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 المقدمة 

 
أداء مجلس  وع اخذ عىل عاتقه مهمة رصد وتوثيق  ي هو مشر

العراق  ي  النياب  المرصد 

ي انطالقا من الدورة الثانية 
 . 2014 -2010النواب العراق 

عىل   المنرصمة  المدة  خالل  والفصلية   إطالقعمل  الشهرية  التقارير  من  العديد 

من  العديد  التقارير  تضمنت  انتخابية  دورة  لكل  ي 
نهاب  تقرير  عن  فضال  والسنوية 

ي 
ي عملت عليها الدورات االنتخابية وكان من األبرز منها المخالفات الت 

الفقرات الت 

 انتخابية. صاحبت عمل كل دورة 

ان كل  فريق عم  يؤكد  المرصد  الداخىلي    ما جاء ل  النظام  اىل  تقاريره كان مستندا  ي 
ق 

ي للمجلس  
مجلس النواب وتشكيالته وقانون استبدال األعضاء فضال عن   واىل قانوب 

ي  
 الدستور العراق 

ي سنة    إطالقومنذ    فأننا وعىل وفق ما تقدم  
قد نبهنا اىل خطورة   2010التقرير األول ق 

الن مجلس  عمل  يكون  للدستور  ان  مخالفا  وقلنا واب  االمر   وللقانون،  استمرار  ان 

ان   الدولة  مؤسسات  لعديد  ،سيتيح  والقوانير  األنظمة  سيكون   وبالنتيجة  تتجاوز 

 . القانون( امر ليس سهال  –الدستور ) اليه االحتكام اىل ما يجب االحتكام 

 

ي المخالفات الدستورية للمادتير    ي هذا التقرير تابع فريق المرصد النياب 
ي تنص   49ق 

الت 

 
ا
يتكون مجلس النواب من عدد من األعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف   -:  )أول

اع  ي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق االقي 
نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراق 

، وي  ( .راىع تمثيل سائر مكونات الشعب فيهالعام الشي المباشر
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ي تنص )ينتخب  55الدستورية    المادةو 
، ثم   الت 

ً
ي أول جلسٍة له رئيسا

مجلس النواب ق 

الشي  باالنتخاب  المجلس،  أعضاء  لعدد  المطلقة  باألغلبية   ،
ً
ثانيا  

ً
ونائبا أول   

ً
نائبا

الثانية  (  .المباشر  االنتخابية  الدورة  من  االنتخابية   2014  -2010ابتداء  الدورة  اىل 

ي 
 محذور. كأنموذج لما وقع فيه مجلس النواب من   2021الخامسة ق 

منها   تشكل  ي 
الت  واألحزاب  التحالفات  جميع  ان  عىل  يؤكد  المرصد  عمل  فريق  ان 

قد   أعاله  المذكورة  للمدة  ي 
العراق  النواب  تطبيق  مجلس  ي 

ق  المادتير  أخفقت 

 ( 1خالفا لليمير  الدستورية ) الدستوريتير  

ي 
ي هذا التقرير عىل المادتير  المذكورتير  فضال عن المخالفات األخرى الت 

 لقد ركزنا ق 

ي    اليها   عدم االمتثالالمجلس العمل عىل  استساغ  
ي كل دورة انتخابية كما ق 

المادة ق 

ة او المادة (  2)  2018لسنة    13ثانيا من قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم   العاشر

ة من القانون نفسه ) الحادية  ة من القانون  ( 3عشر  (. 4) نفسه او المادة الثانية عشر

 
  :(50)المادة  1

 :مجلس النواب اليمير  الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة اآلتية يؤدي عضو 
ي القانونية، بتفاٍن وإخالص، وأن أحافظ عىل استقالل العراق وسيادته، 

ي ومسؤولياب 
قسم باهلل العىلي العظيم، أن أؤدي مهماب 

ُ
)ا

نظامه الديمقراطي االتحادي، وأن أعمل عىل صيانة وأرىع مصالح شعبه، وأسهر عىل سالمة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته و 
يعات بأمانٍة وحياد، وهللا عىل ما أقول شهيد(   م بتطبيق التشر  الحريات العامة والخاصة، واستقالل القضاء، والي  

 
2   

ً
ي  اللجنة واجتماعات المجلس جلسات حضور :ثانيا

وع بعذر اال التغيب عنها وعدم  فيها عضو هو الت   يسالرئ يقدره مشر
ي  النائب راتب من ويستقطع اجتماعاتها يخص فيما ورئيس اللجنة المجلس جلسات يخص فيما

 نسبة معينة غيابه حال ق 
اح عىل بناءا  المجلس يحددها  .ونائبيه الرئيس من اقي 

 
  - ١١ - المادة 3

ا
ام النائب عىل :أول ي  ولجانه، المجلس جلسات حضور الي  

وع عذر دون من غياب النائب تكرار حال وق   مشر
يعي  الفصل خالل غير متتالية مرات عشر  او متتالية مرات خمس   تنبيها له الرئيس يوجه التشر

ً
ام فيه يدعوه خطيا  اىل االلي  

 .بالحضور
 
ً
وع عذر بدون الغياب ينشر  :ثانيا  .بتعليمات تحدد بطرق مشر

 
4  

ً
 :ل النائب اقالة عىل المجلس موافقة :ثامنا

وع ألكي   عذر بدون غياباته تجاوز .١ يعي  الفصل جلسات من مجموع المجلس جلسات ثلث من مشر  .الواحد التشر
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ي بامتثاله وتطبيقه للدستور والقوانير  
يعتقد فريق المرصد ان مجلس النواب العراق 

يعية والرقابية بكل امانة وإخالص و  سيقدم االنموذج سيتمكن من تأدية مهامه التشر

 الدولة. األفضل الذي تقتدي به مؤسسات 
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 2021-2006االنتخابات العراقية من 

   2010- 2006  األوىل الدورة  ❖
 

ع أوال:   الخاص بانتخابات   2005لسنة    16ت الجمعية الوطنية العراقية القانون رقم  شر

 عىل: منه  15مجلس النواب للدورة األوىل وقد نصت المادة 

  
ا
) )أول من  النواب  مجلس  ف 

ّ
يتأل  :275 (  ،

ً
مقعدا الدوائر  230(  عىل  توزع  منها   

ً
مقعدا  )

 45االنتخابية، و) 
ً
 تعويضيا

ً
   .( مقعدا

  :
ً
 للحدود اإلدارية  تكون كل    –ثانيا

ً
محافظة وفقا

من  بعدد  تختص  انتخابية  دائرة  الرسمية 

المقاعد يتناسب مع عدد الناخبير  المسجلير   

انتخابات   حسب  المحافظة  ي 
كانون  30ق   /

  / ي
البطاقة عتمالم)   2005الثاب  نظام  عىل  د 

 (. التموينية

بلغ خالل   ثانيا:  النواب  مجلس  أعضاء  عدد 

  تقديرات ان    علما عضوا    275األوىل  الدورة  

(  28810441لإلحصاء كانت )  الجهاز المركزي

وعىل وفق تقدير الجهاز المركزي    2006  لسنة

ض  المفي  العدد  يكون  ان  يجب  لإلحصاء 

 نائبا.  288هو  لألعضاء

عىل   التحالفات  : ثالثا  صوتتت  ي 
الت  واألحزاب 

ي    ع القانون هي   ي الملحق رقم ) مبير     كما تشر
   (  1ق 

: ملحق رقم )  التحالفاتتوزي    ع المقاعد عىل  : تمرابعا  ي
 (  13-12الفائزة عىل النحو االب 

ي الجدول تم توزي    ع المقاعد عىل المحافظات  : خامسا 
 . أعالهكما ق 

 عدد المقاعد   المحافظات  

 59 بغداد 
 19 نينوى 

 16 البرصة 
 15 السليمانية  

 13 أربيل 

 12 ذي قار  
 11 بابل 

 10 دياىل 
 9 كركوك  

 9 االنبار 
 8 صالح الدين 

 8 واسط 

 8 النجف 
 8 القادسية  

 7 ميسان  
 7 دهوك 

 6 المثت   

 5 كربالء  
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   2014 -2010نية الدورة االنتخابية الثا  ❖

وزارة التخطيط العراقية عي  الجهاز المركزي لإلحصاء ان عدد نفوس العراق  أوال: أعلنت 

عام   ي 
ق  وتسعون  32490)   2010بلغ  واربعمائة  مليونا  وثالثون  اثنان  تم    ا ألف(  وب  هذا 

المادة  2009لسنة  29القانون رقم نائبا بحسب  325احتساب عدد أعضاء المجلس ب 

تنص  1) رقم   ي 
الت   )( المادة عىل  لع  

ُ
ت

القانون15)  من  ما (  5  ) (  محلها  ويحل 

ي 
 :يأب 

  ( :
ا
عدد   أول من  النواب  مجلس  يتألف 

لكل   واحد  مقعد  بنسبة  المقاعد  من 

 إلحصائيات وزارة 
ً
مائة ألف نسمة وفقا

لعام   للمحافظات  عىل    2005التجارة 

ي  
السكاب  النمو  نسبة  إليها  تضاف  أن 

(. %( لكل محافظة 8,2) بمعدل 
ً
 سنويا

ي صوتت   التحالفاتثانيا:  
واألحزاب الت 

رقم  القانون كما عىل   المحلق  ي 
ق   مبير  

 (2 ) . 

