العام  
والسياسة المالية لوزارة  

المالية والمعالجات  
 المطروحة 

 



 21 

 الرصد الخاص ومخالفات المجلس 

 

 

ي جدول االعمال -1
ي وقتها المحدد والمعلن ق 

لم تنعقد أي جلسة من جلسات المجلس ق 
 من بداية عمل المجلس اىل غاية اعداد التقرير. 

 
ي حضورهم ألية جلسة من بداية عمل  -2

المجلس  لم يكتمل عدد أعضاء المجلس الكلي ق 
 اىل االن. 

 
الرئاسة. خالفا -3 الذي يعد من قبل هيئة  )الخامسة( من جدول االعمال  خلت الجلسة 

ي المادة  
ي تنص )   أوال   37للنظام الداخلي ق 

: تعد الت 
ً
الرئاسة جدول أعمال مجلس   هيئة  أوال

النواب األسبوىعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه او تبليغه لألعضاء  
 .قبل انعقاد الجلسة األوىل األسبوعية بيومي   عل األقل( 

 
ي محاض  ) -4

( جلسات حت  موعد اعداد التقرير مخالفا بذلك 6لم ينشر مجلس النواب العراق 
ي 
ي تنص ) 29المادة ) نظامه الداخلي ق 

: تنشر ( ثانيا الت 
ً
ي تراها  ثانيا

محاض  الجلسات بالوسائل الت 
 .هيأة رئاسة المجلس مناسبة( 

ي الجلسة الرابعة قبل التصويت عل نظامه  -5
ي ق 
وع قانون االمن الغذاب  ناقش مجلس النواب مشر

المادة   ي تنص    31الداخلي مخالفا بذلك 
يعية اآلتية  )يمارس الت  التشر  :المجلس االختصاصات 

: إصدار 
ً
ي تنص    128والمادة  (  .النظام الداخلي الخاص به  أوال

)يحيل رئيس مجلس النواب  الت 
وعات   القواني   المقدمة من السلطة التنفيذية إىل اللجان المختصة، لدراستها وإبداء الرأي مشر

فيها قبل عرضها عل المجلس لمناقشتها عل ان يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة  
وع(   المشر

 

ي المادة -6
ي جلسته الرابعة مخالفا بذلك نظامه الداخلي ق 

شكل مجلس النواب اللجنة المالية ق 
ي أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي   69

ي تنص )تشكل اللجان الدائمة ق 
الت 

ته  ي تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخت 
 ( .ويراىع ق 

 

ي الجلسة السادسة المنعقدة بتاري    خ      -7
صوت مجلس النواب عل تشكيل    2022/ 3/   30ق 

اللجان   اللجنة  لم تكت  2022/  5/ 11تاري    خ    الدائمة ولغايةبعض  اللجان سوى  مل رئاسة تلك 
ي المادة 

ي تنص عل ) تنتخب كل لجنة خالل ثالثة  74المالية مخالفا بذلك نظامه الداخلي ق 
الت 

لعدد  باألغلبية  وذلك   ،
ً
ومقررا للرئيس  ونائبا   

ً
رئيسا أعضائها  بي    من  تشكيلها  لبداية  تالية  أيام 

 أعضائها ( 

ات  استمرار المجلس بعدم تضمي    -8 ، للتغيت  نظامه الداخلي المنشور عل موقعه الرسمي
ي تم التصويت عليها من قبله. 

 الت 
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ا من قانون مجلس النواب وتشكيالته 10استمرار مخالفة هيئة الرئاسة للمادة  )    -9 ( عاشر
ي هو عضو فيها وعدم 

ي تنص ) ثانًيا: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة الت 
الت 

ب عذر مش روع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيساللجنة  التغيب عنها اال 
يحددها  نسبةمعينة  غيابه  حال  ي 

ق  النائب  راتب  ويستقطعمن  اجتماعاتها  يخص  فيما 
والمادة   ونائبيه(  الرئيس  من  اح  اقت  ع ل  بناًء  النواب   11المجلس  مجلس  قانون  من 

ام حضور  ي تنص  ) أوال: عل النائب الت  
ي حال  وتشكيالته الت 

جلسات المجلس ولجانه، وق 
تكرار غياب النائب من دون ع   ذر مش     روع خمس مرات متتالية او عشر مرات غت  متتالية  

ام بالحضور(.   يدعوه فيه اىلااللت  
ً
يعي يوجه الرئيس له تنبيها خطيا  خالل الفصل التشر

وع بطرق تحدد بتعليمات.   ثانًيا: ينشر الغياب بدون عذر مشر
: ل
ً
وع اكتر من ثلث جلسات  ثالثا لمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشر

يعي الواحد(.  ي الفصل التشر
 المجلس ق 

: ينشر الحضور والغياب 18فضال عن المادة ) 
ً
ي تنص: )أوال

( من النظام الداخلي للمجلس الت 
الم أسماء األعضاء  ينشر  لم  إذ  الصحف(.  االعتيادية وإحدى  المجلس  ة  ي نشر

ي ق 
تغيبي   ق 

ة المجلس او احدى الصحف.   نشر
 
ي مادته     -10

:    22خالف المجلس نظامه الداخلي ق 
ً
ي تنص عل )ثالثا

الفقرة ثالثا منها الت 
ي األسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو تحديدها 

تنعقد جلسات المجلس عل األقل يومي   ق 
ي الدورة اال 

ي عدلت بقرار مجلس النواب ق 
ورة(. الت  ي جلسته  حسب الرص 

نتخابية الرابعة ق 
ي تعقد خالل كل شهر   2019/  4/ 13التاسعة المنعقدة بتاري    خ  

المتضمنة عدد الجلسات الت 
ي وشباط قد 

بثمان جلسات وعل الرغم من ذلك سجل فريق المرصد ان شهر كانون الثاب 
 عقدت فيه جلسة )واحدة( وشهر اذار )اربعة( جلسات فقط. 
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 :الملخص العددي لعمل المجلس

كانون  العنوان 
ي 
 الثاب 

 المجموع  نيسان  اذار شباط

 6 0 4 1 1 الجلسات 

مجموع 
 الفقرات 

8 3 5 0 16 

الفقرات  
 المنفذه 

8 3 2 0 13 

غت    الفقرات 
 المنفذة 

0 0 2 0 3 

القواني   
المقروءة قراءة  

 اوىل 

0 0 1 0 1 

القواني   
المقروءة قراءة  

 ثانية 

0 0 1 0 1 

القواني   
المصوت  

 عليها 

0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 االستضافات 

البيانات  
 المقروءة 

0 0 1 0 1 

التصويت 
 الداخىلي 

0 4 6 0 10 

 0 0 0 0 0 االستجوابات 

 0 0 0 0 0 التقارير 

 0 0 0 0 0 سؤال شفهي 

 1 0 0 1 0 طلب حضور 
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 المالحق  

 (  1الملحق رقم )
االنتخابية  )  للدورة   ) الفردي  شيح  والت  واألحزاب  التحالفات  عليها  ي حصلت 

الت  المقاعد  عدد 

 الخامسة  

 التحالف او الحزب عدد المقاعد 

 الكتلة الصدرية  73

 مرشحون مستقلون  44

ي /تقدم  36
 تحالف تقدم الوطت 

 ائتالف دولة القانون  33

ي  31
 الحزب الديمقراطي الكردستاب 

 تحالف الفتح  18

يماب    17 كوردستان/هاوپه  تحالف 

 كوردستان 

 تحالف عزم العراق /عزم  14

 حراك الجيل الجديد  9

 حركة امتداد  9

اقة كانون  6  اشر

 تحالف تصميم  5

ي  4
 تحالف العقد الوطت 

 تحالف قوى الدولة الوطنية 4

 حركة بابليون  4

نا هويتنا 3  تحالف جماهت 

 لإلصالح حركة حسم   3

 الجماهت  الوطنية 1

ي  1
ي العراق 

وع الوطت   المشر

ي  1
 المنتج الوطت 

 تجمع اقتدار وطن 1

ي  1
 تجمع السند الوطت 
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   (2ملحق رقم )
شيح الفردي بحسب المحافظات وقيمة   ) األصوات ي حصلت عليها التحالفات واألحزاب والت 