التحالفات  عىل  المقاعد  توزي    ع  ثالثا: 

ي المحلق رقم )  الفائزة كما 
 . ( 3مبير  ق 

بحسب  المقاعد  توزي    ع  رابعا: 

 . )الجدول المجاور(  المحافظات

 
  2005لسنة  16قانون االنتخابات رقم   5

 النسب عددها  المحافظة 
العدد  
ض  المفي 

 5 4.6 15 االنبار 

 6 5.5 18 السليمانية  

 5 4.9 16 أربيل 

 2 2.1 7 المثت   

 8 7.5 24 البرصة 

 5 4.9 16 بابل 

 22 22.4 73 بغداد  

 3 3.3 11 دهوك 

 4 4 13 دياىل 

 6 5.5 18 ذي قار 

 4 4 13 صالح الدين 

 3 3.3 11 القادسية  

 3 3 10 كربالء  

 4 4 13 كركوك  

 3 3 10 ميسان  

 4 3.6 12 نجف  

 10 10.4 34 نينوى 

 3 3.3 11 واسط 

 100 99 325 المجموع 
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   2018 - 2014 الثالثة. الدورة االنتخابية  ❖

لإلحصاء ان عدد سكان العراق أعلنت وزارة التخطيط العراقية عي  الجهاز المركزي    أوال: 

ي عام  مليونا ويصل( 35212)  بلغ
 6(. 38124)  اىل  2018ق 

ي عدد أعضاء المجلس ب    ثانيا: حدد  عىل وفق قانون االنتخابات نائبا    328النظام االنتخاب 

ي  2013لسنة  45رقم ) 
 (  11وفق المادة ) النتخابات مجلس النواب العراق 

ون مقعدا يتم توزي    ع  328يتكون مجلس النواب من )   -اوال:  )   ( ثالث مائة وثمان وعشر

ون مقعدا عىل المحافظات وفق لحدودها االدارية وفقا للجدول  320)  ( ثالث مائة وعشر

ي ان    ،للمكونات ( ثمانية مقاعد منها حصة )كوته(  8المرفق بالقانون وتكون ) 
وهذا يعت 

 ألف نسمة خالل أرب  ع سنوات،  300خابية بما يعادل  مقاعد انت  3القانون أضاف فقط  

دورة  خالل  واحد  مقعد  اضيف  اذ  الالحقة  الدورات  عىل  المالحظة  هذه  ستنسحب 

 نائبا.  329انتخابية ليصل عدد األعضاء اىل 

المادة الدستورية    ثالثا:  ض ان يكون   49خالف قانون االنتخابات نص  المفي  اذ كان من 

 نائبا. ( 352) المجلس بحسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء هو  عدد أعضاء

ي صوتت عىل القانون كما  رابعا: التحالفات واألحزاب
ي المحلق رقم )  الت 

 . ( 4مبير  ق 

ي المحلق رقم )  التحالفات الفائزة كما توزي    ع المقاعد عىل خامسا: 
 . ( 5مبير  ق 

  

 
   2018  -  2015رابط السنوات رابط الجهاز المركزي لإلحصاء    6

https://cosit.gov.iq/documents/population/projection/projection2015-2018.pdf 

 

https://cosit.gov.iq/documents/population/projection/projection2015-2018.pdf
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 : المحافظاتتوزي    ع المقاعد بحسب سادسا: 

ض  النسب  عددها  المحافظة    العدد المفتر

 5 4.5 15 االنبار 

 6 5.5 18 السليمانية  

 5 4.8 16 أربيل 

 2 2.1 7 المثت   

 8 7.6 25 البرصة 

 5 5.1 17 بابل 

 22 21.6 71 بغداد  

 4 3.6 12 دهوك 

 4 4.2 14 دياىل 

 6 5.7 19 ذي قار 

 4 3.6 12 صالح الدين 

 3 3.3 11 القادسية  

 3 3.3 11 كربالء  

 4 3.9 13 كركوك  

 3 3 10 ميسان  

 4 3.6 12 نجف  

 10 10.3 34 نينوى 

 3 3.3 11 واسط 

 100 98.9 328 المجموع 
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   2021 -2018الرابعة الدورة االنتخابية  ❖

 

عدد    أوال:    ي  االنتخاب  النظام  بحسب  932المقاعد  حدد  ي    )التعديل قانون    مقعدا 
الثاب 

 . 2018لسنة  2لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 

( من المادة ( ٣) المادة 
ا
: من القانون ويحل محله  ١١يلع  البند )أول ي

يتكون مجلس   -االب 

 يتم توزي    ثالثمائة وتسعة    ٣٢٩النواب من ) 
ً
ين مقعدا    ٣٢٠ع  وعشر

ً
ين مقعدا ثالثمائة وعشر

توزي    ع   بالقانون ويتم  المرفق  للجدول   
ً
االدارية ووفقا  لحدودها 

ً
المحافظات وفقا   ٩عىل 

 للبند ثانيا من هذه المادة( 
ً
 . تسعة مقاعد حصة الكوتا وفقا

  - 2018من    لإلحصاء للمدةبحسب تقديرات الجهاز المركزي  بلغ مجموع السكان    ثانيا: 

 . ( 7  ( ) 41190)   -( 38124)   2021اىل 

ي المادة    ثالثا: 
ض ان يكون   49خالف مجلس النواب النص الدستوري ق  اذ كان من المفي 

نائبا،   329عىل وفق القانون  عضاء  األ عدد  صار  بينما  نائبا،    381عدد أعضاء المجلس هو  

ي ان القانون لم يضف خالل أرب  ع سنوات سوى مقعد
بما يساوي مائة   ا واحد  ا وهذا يعت 

 ألف نسمة. 

ي  التحالفات واألحزاب رابعا: 
ي المحلق رقم )  القانون كما صوتت عىل  الت 

 (6مبير  ق 

ي المحلق رقم )  خامسا: 
  (  7توزي    ع المقاعد عىل التحالفات الفائزة كما مبير  ق 

 

 

 

 
 (  2019للسنه )رابط الجهاز المركزي لإلحصاء   7 7

https://cosit.gov.iq/documents/population/projection/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D
8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D8%B1%D8%A7%D9%82%202019.pdf 

 

https://cosit.gov.iq/documents/population/projection/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%202019.pdf
https://cosit.gov.iq/documents/population/projection/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%202019.pdf
https://cosit.gov.iq/documents/population/projection/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%202019.pdf
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 : المقاعد بحسب المحافظات سادسا: توزي    ع

 النسب عددها  المحافظة 
العدد  
ض  المفي 

 5 4.5 15 االنبار 

 6 5.5 18 السليمانية  

 5 4.8 16 أربيل 

 2 2.1 7 المثت   

 8 7.6 25 البرصة 

 5 5.1 17 بابل 

 22 21.6 71 بغداد  

 4 3.6 12 دهوك 

 4 4.2 14 دياىل 

 6 5.7 19 ذي قار 

 4 3.6 12 صالح الدين 

 3 3.3 11 القادسية  

 3 3.3 11 كربالء  

 4 3.9 13 كركوك  

 3 3 10 ميسان  

 4 3.6 12 نجف  

 10 10.3 34 نينوى 

 3 3.3 11 واسط 

 100 98.9 328 المجموع 
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 2024 -2021الخامسة الدورة االنتخابية  ❖
 

نائبا   329عدد أعضاء مجلس النواب ب    2020لسنة    9قانون االنتخابات رقم    أوال: حدد 

 . ( 13 )المادةبحسب المادة 

ين مقعدا يتم توزي    ع )٣٢٩أوال: يتكون مجلس النواب من )  (  ۳۲۰( ثالثمائة وتسعة وعشر

ين مقعدا عىل المحافظات وفقا لحدودها اإلدارية لحير  إجراء التعداد العام   ثالثمائة وعشر

( من هذه المادة.  9للسكان ويتم توزي    ع ) 
ً
 ( تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند )ثانيا

 مليونا.  41190بلغ عدد سكان العراق بحسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء  ثانيا: 

  49  ميرا ت الجهاز المركزي فان القانون قد خالف المادة الدستورية رقثالثا: عىل وفق تقد

ض ان يكون عدد أعضاء المجلس هو   نائبا. ( 411) اذ كان من المفي 

العراق للسنوات من   رابعا:  المركزي لإلحصاء عىل ان عدد سكان  تشير تقديرات الجهاز 

ي ) هي عىل النحو  2024اىل  2022
ي  ( وهذا 44414    - 42248االب 

 : يعت 

ي عام   -أ 
 . نائبا   422فسيكون عدد مقاعد مجلس النواب هو    2022ان جرت االنتخابات ق 

ي عام  -ب 
 نائبا.  444 النواب هو سيكون عدد  2024وان جرت ق 

ي  التحالفات واألحزاب خامسا: 
ي المحلق رقم ) صوتت عىل  الت 

 (. 8القانون كما مبير  ق 

ي المحلق رقم )  سادسا: 
  (. 9توزي    ع المقاعد عىل التحالفات الفائزة كما مبير  ق 
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 : المحافظاتتوزي    ع المقاعد بحسب سابعا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسب  عددها  المحافظة 
العدد  

ض   المفتر

 5 4.5 15 االنبار 

 6 5.5 18 السليمانية  

 5 4.8 16 أربيل 

 2 2.1 7 المثت   

 8 7.5 25 البرصة 

 5 5.1 17 بابل 

 22 21.6 71 بغداد  

 4 3.6 12 دهوك 

 4 4.2 14 دياىل 

 6 5.7 19 ذي قار 

 4 3.6 12 صالح الدين 

 3 3.3 11 القادسية  

 3 3.3 11 كربالء  

 4 3.9 13 كركوك  

 3 3 10 ميسان  

 4 3.6 12 نجف  

 10 10.3 34 نينوى 

 3 3.3 12 واسط 

 100 98.8 329 المجموع 
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 تقديرات السكان بحسب الموقع الرسمي لوزارة التخطيط الجهاز المركزي  •

 إلحصاء ل
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 المقبلة عدد األعضاء للسنوات مخطط لتقديرات  •

ض ألعضاء مجلس النواب  عدد السكان  السنة  العدد المفي 
2022 42248 422 

2023 43324 433 

2024 44414 444 

2025 45520 455 

2026 46639 466 

2027 47771 477 

2028 48914 489 

2029 50061 500 

2030 51211 512 

 

 

 عدد األعضاء بحسب الدورات االنتخابية  •

 

 

الدورة 
 االنتخابية

عدد األعضاء  
بحسب النظام  

ي   االنتخاب 

 
 السنة

عدد  
 السكان 

عدد  ال
 المفرض 

 288 28810 2010  – 2006 275 الدورة األوىل

 325 32490 2014  – 2010 325 الدورة الثانية

 352 35212 2018  – 2014 328 الدورة الثالثة

 381 38124 2021  – 2018 329 الدورة الرابعة 

 411 41190 -  2021 329 الخامسةالدورة 
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ي الجلسات األوىل للدورات االنتخابية  ثالثا: الخروقات
 الدستورية ق 

 

 : الجلسة األوىل للدورة االنتخابية الثانية ❖

( للمادة   
ً
االنتخابية ٥٤استنادا ي دورته 

العراق  النواب  أفتتح مجلس  الدستور"،  ( من 

ي عقدها    ٢٠١٤-٢٠١٠الثانية  
برئاسة   2010/ 6/  14  يوم االثنير  بجلسته األوىل الت 

عن السيد فؤاد معصوم بعد اعتذار السيد حسن العلوي النائب عن القائمة العراقية،  

 عضاء سنا.  الجلسة باعتباره أكي  األ رئاسة 

اليمير    أداء  الجلسة  من   11باستثناء    عضوا،  ٣١٤ل        الدستورية،تضمنت  عضوا 

رئيس  ي  ونائت  الوزراء  )رئيس  وهم:  الدولة  ي 
ق  العليا  التنفيذية  المناصب  شاغىلي 

أن  الجلسة عىل  بعد ذلك رفعت  الوزراء(.  الوزراء وبعض  رئيس  ونائب  الجمهورية 

 تبق  مفتوحة. 

ي اليوم المقرر الستئناف الجلسة الموافق  
أعلن الدكتور فؤاد معصوم   2010/ 7/ 27ق 

الرئيس المؤقت لمجلس النواب )رئيس السن( عن تأجيل استئناف جلسة المجلس 

ي العراق قرارا    أصدرت  2010/ 10/ 24بتاري    خ    المفتوحة. 
المحكمة االتحادية العليا ق 

فؤا المؤقت  النواب  مجلس  رئيس  قرار  المجلس بإلغاء  جلسة  بجعل  معصوم  د 

باستئناف جلسات المجلس خالل أسبوعير  من تاري    خ القرار، تنفيذا   وإلزامهمفتوحة  

 . 2010/ 11/ 11 لقرار المحكمة االتحادية استؤنفت الجلسة األوىل بتاري    خ

 . كمة االتحادية  حقرار الم    (10) رقم  الملحق 
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 الجلسة األوىل للدورة االنتخابية الثالثة  ❖

ي تنص )يدعو رئيس الجمهورية مجلس 54تطبيقا للمادة ) 
ي الت 

( من الدستور العراق 

 من تاري    خ المصادقة عىل  
ً
النواب لالنعقاد بمرسوم جمهوري، خالل خمسة عشر يوما

أكي  األعضاء   برئاسة  الجلسة  العامة، وتعقد  االنتخابات  النتخاب رئيس   سنا نتائج 

آنفا.(، عقد مجلس ونائبيهالمجلس   المذكورة  المدة  التمديد ألكي  من  ، وال يجوز 

برئاسة السيد مهدي الحافظ أكي  االعضاء   ٢٠١٤-٧-١النواب جلسته األوىل بتاري    خ  

ض أن تكرس الجلسة ألداء اليمير  الدستورية من قبل أعضاء ي  ". وكان من المفسنا

من الدستور   55يقا للمادة  تطب  ونائبيهالمجلس ثم يصار إىل انتخاب رئيس للمجلس  

ي أول جلسة له  
ي تنص )ينتخب مجلس النواب ق 

ي الت 
 ونائبا أول    نائبا ثم    رئيسا العراق 

أن  (.إال  المباشر الشي  باالنتخاب  المجلس،  أعضاء  لعدد  المطلقة  باألغلبية  ثانيا، 

ي الرئيس السابق للمجلس طلب من رئيس  
"، وبعد انتهاء السن السيد أسامة النجيق 

، مهلة للتشاور ، وفعال رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة،   النواب من أدائهم اليمير 

المجلس أن نصابه قد اختل مما عرقل عملية اختيار    والتئاموتبير  بعد هذه المهلة،  

 . رئيس المجلس ونائبيه، ورفعت الجلسة إثر ذلك اىل اشعار آخر 

سته األوىل من اخرى استكماال لجل جلسةعقد مجلس النواب   ٢٠١٤-٧-١٣بتاري    خ  

ي 
يعي األول للسنة األوىل برئاسة السيد مهدي الحافظ رئيس السن، الت  الفصل التشر

ي 
ق  وا  يحرص  لم  ممن  االعضاء  من  لمجموعة  الدستوري  اليمير   أداء  عىل  اقترصت 

، األمر 2014-7-15إىل يوم الثالثاء الموافق    ذلكالجلسة االوىل ورفعت الجلسة بعد  

ي االتفاق عىل اختيار أعضاء لرئاسة المجلس الذي يؤشر إىل فشل الكت
  ل السياسية ق 
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 انتخاب رئيس المجلس  ▪

ت الجزء الثالث واألخير المكمل للجلسة    ٢٠١٤-٧-١٥بتاري    خ    عقد المجلس جلسة اعتي 

التصويت فيها عىل رئيس   نائبا وتم(  ۲۷۳األوىل برئاسة السيد مهدي الحافظ وبحضور ) 

)سليم   )حيدر    الجبوري( المجلس  األول  الشيخ   العبادي( والنائب  )ارام  ي 
الثاب  والنائب 

شيح لمنصب    محمد(  بعد انتهاء عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه تم فتح باب الي 

   2014\ 7\ 16من تاري    خ  الجمهورية اعتبارا رئيس 

 االنتخابية الرابعة الجلسة األوىل للدورة  ❖

ي  2022  –  2018بعد إعالن المحكمة االتحادية عن مصادقتها عىل نتائج انتخابات  
يوم   ق 

) 2018آب    19 بالمادة   
ً
اما والي   الدستور73،  من  فؤاد 8/رابعا(  الجمهورية  رئيس  دعا   ،

بتاري    خ   . وبعد إجراء عملية  2018/ 9/ 3معصوم إىل عقد الجلسة األوىل، حيث عقدت 

رئيسا   الحلبوسي  محمد  النائب  انتخاب  عن  السن  رئيس  السيد  أعلن  الشي  اع  االقي 

 للمجلس  

اذ التأم شمل أعضاء    ( 2018/ 9/ 16) ستمرت جلسة مجلس النواب مفتوحة لغاية يوم  ا

ي لرئيس المجلس وأعلن السيد رئيس السن عن ترشح  
لمان لغرض انتخاب النائب الثاب  الي 

ير  بشير خليل توفيق واحمد حمه رشيد للمنصب بعد حصولهما عىل أعىل األصوات النائب

ي الجولة األوىل للتصويت. ثم تمخضت الجولة الثانية عن فوز النائب بشير خليل الحداد 
ق 

 المجلس. بثقة 

 

 تاريخ من يومًا عشَر مخسة خالل مجهوري، مبرسوٍم لالنعقاد النواب جملس اجلمهورية رئيس يدعو: )رابعًا ٧٣ املادة نص( 2

 جيوز وال ونائبيه، اجمللس رئيس النتخاب سنًا األعضاء أكرب برئاسة اجللسة وتعقد العامة، االنتخابات نتائج على املصادقة

 (آنفًا املذكورة املدة من ألكثر التمديد
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 الجلسة األوىل للدورة االنتخابية الخامسة   ❖

يعي األول للسنة ( عقد مجلس النواب جلسته األوىل من ا2022\ 1\ 9بتاري    خ )  لفصل التشر

ي بكونه رئيسا 
يعية األوىل للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة النائب محمود المشهداب  التشر

ي  325للسن وبحضور )  ي ترأس النائب خالد الدراج 
( وبسبب عارض صحي للسيد المشهداب 

 الجلسة بكونه كبير السن االحتياط بعد اعتذار النائب عامر الفايز. استكمال 

الحلبوسي ومحمود السيد  أعلن   النائبير  محمد ريكان  ي رئيس الجلسة عن ترشح  الدراج 

ي لمنصب رئيس مجلس النواب. 
 المشهداب 

وبعد اجراء عملية العد والفرز تم انتخاب السيد محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب 