الت 

 مقعد (  كل

عدد  االسم المحافظة  ت
 االصوات 

 قيمة المقعد  عدد المقاعد 

الديمقراطي   اربيل 1 الحزب 
ي 
 26152 10 261518 الكوردستاب 

 26255 3 78765 حراك الجيل الجديد   
كوردستان/هاوپه     تحالف 

 34979 2 69958 يماب  كوردستان 
العدل   السليمانية  2 جماعة 

 44629 1 44629 الكوردستانية/العراق 
 21264 5 106318 حراك الجيل الجديد   

كوردستان/هاوپه     تحالف 
 17707 8 141660 يماب  كوردستان 

 19996 2 39993 مرشحون مستقلون   
الديمقراطي     الحزب 

ي 
 27445 2 54891 الكوردستاب 

ي   االنبار  3
الوطت  تقدم  تحالف 

 20144 10 201439 تقدم / 
 77097 1 77097 تحالف عزم العراق /عزم   

 22896 4 91587 مرشحون مستقلون   

 تجمع أهاىلي واسط المستقل 1

ي  1
 تحالف اآلمال الوطت 

ي  1
 تحالف النهج الوطت 

 تيار الفراتي    1

 جبهة تركمان العراق الموحد  1

 الكردستانية/العراقجماعة العدل  1

 حركة بالدي الوطنية 1

 حركة حقوق  1

 حزب التقدم االيزيدي  1

 حزب الوطن 1

 كتلة الوفاء والتغيت   1
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 21608 5 108044 تحالف تصميم  البرصة  4

 58943 2 117887 مرشحون مستقلون   
 41594 1 41594 ائتالف دولة القانون   

 15063 3 45189 تحالف الفتح   
الدولة     قوى  تحالف 

 36104 1 36104 الوطنية 
ي   

 39759 1 39759 تحالف العقد الوطت 

 8739 9 78657 الكتلة الصدرية   

ي   
 6515 1 6515 تجمع السند الوطت 

ي   
 28639 1 28639 تحالف النهج الوطت 

 4866 1 4866 حركة بالدي الوطنية   
 15757 2 31515 القانون ائتالف دولة  القادسية  5

 57427 1 57427 مرشحون مستقلون   

 14596 2 29193 تحالف الفتح   
 15726 1 15726 حركة إمتداد   

اقة كانون     16880 1 16880 اشر
 1114 3 33406 الكتلة الصدرية   

 12684 1 12684 تجمع أقتدار وطن  
 44770 1 44770 مرشحون مستقلون  المثت   6

 10564 3 31691 ائتالف دولة القانون   

الدولة     قوى  تحالف 
 28389 1 28389 الوطنية 

 8832 2 17665 الكتلة الصدرية   
 30494 1 30494 حركة إمتداد  النجف 7

 20242 4 80970 مرشحون مستقلون   
 14585 2 29170 ائتالف دولة القانون   

 12790 5 63954 الكتلة الصدرية   

 15241 1 15241 كتلة الوفاء والتغيت   بابل 8
 29794 2 59589 الكتلة الصدرية   

 19669 2 39338 حركة إمتداد   
 21761 2 43522 تحالف الفتح   

 38289 4 153158 مرشحون مستقلون   
ي    

الوطت  تقدم  تحالف 
 10560 1 10560 تقدم / 

اقة كانون     11079 2 22159 اشر

 11865 3 35597 القانون ائتالف دولة   

 12779 13 166125 ائتالف دولة القانون  بغداد  9
 11657 27 314748 الكتلة الصدرية   

اقة كانون     20281 1 20281 اشر
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ي    
الوطت  تقدم  تحالف 

 11996 11 131960 تقدم / 
 16615 7 116308 تحالف عزم العراق /عزم   

 31614 5 158072 مرشحون مستقلون   
 24329 3 72987 تحالف الفتح   

 14041 1 14041 تيار الفراتي     
 35029 1 35029 حركة حقوق   

 44095 2 88191 مرشحون مستقلون  دهوك 10

الديمقراطي     الحزب 
ي 
 32692 8 261543 الكوردستاب 

كوردستان/هاوپه     تحالف 
 25040 1 25040 يماب  كوردستان 

كوردستان/  دياىل 11 هاوپه  تحالف 
 21722 1 21722 يماب  كوردستان 

 24227 3 72685 تحالف الفتح   
 41982 2 83965 مرشحون مستقلون   

 23731 4 94926 تحالف عزم العراق /عزم   
ي    

الوطت  تقدم  تحالف 
 17067 4 68268 تقدم / 

 30552 5 152761 حركة إمتداد  ذي قار 12

 70672 1 70672 مرشحون مستقلون   

 10643 4 42572 ائتالف دولة القانون   
 8405 9 75645 الكتلة الصدرية   

صالح  13
 33956 1 33956 تحالف الفتح  الدين 

ي    
الوطت  تقدم  تحالف 

 28431 2 56863 تقدم / 

 71284 1 71284 تحالف عزم العراق /عزم   
 12266 1 12266 حزب الوطن   

كوردستان/هاوپه     تحالف 
 12334 1 12334 كوردستان   يماب  

نا هويتنا     3 58089 تحالف جماهت 
 30538 3 91616 مرشحون مستقلون   

الديمقراطي   كركوك  14 الحزب 
ي 
 24815 2 49631 الكوردستاب 

ي    
الوطت  تقدم  تحالف 

 42290 1 42290 تقدم / 

 25409 1 25409 حراك الجيل الجديد   
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العراق     تركمان  جبهة 
 45753 1 45753 الموحد 