 ثانيا. نائبا  عبد هللا والسيد حاكم الزامىلي نائبا أوال والسيد شاخوان 

مما   عيتها  بشر التشكيك  اىل  مهدت  ي 
الت  القضايا  من  العديد  األوىل  الجلسة  شابت  لقد 

تقديم   اإلجراءات  (  9)   النواب  أحد استدىع  صحة  بعدم  االتحادية  المحكمة  اىل  طلبا 

 . المتخذة فيها 

ي  وبناء عىل ما تقدم به النائب قررت المحكمة االتحادية العليا  
بإيقاف كافة اإلجراءات الت 

ونائبيه   المجلس  ورئيس  النواب  مجلس  ويتخذها  المرقمبحسب  اتخذها  ي 
الوالب   االمر 

ي /    2و1
ي    2022/اتحادية / امر والب 

ي   ،2022/ 1/ 13ق 
ثم عادت المحكمة االتحادية لتلع 

ي  
ي أعاله ق 

  2220/اتحادية /  6وموحدتها    5بحسب كتابها المرقم    2022/ 1/ 25االمر الوالب 

ي ان المجلس قد تعطل ل        
 جلسة. يوما لم يعقد فيها اية  12وهذا يعت 

 

 

 
 

 
 النائب باسم خشان عن محافظة المثنى   9
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 الجلسة االستثنائية   ▪
 

 ( بتاري    خ  المنعقدة  الجلسة االستثنائية  ي 
فقرتير  2022\ 6\ 26ق  ( تضمن جدول االعمال 

اليمير  الدستوري للنواب البدالء فضال عن تعديل النظام الداخىلي للمجلس ولم   هما تأدية

المادة   ي نص 
الداخىلي    12يراىعي المجلس ما جاء ق  النظام  أوال    للمجلسمن  الفقرتير   ي 

ق 

ي 
 تنص: وثالثا الت 

 ( 
ا
الرئاسة االستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس    هيأه: عند تقديم أحد أعضاء  أول

ين  .بأغلبية عدد أعضائه الحاض 

المجلس   ينتخب  نائبيه ألي سبب كان  أي من  أو  المجلس  إذا خال منصب رئيس   :
ً
ثالثا

التوازنات   لضوابط 
ً
الشاغر وفقا يعقدها لسد  أول جلسة  ي 

ق  له   
ً
المطلقة خلفا باألغلبية 

 ( السياسية بير  الكتل

 

 نتخاب رئيس المجلس ونائبيه  ا ▪
 

 الجلسة األوىل  الدورة االنتخابية 
انتخاب رئيس المجلس 

 ونائبيه 

 2006\ 4\ 22 2006\ 4\ 22 الدورة األوىل 

 2010\ 11\ 11 2010\ 6\ 14 الدورة الثانية

 2014\ 7\ 15 2014\ 7\ 1 الدورة الثالثة  

 2018\ 9\ 16 2018\ 9\ 3 الدورة الرابعة 

 2022\ 1\ 9 2022\ 1\ 9 الدورة الخامسة 
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كة   جميعها  للدورات االنتخابيةالرصد الخاص ومخالفات المجلس المشي 

 

ي جدول   -1
ي وقتها المحدد والمعلن ق 

لم تنعقد أي جلسة من جلسات المجلس ق 

 االعمال من بداية عمل المجلس اىل غاية اعداد التقرير. 

ي   -2
حضورهم ألية جلسة من بداية عمل  لم يكتمل عدد أعضاء المجلس الكىلي ق 

 المجلس اىل االن. 

خلو بعض الجلسات من جدول االعمال الذي يعد من قبل هيئة الرئاسة. خالفا  -3

ي المادة  
ي تنص )   37للنظام الداخىلي ق 

: تعد هيئة الرئاسة جدول أعمال أوال الت 
ا
أول

بتو  اللجان المختصة وتقوم  النواب األسبوىعي بالتنسيق مع رؤساء  زيعه او  مجلس 

 .تبليغه لألعضاء قبل انعقاد الجلسة األوىل األسبوعية بيومير  عىل األقل( 

مخالفا   -4 الجلسات  محاض   السابقة  الدورات  ي خالل 
العراق  النواب  مجلس  ينشر  لم 

 ( المادة  ي 
ق  الداخىلي  نظامه  ) 29بذلك  تنص  ي 

الت  ثانيا  الجلسات (  محاض   تنشر   :
ً
ثانيا

ي تراها هيئة رئاسة 
 .المجلس مناسبة( بالوسائل الت 

5-   ، الرسمي موقعه  عىل  المنشور  الداخىلي  نظامه   
تضمير  بعدم  المجلس  استمرار 

ي تم التصويت عليها من قبله 
ات الت   . للتغيير

6-   ( للمادة   الرئاسة  هيئة  مخالفة  النواب  10استمرار  مجلس  قانون  من  ا  عاشر  )

ي تنص )  
ي ا  للجنةا  تجتماعاوا  لمجلسا  تجلسا  ر حضو :  ثانًيا وتشكيالته الت 

هو   لت 

 ت جلسا يخص فيما  لرئيسا ه ر يقد وعر  مش ر بعذ ال ا عنها   لتغيبا معدو  فيها  ر حضو 

ي   لنائبا  تبرا  من  يستقطعو   جتماعاتها ا  يخص  فيما   للجنةائيسور   لمجلسا
  ل حا  ق 

 11( والمادة  نائبيهو   لرئيسا  من   احقي  ا  ىل ع  ءا بنا   لمجلسا  ا دهيحد  معينة  نسبة  غيابه

أو   ( تنص   ي 
الت  النواب وتشكيالته  قانون مجلس    ر حضو   ام لي   ا  لنائبا  عىل:  ال من 
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ي و   ،لجانهو   لمجلسا  تجلسا
 خمس  وعر      مش  ر ذ   عدون    من  لنائبا  بغيا   ار تكر   لحا  ق 

يعي ا  لفصلا  لخال  متتالية  غير   اتمر   عشر او    متتالية  اتمر    تنبيها   له  لرئيسا  يوجه  لتشر

 
ً
 (. ربالحضو  اماللي   اىلا فيه يدعوه خطيا

 . تبتعليما د تحد قبطر  وعمشر  ر عذ  ونبد بلغياا ينشر : ثانًيا 

 
ً
 ثلث   منأكي     وعمشر   ر عذ  ون بد  غياباته  وزتتجاإذا    لنائب ا  قالةا  للمجلس:  ثالثا

ي   لمجلسا تجلسا
يعي ا لفصلا ق   (. حدالو ا لتشر

 

: ينشر الحضور 18فضال عن المادة )
ا
ي تنص: )أول

( من النظام الداخىلي للمجلس الت 

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

ة المجلس او احدى الصحف.  ي نشر
 المتغيبير  ق 

ي مادته    خالف -7
:    22المجلس نظامه الداخىلي ق 

ً
ي تنص عىل )ثالثا

الفقرة ثالثا منها الت 

أو  تمديدها  الرئاسة  ولهيأة  األسبوع  ي 
ق  يومير   األقل  المجلس عىل  تنعقد جلسات 

االنتخابية   الدورة  ي 
ق  النواب  بقرار مجلس  ي عدلت 

الت  ورة(.  الرص  تحديدها حسب 

ي جلسته  
المتضمنة عدد الجلسات   2019/  4/ 13خ  التاسعة المنعقدة بتاري    الرابعة ق 

ي تعقد خالل كل شهر بثمان جلسات
 .الت 

ي مخالفة "مستمرة"    -8
استمرار المجلس بعدم التصويت عىل حساباته الختامية ق 

ي المجلس 143للمادة ) 
ي تنص عىل )يقوم القسم الماىلي ق 

( من النظام الداخىلي الت 

هي عىل  ويعرض  للمجلس،  الختامية  الحسابات  عليه بإعداد  للموافقة  الرئاسة  ئة 

للمصادقة  للمجلس  بذلك   
ً
تقريرا اللجنة  وترفع  المالية،  الشؤون  لجنة  إىل  وإحالته 

 عليه(. 

لمانية من دون محددات واضحة   -9 استمرار عملية توزي    ع األعضاء عىل اللجان الي 

من   كل لجنة( من النظام الداخىلي تنص عىل:)تتكون  73المادة )فعىل الرغم من أن  
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ن الدائمة من عدد من األعضاء ال يقل عددهم عن سبعة أعضاء وال يزيد عن اللجا

ي الجلسة 
ون عضوا( وتخويل رئيس المجلس بإضافة عضوين كما ورد ق  واحد وعشر

يعية األوىل غير اننا نجد بأن بعض اللجان فيها 12)  ( من الفصل األول للسنة التشر

 بينما البعض اآلخر لم يكتمل الحد ا25) 
ً
(  5فيها )   األعضاء اذ ألدب  من عدد  ( نائبا

 فقط. اعضاء 

 الرجال. استمرار خلو بعض اللجان من وجود  -10

لم يتسن لفريق المرصد معرفة األعضاء الذين يصوتون عىل القوانير  والذين  -11

. يمتنعون عن التصويت اثناء انعقاد جلسات المجلس والتصويت عىل   القوانير 

ي تنص عىل )عند حصول   80خالفت هيئة الرئاسة المادة   -12
من النظام الداخىلي الت 

 جديدا بدال  
ً
ي عدد أعضاء إحدى اللجان ينتخب المجلس عضوا

 عنه( بعدم نقص ق 

ي لم يكتمل العدد فيها وانتقل األعضاء اىل اللجان 
انتخاب اعضاء جدد اىل اللجان الت 

 . بالتوافق من دون تصويت

الخاص باستبدال االعضاء    ٢٠٠٧لسنة    49ئاسة قانون رقم  خالفت هيئة الر   -13

 السيما 

وع ألكي  من ثلث  الفقرة ) منه  سابعا: إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشر

يعي الواحد(   جلسات المجلس  .من مجموع الفصل التشر

وا سوى جلسة واحدة ولم يصدر من   علما ان هناك العديد من األعضاء لم يحرص 

. سة قرار واحد إلقالة أي عضو من االعضاء الرئا هيئة  المتغيبير 

المدرجة عىل جدول  -14 الفقرات  انجاز كامل  النواب  مجلس  جلسات  تشهد  لم 

 األعمال. 

المجلس   -15 اللجان   64المادة  خالف  بتشكيل  تختص  ي 
الت  الداخىلي  النظام  من 

ي نص المادة أعاله:   ءالدائمة اذ لم تشكل اللجان عىل وفق ما جا 
تشكل اللجان )   ق 
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ي تشكيلها  
ي أول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخىلي ويراىع ق 

الدائمة ق 

ته  (. رغبة العضو واختصاصه وخي 

الثانية جرت   -16 االنتخابية  الدورة  ي 
لقانون  ق  األعضاء خالفا  استبدال  عملية 

اذ   النواب من غير  االنتخابات  ي مجلس 
جرت عملية استبدال بعض االعضاء ق 

ي استبدال  محافظة العضو 
 المستبدل كما هو ق 

وز من محافظة كربالء بدال عن حسن حلبوص من محافظة   -أ  محمد كاظم فير

 ذي قار

من محافظة البرصة بدال من نصار زغير من محافظة    جواد غانم الشهيىلي   -ب 

   النجف

العدد   -17 مكتمل  النواب غير  الثانية ظل مجلس  االنتخابية  الدورة  ي 
من  ق  للمدة 

الفصل    وتحديدا   2012/ 8/ 30لغاية    2011/ 4/ 19 من  عشر  الثامنة  الجلسة  اىل 

يعية الثالثة اذ تم استبدال العضو خلف عبد الصمد خلف النتخابه  االول السنة التشر

ي عباس   . محافظا للبرصة بالعضو حسن عبد النت 
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 رصد الخاص ومخالفات الدورة االنتخابية الثانية 

    

 رصد خاص  •

ي االسبوع الواحد خالل سبعة عشر شهرا جلسة    كان   -1
معدل انعقاد الجلسات ق 

 .  اسبوعية واحدة فقط

تضم   -2 ي 
الت  اللجان  ي 

ق  ي السيما 
القانوب  نصابها  اللجان  من  العديد  تستكمل   6لم 

ي آخر تعديل عىل أعضاء المجلس 
 ولجانه. أعضاء فقط كما مثبت ق 

ي موقع  لم تنشر أي لجنة من لجان المجلس جدول أعمالها و  -3
محاض  جلساتها ق 

ي أية وسيلة إعالمية أخرى. 
ها ق  ي فضال عن عدم نشر

 مجلس النواب العراق 

من  -4 ابتداء  جلساته  من  جلسة  آية  ي 
ق  النواب  مجلس  أعضاء  عدد  يكتمل  لم 

من  ي 
الثاب  يعي  التشر الفصل  نهاية  اىل  االول  يعي  التشر الفصل  ي 

ق  األوىل  الجلسة 

 السنة الرابعة.  

المالية وخروج التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية  بعد فرض الغرامات   -5

 لمجلس النواب ارتفع عدد الحضور للجلسات. 

يعية  -6  .لم يؤثر مستوى حضور االعضاء عىل الفاعلية الرقابية والتشر

النظام   -7 ينص  وال  عادت  ثم  المجلس  جلسات  لمانية  الي  الكتل  معظم  قاطعت 

 ذه الحاالت. الداخىلي عىل كيفية التعامل مع مثل ه

ي جلسات االستماع  -8
 .اغلق المجلس أبوابه أمام المعنيير  والمنظمات المدنية ق 

ي جلسة واحدة قراءات  -9
لم يكن وضع جدول األعمال للجلسات موفقا اذ تراكمت ق 

ي ترحيل العديد من الفقرات اىل 
متعددة وخلت جلسات من ذلك مما أسهم ق 

 .جلسات أخرى 
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 الثةصد خاص ومخالفات الدورة الثر 

 

 صد خاص ر  •

ي العديد من المالحظات اثناء حضوره جلسات المجلس  سجل فريق المرصد النياب 

ورة االطالع عليها من قبل رئاسة المجلس واألعضاء فضال عن الرأي  يجد من الرص 

ي ادناه: 
 العام تلخص االبرز منها ق 

ال -1 ذلك  ومع  المجلس  يا  ي كافتير
ق  النواب  من  قليل  غير  عدد  تواجد  حالة  تتكرر 

ي احدى يدخلون ال
قاعة المخصصة للجلسات، األمر الذي استدىع رئيس المجلس ق 

الجلسات إىل قرع جرس بدأ الجلسة ألكي  من مرة من دون جدوى، ما اضطره إىل 

النصاب  اكمال  بغية  الجلسة  حضور  عىل  النواب  لحث  يا  للكافتير بنفسه  الذهاب 

ي الجلسة. 
 والتصويت عىل بعض مشاري    ع القوانير  المعروضة ق 

ي وقتها المحدد والمعلن   -2 
 تأخر العديد من النواب عن حضور الجلسات ق 

ً
تكرر أيضا

مما يضطر هيئة الرئاسة اىل تأجيل بدأ الجلسات لمدة نصف ساعة إلكمال النصاب 

 . ي
 القانوب 

سجل فريق المرصد تكرار مغادرة العديد من النواب قاعة الجلسات بعد تثبيت   -3 

الجلسة، مما يؤدي اىل ارباك عمل الجلسة وعدم  حضورهم بنصف ساعة عىل انعقاد  

 اكتمال النصاب. 

ين   -4  الحاض  عدد  احتساب  ي 
ق  ي 

وب  االلكي  النظام  المجلس  رئاسة  تستعمل  لم 

ي سير الجلسات اذ يتم حساب 
والمصوتير  اثناء انعقاد الجلسات مما أدى إىل اإلرباك ق 

ين او عدد المصوتير  يدويا وهذا العمل يأخذ الكثير   من وقت الجلسة فضال الحاض 

ي الجلسة الواحدة 
ي تحدث ق 

 عن ان هذه العملية تتكرر بعدد مرات التصويت الت 
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من النواب أنفسهم وقد شهدت بعض الجلسات عرضة للشك  أن العد اليدوي  -5

ي    ع قانون  ي تجري المصوتير  مع أو ضد تشر
تشكيكات عدد من النواب بدقة العدد الت 

الجلسة إىل إعادة عملية العد اليدوي لعدد المصوتير  من جديد، ما، مما يضطر رئيس  

األمر الذي يولد انطباعا بأن تكون بعض عمليات تمرير القوانير  او عدم تمريرها ناتجة 

 عن عمليات عد غير دقيقة. 

لم تشهد جلسات مجلس النواب انجاز كامل الفقرات المدرجة عىل جدول -6

 األعمال. 

رصد معرفة نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة اثناء  لم يتسن لفريق الم -7

مداخالت النواب لعدم تعليق رئيس المجلس عىل المداخالت واإلشارة إىل كونها 

صحيحة أو غير صحيحة، وهو أمر يتسبب باستخدام حق المداخلة تحت بند  

ي غير محله، مما يتسبب بالكثير من 
 داخل الجلسة.  االرباكنقطة النظام ق 

يتسن لفريق المرصد معرفة األعضاء الذين يصوتون عىل القوانير  والذين  لم -8 

 يمتنعون عن التصويت اثناء انعقاد جلسات المجلس والتصويت عىل القوانير  

ها بعد -9 عدم نشر غياب وحضور األعضاء بعد انتهاء الجلسات بشكل مباشر ونشر

ي تجرى عىل الغيابات ال
 منشورة ابتداء.  وقت طويل فضال عن التعديالت الت 
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 رصد الخاص ومخالفات الدورة االنتخابية الرابعة 

 

 رصد خاص  •

ي جدول   -1
ي وقتها المحدد والمعلن ق 

لم تنعقد أي جلسة من جلسات المجلس ق 

االعمال من بداية عمل المجلس اىل غاية اعداد التقرير حيث كانت الجلسات  

هي   موعدها  اىل  الوقت  1,2,3,4,6,7,10,12,15) االقرب  بعد  انعقدت  اذ   .)

 المحدد لها بساعة. 

ب   -2 يعمل  النواب  مجلس  يزال  اليمير    325ما  نواب  أرب  ع  تأدية  لعدم  نائبا 

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

 راكان سعيد(. 

ي حضورهم ألية   -3
جلسة من بداية عمل  لم يكتمل عدد أعضاء المجلس الكىلي ق 

 المجلس اىل االن. 

ي للسنة  ( من الفصل  16كاالتي )جلسة من جدول االعمال وهي    16خلت   -4
ثاب 

للسنة الثانية من الفصل االول    ( 25,  24,  23,  17,  14,  9,  8والجلسة )   االوىل

 الثالثة من  االول للسنة( من الفصل 45، 44, 22، 18، 16, 14، 11والجلسة ) 

 جدول االعمال الذي يعد من قبل هيئة الرئاسة.  