 5228 2 104560 مرشحون مستقلون   

ي كركوك   
ي ق   26414 1 26414 التحالف العرب 

كوردستان/هاوپه     تحالف 
 31685 2 63371 يماب  كوردستان 

ي   
 10255 1 10255 تحالف العقد الوطت 

 7731 1 7731 تحالف الفتح   
  2 32693 ائتالف دولة القانون  ميسان  15

 54312 1 54312 مرشحون مستقلون   

 15039 7 105275 الكتلة الصدرية   
الديمقراطي   نينوى  16 الحزب 

ي 
 15221 9 136990 الكوردستاب 

 62557 3 187672 مرشحون مستقلون   

ي   
 27365 2 54730 تحالف العقد الوطت 

كوردستان/هاوپه     تحالف 
 15269 2 30538 يماب  كوردستان 

تقدم     ي  تحالف 
الوطت 

  8 123080 تقدم / 
 16126 1 16126 تحالف الفتح   

 8991 3 26973 حركة حسم لالصالح   

 58831 1 58831 تحالف عزم العراق /عزم   
ي   

ي العراق 
وع الوطت   10546 1 10546 المشر

 10546 1 10546 الجماهت  الوطنية   
واسط  واسط 17 أهاىلي  تجمع 

 30918 1 30918 المستقل
 11272 5 56364 الكتلة الصدرية   

 39374 2 78749 مرشحون مستقلون   
الدولة     قوى  تحالف 

 18627 1 18627 الوطنية 
 16250 1 16250 ائتالف دولة القانون   

 17584 1 17584 تحالف الفتح   

 17133 2 34267 ائتالف دولة القانون  كربالء  18
 12501 4 51005 الكتلة الصدرية   

اقة كانون     13679 2 27359 اشر
ي   

 12589 1 12589 تحالف اآلمال الوطت 

الدولة     قوى  تحالف 
 16639 1 16639 الوطنية 

ي   
 1730 1 1730 المنتج الوطت 
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 (  3الملحق رقم )

اصوات   التحالف او الحزب  عدد 
 المرشحي   

 عدد المقاعد    قيمة المقعد   عدد اصوات الفائزين  
 

 73 12127 734561 885317 الصدريةالكتلة 

 44 38255 541625 1683250 مرشحون مستقلون 

ي /تقدم
 36 17646 395618 635279 تحالف تقدم الوطن 

 33 15218 356630 502196 ائتالف دولة القانون 

ي 
 31 25158 645237 779924 الحزب الديمقراطي الكردستاب 

 18 25694 188006 462494 تحالف الفتح

يماب   كوردستان/هاوپه  تحالف 
 كوردستان 

367485 227437 21616 17 

 14 29893 132119 418510 تحالف عزم العراق /عزم

 9 16737 191939 234314 حراك الجيل الجديد 

 9 33255 201422 299299 حركة امتداد 

اقة كانون  6 16728 56728 100371 اشر

 5 30737 69132 153689 تحالف تصميم 

ي 
 4 58275 47608 233100 تحالف العقد الوطن 

 4 90008 31066 360033 تحالف قوى الدولة الوطنية

 4 12600 45252 50400 حركة بابليون 

نا هويتنا  3 19361 31145 58085 تحالف جماهت 

 3 8991 21144 26973 حركة حسم لإلصالح 

 1 49084 5040 49084 الجماهت  الوطنية

وع  ي المشر
 
ي العراق

 1 45197 5,149 45197 الوطن 

ي 
 1 35980 1,730 35980 المنتج الوطن 
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 1 73220 7,453 73220 تجمع اقتدار وطن

ي 
 1 6515 6,515 6515 تجمع السند الوطن 

 1 30918 12,524 30918 تجمع أهاىلي واسط المستقل

ي 
 1 15140 7487 15140 تحالف اآلمال الوطن 

ي 
 1 107654 4,825 107654 تحالف النهج الوطن 

 1 39500 5,333 39500 تيار الفراتي   

 1 48423 23,060 48423 جبهة تركمان العراق الموحد 

العدل  جماعة 
 الكردستانية/العراق 

64156 25,116 64156 1 

 1 8463 2,656 8463 حركة بالدي الوطنية

 1 99528 4,678 99528 حركة حقوق 

 1 3988 3,988 3988 حزب التقدم االيزيدي

 1 12266 12,266 12266 حزب الوطن 

 1 15241 15,241 15241 كتلة الوفاء والتغيت  

 