بتاري    خ   -5 اليوم  ذات  ي 
ق  جلسات   ثالث  النواب  مجلس  .)  2020/ 10/ 27عقد 

يعية الثالثة  خالفا للنظام الداخىلي     14,15,16
( من الفصل األول للسنة التشر

ي تنص عىل )تمارس هيأة الرئاسة المهام  
ي مادته التاسعة أوال منها  الت 

للمجلس  ق 

أو ا المعنية  اللجنة  رئيس  مع  بالتنسيق  األعمال  جدول  تنظيم    :
ا
أول آلتية: 

وأعضاء  األعضاء  عىل  وتوزيعه  النواب  مجلس  لجلسات  اللجان  من  ممثليهم 

القوانير   حات   به مشاري    ع ومقي 
ً
الوزراء مرفقا الرئاسة وأعضاء مجلس  مجلس 
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و  مشر إدراج  أولوية  مراعاة  مع  للمناقشة  الموضوعة  القوانير   والتقارير  عات 

وكذلك   دراستها،  المختصة  اللجان  أنهت  ي 
الت  الحكومة  من  المقدمة 

ي األقل من عقد الجلسة ما لم  
الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومير  ق 

ي تنص عىل 
الت  أوال  والثالثون  السابعة  أخر.(  ومادته  د 

َ
ُمد الدستور عىل  ينص 

سبوىعي بالتنسيق مع رؤساء )تعد هيئة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب األ 

اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه او تبليغه لألعضاء قبل انعقاد الجلسة األوىل  

 األسبوعية بيومير  عىل األقل(. 

6-  ( محاض   ي 
العراق  النواب  مجلس  ينشر  التقرير  6لم  اعداد  موعد  حت   جلسة   )

 .  مخالفا بذلك نظامه الداخىلي

ي مادته   -7
:    22خالف المجلس نظامه الداخىلي ق 

ً
ي تنص عىل )ثالثا

الفقرة ثالثا منها الت 

ي األسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو 
تنعقد جلسات المجلس عىل األقل يومير  ق 

جلسته   ي 
ق  المجلس  بقرار  عدلت  ي 

الت  ورة.(  الرص  حسب  التاسعة  تحديدها 

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

 شهر بثمان جلسات وعىل. 

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

بتاري    خ   المنعقدة  بتاري    خ  2018/ 9/ 4الثانية  المنعقدة  الثالثة  وجلسته   ،

جلسة واحدة،   2018/ 9/ 16، وجلسته الرابعة المنعقدة بتاري    خ  2018/ 9/ 15

ي 55ة األوىل( وذلك تفاديا لمخالفة المادة ) وسماها ب  )الجلس
( من الدستور الت 

ي جلسته األوىل. 
لمان باختيار رئيس له ونائبير  ق   تلزم الي 

لمانية من دون محددات واضحة   -9 استمرار عملية توزي    ع األعضاء عىل اللجان الي 

 ( من النظام الداخىلي تنص عىل:)تتكون كل  لجنة 73فعىل الرغم من أن المادة    )

من اللجان الدائمة من عدد من األعضاء ال يقل عددهم عن سبعة أعضاء وال 
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ون عضوا( وتخويل رئيس المجلس بإضافة عضوين كما ورد   يزيد عن واحد وعشر

ي الجلسة ) 
يعية األوىل غير اننا نجد بأن بعض  12ق  ( من الفصل األول للسنة التشر

 بينما البعض اآلخر لم يكت25اللجان فيها ) 
ً
مل الحد األدب  من عدد األعضاء ( نائبا

 ( والرياضة  الشباب  لجان  ي 
ق  والسياحة  5كما  واالعالم  والثقافة  فقط  اعضاء   )

 (اعضاء فقط. 5واالثار ) 

( نائب عىل اللجان  14استمرار مخالفة المجلس نظامه الداخىلي بعدم توزيعه )  -10

ي المجلس. 
 الدائمة ق 

المجتمع   -11 مؤسسات  البعث،  )اجتثاث  لجان  خلو  والتطوير  استمرار  ي 
المدب 

( من وجود نائبا للرئيس فضال عن مقرر اللجنة.  ي
لماب   الي 

12-  ،  نظامه الداخىلي المنشور عىل موقعه الرسمي
استمرار المجلس بعدم تضمير 

ي تم التصويت عليها من قبله. 
ات الت   للتغيير

ي 18استمرار مخالفة هيئة الرئاسة للمادة )  -13
( من النظام الداخىلي للمجلس الت 

 
ا
وإحدى تنص:)أول االعتيادية  المجلس  ة  نشر ي 

ق  والغياب  الحضور  ينشر   :

احدى  او  المجلس  ة  نشر ي 
ق  المتغيبير   األعضاء  أسماء  ينشر  لم  إذ  الصحف(. 

 الصحف. 

ي مخالفة "مستمرة"   -14
استمرار المجلس بعدم التصويت عىل حساباته الختامية ق 

ي تنص عىل )يقوم القسم الماىلي 143للمادة ) 
ي المجلس  ( من النظام الداخىلي الت 

 ق 

بإعداد الحسابات الختامية للمجلس، ويعرض عىل هيئة الرئاسة للموافقة عليه 

 بذلك للمجلس للمصادقة 
ً
وإحالته إىل لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريرا

 عليه(. 
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 الرصد الخاص ومخالفات المجلس الدورة االنتخابية الخامسة 

 

وع قانون   -1 ي الجلسة الرابعة قبل التصويت ناقش مجلس النواب مشر
ي ق 
االمن الغذاب 

المادة   بذلك  مخالفا  الداخىلي  نظامه  المجلس   31عىل  )يمارس  تنص  ي 
الت 

يعية اآلتية : إصدار النظام الداخىلي الخاص به  :االختصاصات التشر
ا
( والمادة  .أول

من   128 المقدمة  القوانير   وعات  النواب مشر مجلس  رئيس  )يحيل  تنص  ي 
الت 

تنفيذية إىل اللجان المختصة، لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها  السلطة ال

اللجنة مقدمة   ان يجري ذلك بحضور ممثل عن  لمناقشتها عىل  المجلس  عىل 

وع(   .المشر

ي جلسته الرابعة مخالفا بذلك نظامه الداخىلي  -2
شكل مجلس النواب اللجنة المالية ق 

المادة   ي 
الدائمة    69ق  اللجان  ي تنص )تشكل 

المجلس  الت  ي أول جلسة يعقدها 
ق 

ته(  ي تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخي 
 .بعد إقرار النظام الداخىلي ويراىع ق 

ي الجلسة السادسة المنعقدة بتاري    خ   -3
صوت مجلس النواب عىل   2022/ 3/   30ق 

لم تكتمل رئاسة تلك   2022/  5/ 11تشكيل بعض اللجان الدائمة ولغاية تاري    خ  

ي المادة  اللجان سوى اللجنة المالية
ي تنص  74مخالفا بذلك نظامه الداخىلي ق 

الت 

   )تنتخبعىل  
ً
كل لجنة خالل ثالثة أيام تالية لبداية تشكيلها من بير  أعضائها رئيسا

، وذلك باألغلبية لعدد 
ً
 .أعضائها( ونائبا للرئيس ومقررا

شل مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المدة الدستورية البالغة ف -4

يستمر   -ب)   :( من الدستور72انعقاد أول جلسة برلمان وفق المادة )   شهرا من

النواب   مجلس  انتخابات  انتهاء  بعد  ما  إىل  مهماته  بممارسة  الجمهورية  رئيس 
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ً
الجديد واجتماعه، عىل أن يتم انتخاب رئيٍس جديٍد للجمهورية خالل ثالثير  يوما

 .من تاري    خ أول انعقاٍد للمجلس

ي حالة خلو منصب -ج
رئيس الجمهورية ألي سبٍب من األسباب، يتم انتخاب رئيٍس  ق 

ي الملحق رقم ) .جديد إلكمال المدة المتبقية لوالية رئيس الجمهورية 
  .( 11( كما مبير  ق 
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 المالحق  ❖

 
 ( 1ملحق رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحزاب 
عدد المقاعد 
حسب  

 المحافظات

عدد المقاعد 
 التعويضية 

المقاعد عدد 
 اإلجماىلي 

ي الموحد 
 128 19 109 االئتالف العراق 

ي 
 53 10 43 التحالف الكردستاب 

 44 7 37 جبهة التوافق العراقية 

 25 4 21 القائمة العراقية الوطنية 

ي 
 11 2 9 الجبهة العراقية للحوار الوطت 
ي 
 5 1 4 االتحاد اإلسالمي الكردستاب 

 3 - 3 كتلة المصالحة والتحرير 
 2 1 1 الرساليون 

 1 - 1 قائمة مثال األلوسي لألمة العراقية 

كمانية العراقية   1 - 1 الجبهة الي 
الحركة األيزيدية من أجل اإلص الح  

 والتقدم 
1 - 1 

 1 1 - قائمة الرافدين 

 275 45 230 عدد المقاعد اإلجماىلي 



36 
 

 

 

 ( 2ملحق رقم ) 

 

لمانية    الكتل الي 

 الكردستانية ائتالف الكتل 

 ائتالف دولة القانون 

 ائتالف وحدة العراق  

ي  
ي العراق 

 االئتالف الوطت 

ي  
 االتحاد االسالمي الكردستاب 

 الجماعة االسالمية  

 الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم  

ي  
 التوافق العراق 

 العراقية  

 القائمة العراقية البيضاء  

ي   ي االشوري المجلس الشعت 
ي الشياب 

 الكلداب 

 المهندس محمد جمشيد عبد هللا الشبكي  

 رومي  
 خالد امير 

 قائمة الرافدين  

 قائمة التغيير الكردستانية  

 كتلة العراقية الحرة  

 وطنيون  
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 ( 3ملحق رقم ) 

 

المقاعد عدد  الكتل الفائزة   

 43 ائتالف الكتل الكردستانية 

 89 ائتالف دولة القانون 

 4 ائتالف وحدة العراق  

ي  
ي العراق 

 70 االئتالف الوطت 

ي  
 4 االتحاد االسالمي الكردستاب 

 2 الجماعة االسالمية  

الحركة االيزيدية من اجل االصالح  
 والتقدم 

1 

ي  
 6 التوافق العراق 

 75 العراقية  

 6 القائمة العراقية البيضاء  

ي  
ي الشياب 

ي الكلداب  المجلس الشعت 
 االشوري 

2 

 1 المهندس محمد جمشيد عبد هللا الشبكي  

 رومي  
 1 خالد امير 

 3 قائمة الرافدين  

 8 قائمة التغيير الكردستانية  

 7 كتلة العراقية الحرة   

 3 وطنيون  
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 ( 4ملحق رقم ) 

 الكيانات   االئتالفات  

ي 
 ائتالف الجماهير الوطنية  حارث شنشل سنيد الحارب 

ي   ائتالف الوطنية  
 الجبهة العراقية للحوار الوطت 

الجماعة االسالمية الكردستانية /   ائتالف الوفاء لألنبار 
 العراق 

ي  
ي نيشتماب 

االتحاد  \ \ \ \ \ \ \ \ كوردستان   يه كيت 
ي 
ي الكردستاب 

 الوطت 
الحركة االيزيدية من اجل االصالح  

 والتقدم 

الحركة الوطنية لإلصالح والتنمية   يه ككرتووى ئيسالم كوردستان  
 )الحل(

ي   وحدة أبناء العراق  
 الحزب الديموقراطي الكردستاب 

ي لإلصالح   مجلس احرار الشبك  
 )عمل(التجمع المدب 

ي العراق  لإلصالحمتحدون  
 التضامن ق 

  )  التيار الديمقراطي   كوران )التغيير
ي الجديد   كرامة  

 التيار الرساىلي العراق 

 الكتلة العراقية الحرة   كتلة الصادقون  
ي   قائمة جبهة تركمان كركوك  

ي العراق 
 المؤتمر الوطت 

ي المجلس االعىل   قائمة الوركاء الديمقراطية  
 االسالمي العراق 

ي   قائمة الرافدين  
ي الشياب 

ي الكلداب  المجلس الشعت 
 اآلشوري 

 المواطن  حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل  

 الوطنية   ائتالف دولة القانون 

 الوفاء والتنمية  تيار الدولة العادلة 
ي / الجعفري 

ي  حارث شنشل  تحالف االصالح الوطت 
 سنيد الحارب 

 حركة ارادة   العراق ائتالف 
 حركة الجهاد والبناء  ائتالف خالص  

 حركة الحوار والتغيير   ائتالف المواطن 
 حركة السلم والتنمية/حسم   والنخب المستقلة  الفضيلةائتالف  

ي   ائتالف العربية  
 حركة العدل واالصالح العراق 

 العراقية حركة الوفاء   ائتالف االحرار  
ي االشوري  

ي الشياب 
ي الكلداب   حركة حماة العراق )حق(   المجلس الشعت 

ي الحزب الديموقراطي  
 حزب الدعوة االسالمية   الكردستاب 
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حزب الدعوة االسالمية / تنظيم   الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم  
 الداخل

الدعوة االسالمية / تنظيم حزب   العراق / الكردستانية اإلسالميةالجماعة  
 العراق 

ي العراق 
 حزب الشعب   التضامن ق 

ي الديمقراطي  
  حزب الفضيلة االسالمي   التحالف المدب 

ي  
  حزب النشور العراق 

  تجمع االفق الجديد  
  تجمع االمل  
اكة الوطنية     تجمع الشر
  تجمع العدالة والوحدة  
  تجمع الكفاءات والجماهير  
  تجمع الوحدة العراقية  
  تجمع روافد العراق  
  تجمع تركمان العراق  
  تجمع مقتدرون للسلم والبناء 
  تجمع نداء الحرية  
  تجمع وطنيون  
ي / الدكتور  

تيار اإلصالح الوطت 
  الجعفري 

  تيار الدولة العادلة 
  تيار الغد الجديد  
  تيار النخب 
  قائمة الرافدين  
  قائمة الوركاء الديمقراطية  
ي  

  قائمه القرار الوطت 
  كرامة  
  كتلة االحرار  
  كتلة الجماهير السامية  
  كتلة الصادقون  
  كتلة مستقلون  
 كتله عراق التطور والبناء 
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  كوران /التغيير  
  للعراق متحدون  
  مجلس احرار الشبك  
ي  

ي العراق 
  مجلس العموم الوطت 

  لإلصالحمتحدون  
  منظمة بدر  
  وحدة أبناء العراق  
  

ا
ي اول

 وطت 

 
  

 \ \ \ \ يةكَيت  نيشتماب  كوردستان  
ي 
ي االتحاد الوطت 

  الكردستاب 
 يه ككرتووى ئيسالم كوردستان  
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 ( 5ملحق رقم )

 عدد المقاعد  الكتل الفائزة 

ي 
 1 حارث شنشل سنيد الحارب 

 21 ائتالف الوطنية  

 3 ائتالف الوفاء لألنبار  

ي كوردستان   
ي نيشتماب 

ي  \ \ \ \ \ \ \ \ يه كيت 
االتحاد الوطت 

ي 
 الكردستاب 

21 

 4 يه ككرتووى ئيسالم كوردستان 

 2 وحدة أبناء العراق 

 1 مجلس احرار الشبك  

 28 لإلصالح متحدون   

  )  9 كوران )التغيير

 1 كرامة  

 1 الصادقون كتلة  

 2 قائمة جبهة تركمان كركوك  

 1 قائمة الوركاء الديمقراطية  

 2 قائمة الرافدين  

 1 حزب الدعوة االسالمية / تنظيم الداخل  

 98 ائتالف دولة القانون  

 1 تيار الدولة العادلة  

ي / الجعفري 
 6 تحالف االصالح الوطت 

 5 العراق  ائتالف 

 1 ائتالف خالص  

 31 ائتالف المواطن  

 6 والنخب المستقلة الفضيلةائتالف  

 12 ائتالف العربية  

 34 ائتالف االحرار  

ي االشوري  
ي الشياب 

ي الكلداب   2 المجلس الشعت 

ي الحزب الديموقراطي  
 25 الكردستاب 

 1 الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم  

 3 العراق/ الكردستانية اإلسالمي الجماعة  

ي العراق  
 
 1 التضامن ق

ي الديمقراطي  
 3 التحالف المدب 
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 ( 6ملحق رقم ) 

 الكيانات   االئتالفات  

 ائتالف الرافدين  حزب الجماهير الوطنية 

 ائتالف الكفاءات للتغيير   تحالف صالح الدين هويتنا  

 2اتحاد قوى الوطنية   تمدن  

ي  
 االستقامة   تيار الحكمة الوطت 

ي   جبهة تركمان كركوك  
ي الكردستاب 

 االتحاد الوطت 

 الجماعة االسالمية الكردستانية / العراق   حراك الجيل الجديد  

ي العراق   حركة ارادة 
 
 الحركة االسالمية ق

ي   حركة بابليون  
 الحزب الديمقراطي الكردستاب 

ي   حزب التقدم االيزيدي  
 الحزب المدب 

ي االشوري   بغداد تحالف  
 الحزب الوطت 

 1الحل   سائرون  

 2الحل   عابرون  

 3الحل   مستقل -قصي عباس / شبكي   

  ) ي   كوران )التغيير
ق   واالصالح الي 

 التيار االجتماىعي الديمقراطي   لمياء شاوي الهالىلي  

 لإلصالح العراق   )ابو حيدر(  عبد المنعممازن  

ي المجلس   نينوى هويتنا  
 االعىل االسالمي العراق 

ي االشوري   /العراق  الكردستانيةالجماعة االسالمية  
ي الشياب 

ي الكلداب   المجلس الشعت 

ي  
ي   تحالف القرار العراق 

 المجلس القومي الكلداب 

 النرص   تحالف الفتح  

 النهج الديمقراطي   تجمع رجال العراق  

 بيارق الخير   بيارق الخير  

 انقاذ تركمان العراق   كفاءات للتغيير ائتالف   

 حراك الجيل الجديد   ائتالف قلعة الجماهير الوطنية 

 حركة ارادة  ائتالف دولة القانون  

 حركة البشائر   ائتالف الوطنية  

 حركة الصادقون   ائتالف النرص  

 حركة الصدق والعطاء  ائتالف الكلدان  

 بابليون حركة   ائتالف الرافدين  

 1حزب الجماهير الوطنية   النهج الديمقراطي  

ي االشوري  
ي الشياب 

ي الكلداب   2حزب الجماهير الوطنية   المجلس الشعت 

ي  
 لإلصالح حزب الشعب   الحزب المدب 
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ي الحزب الديمقراطي  
  حزب التقدم االيزيدي   الكردستاب 

ي الحر  
  حزب التقدم المدب 

  حزب العمل والوفاء  
ي  

كماب    حزب القرار الي 
ي  

  حزب المجد العراق 
ي  

  حزب المسار المدب 
ي العراق  

ي ق  وع العرب 
  1حزب المشر

ي العراق  
 
ي ق وع العرب 

  2حزب المشر
  لألعمار حزب المهنيير    
  حزب الوفاء  
ي  

  حزب الوفاق الوطت 
  دعاة االسالم  
  دعاة االسالم /تنظيم العراق  
  سائرون  
  تجمع التعاون  
  والوحدة تجمع العدالة  
  والجماهير  الكفاءاتتجمع  
  تجمع الوحدة العراقية  
  تجمع رجال العراق  
  تجمع عراق المستقبل  
ي  

  تيار الحكمة الوطت 
  مستقل -قصي عباس / شبكي   
  كتلة معا للقانون  
  كتلة منترصون  
  التغيير -كوران  
  1للعراق متحدون  
  2للعراق متحدون  
  لمياء شاوي الهالىلي  
  )ابو حيدر(  عبد المنعممازن  
  منظمة بدر  
  1وحدة ابناء العراق  
ي اوال  

 وطت 
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 ( 7ملحق رقم ) 

 عدد المقاعد الكتل الفائزة 

 2 حزب الجماهير الوطنية

 1 تحالف صالح الدين هويتنا  

 2 تمدن  

ي  
 19 تيار الحكمة الوطت 

 3 تركمان كركوك جبهة   

 4 حراك الجيل الجديد  

 3 حركة ارادة  

 2 حركة بابليون  

 1 حزب التقدم االيزيدي  

 3 تحالف بغداد  

 54 سائرون  

 2 عابرون 

 1 مستقل -قصي عباس / شبكي   

 )  5 كوران )التغيير

 0 لمياء شاوي الهالىلي  

 1 )ابو حيدر(  معبد المنعمازن  

 3 نينوى هويتنا  

 2 الجماعة االسالمية الكردستانية /العراق 

ي  
 14 تحالف القرار العراق 

 42 تحالف الفتح  

 1 تجمع رجال العراق 

 2 بيارق الخير  

 2 ائتالف كفاءات للتغيير  

 3 ائتالف قلعة الجماهير الوطنية 

 25 ائتالف دولة القانون 

 15 ائتالف الوطنية  

 40 ائتالف النرص  

 1 الكلدانائتالف  

 0 ائتالف الرافدين  

 1 النهج الديمقراطي  

ي االشوري  
ي الشياب 

ي الكلداب   1 المجلس الشعت 

ي  
 1 الحزب المدب 

ي  
 25 الحزب الديمقراطي الكردستاب 
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 ( 8ملحق رقم ) 

 الكيانات   االئتالفات   

 حزب ائتالف النرص / تيار وطنيون  ائتالف دولة القانون 

ي    
اقة كانون     تحالف اآلمال الوطت   حزب اشر

ي    
ي     تحالف العقد الوطت 

ي حزب االتحاد الوطت 
 الكردستاب 

كمانية العراقية    تحالف الفتح      حزب الجبهة الي 

ي    
 حزب الجماهير الوطنية     تحالف النهج الوطت 

ي حزب الحزب الديمقراطي     تحالف تصميم    
 الكردستاب 

ي / تقدم    
ي     تحالف تقدم الوطت 

 حزب الحزب المدب 

نا هويتنا     ي     تحالف جماهير
 حزب الحزم الوطت 

ي     تحالف عزم العراق / عزم      حزب الخيار العرب 

 حزب التصدي     تحالف قوى الدولة الوطنية    

ي تحالف كوردستان / هاويه    
ي     كوردستان   يماب 

 حزب المجلس االعىل االسالمي العراق 

ي العراق    جبهة تركمان العراق الموحد    
ي ق  وع العرب 

 حزب المشر

ي     الجبهة العربية الموحدة   
ي العراق 

وع الوطت   حزب المشر

ي     
 حزب المنتج الوطت 

 / العراق الكردستانيةحزب جماعة العدل     

 حزب حراك الجيل الجديد     

 شعبان االسالمية 15حزب حركة     

 حزب حركة ارادة     

 حزب حركة البشائر الشبابية     

 حزب حركة الصادقون     

 حزب حركة الوفاء الوطنية     

 حزب حركة امتداد     

 حزب حركة بابليون     

 الوطنية  بالديحزب حركة      

 لإلصالح حزب حركة حسم     

 حزب حركة حقوق     

 حزب حركة عطاء     

 حزب حركة واعدون     

ي     
 حزب الثبات العراق 
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 حزب الدعوة االسالمية     

 حزب التقدم االيزيدي     

 حزب العراق الوطنية     

 حزب المحافظون     

ي     
 حزب المسار المدب 

 االنتفاضة والتغير  - حزب حركة النور     

 حزب تقدم     

 حزب تجمع اقتدار وطن     

ي     
 حزب تجمع السند الوطت 

 حزب تجمع التعاون     

 حزب تجمع العدالة والوحدة     

 حزب تجمع العزم     

 حزب تجمع الفاو زاخو     

 حزب تجمع اهاىلي واسط المستقل     

 حزب تجمع عراق المستقبل     

 حزب تجمع مقتدرون للسلم والبناء    

 حزب تنوع    

ي     
 حزب تيار االصالح الوطت 

ي     
 حزب تيار الحكمة الوطت 

 حزب تيار الفراتير      

 حزب قادمون     

 حزب كتلة الوفاء والتغيير     

 حزب كتلة باب العرب     

 حزب كتلة معا للقانون     

 حزب منظمة بدر     
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 ( 9ملحق رقم ) 

شيح الفردي الكتل   عدد المقاعد  واألحزاب والي 

 38 ائتالف دولة القانون 
ي   

 1 تحالف اآلمال الوطت 

ي   
 8 تحالف العقد الوطت 

 31 تحالف الفتح  

ي   
 6 تحالف النهج الوطت 

 7 تحالف تصميم   

ي / تقدم  
 39 تحالف تقدم الوطت 

نا هويتنا    4 تحالف جماهير
 14 تحالف عزم العراق / عزم  

 13 تحالف قوى الدولة الوطنية   
ي تحالف كوردستان / هاويه   

 يماب 
 كوردستان 

17 

 1 جبهة تركمان العراق الموحد   

 1 الجبهة العربية الموحدة   

ي 
 31 الحزب الديمقراطي الكردستاب 

اقة كانون    7 اشر

 16 امتداد  
 9 الجيل الجديد حراك 

 56 مستقلون  
 2 وطناقتدار تجمع  

ي 
 1 الحزب المدب 

 1 المحافظون 
ي 
 1 المنتج الوطت 

 2 المستقلتجمع أهاىلي واسط 
 1 تجمع الفو زاخو 

 3 تيار الفراتير   
 1 جماعة العدل الكردستانية  

 1 حركة العر اق الوطنية  

 1 االنتفاضة والتغيير  –حركة النور 
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 2  العراقيةحركة الوفاء 

 4 حركة بابليون 
 1 حركة بالدي الوطنية 

 3 حركة حسم لإلصالح  
 1 حركة حقوق 

 1 حزب التقدم االيزيدي

 2 قادمون  
 1 كتلة الوفاء والتغيير  
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 ( 10ملحق رقم ) 
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 ( 11ملحق رقم ) 
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( 12ملحق رقم )   

لمانية   2006الكتل الي 

ي الموحد 
 االئتالف العراق 

ي 
 التحالف الكردستاب 

 جبهة التوافق العراقية 

 القائمة العراقية الوطنية 

ي الجبهة العراقية للحوار 
 الوطت 

ي 
 االتحاد اإلسالمي الكردستاب 

 كتلة المصالحة والتحرير 

 الرساليون 

 قائمة مثال األلوسي لألمة العراقية 

كمانية العراقية   الجبهة الي 

 الحركة األيزيدية من أجل اإلص الح والتقدم

 قائمة الرافدين 
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 ( 13ملحق رقم ) 

 

 أربيل  السليمانية  البرصة نينوى بغداد المحافظات 
ذي 
 قار

 األنبار  كركوك  دياىل  بابل 
صالح 
 الدين

 كربالء المثت   دهوك  ميسان  القادسية  النجف واسط
المجموع  
ي 
 الوطت 

ي  
االئتالف العراق 

 الموحد 
34 2 13 - - 11 9 2 - - 1 7 7 7 6 - 6 4 109 

التحالف 
ي 
 الكردستاب 

1 4 - 13 12 - - 2 5 - - - - - - 6 - - 43 

جبهة التوافق  
 العراقية

13 7 1 - - - 1 4 1 7 3 - - - - - - - 37 

القائمة العراقية  
 الوطنية 

8 2 2 - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - 1 21 

الجبهة العراقية  
ي 
 للحوار الوطت 

1 2 - - - - - 1 1 2 2 - - - - - - - 9 

االتحاد اإلسالمي  
ي 
 الكردستاب 

- - - 2 1 - - - - - - - - - - 1 - - 4 

كتلة المصالحة 
 والتحرير 

- 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 3 

 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 الرساليون 

قائمة مثال  
األلوسي لألمة  

 العراقية
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

كمانية  الجبهة الي 
 العراقية

- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 

الحركة األيزيدية 
من أجل اإلص الح 

 والتقدم
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - قائمة الرافدين

عدد المقاعد  
 اإلجماىلي 

59 19 16 15 13 12 11 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 5 230 


