
  

 

 

 

 

 

 

ي 
 
ي العراق  المرصد النياب 

www.miqpm.com 

 

 االنتخابية الخامسةمن الدورة  االوىللسنة ا تقرير 

 12/2022/  10 -  2022/ 1/ 9للمدة من 

ي 
 
 عن عمل مجلس النواب العراق

ف عىل إعداد التقرير: د. مزهر جاسم الساعدي   أشر

ي مؤسسة مدارك 
 
" ق ي

 
ي العراق وع "المرصد النياب 

 أعد التقرير فريق مشر

www.madarik.org 

 

 

 

  

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


2 
 

  



3 
 

 

 لمحتويات ا

 

 رقم الصفحة  الموضوع

 5 المقدمة

يعية الخامسة  7 العملية االنتخابية للدورة التشر

 17 اداء المجلس 

يع  
 24 االداء التشر

 25 لجان المجلس

 31 األداء الرقاب   

 32 الرصد الخاص ومخالفات المجلس 

 الملخص العددي لعمل المجلس

 
34 

 35 المالحق 

 

 

  



4 
 

  



5 
 

 

 

 

 ة ــــــــــــــــدمــــــــقــالم

 

     أنىه
  انطلقت ف 

يعية األوىل من الدورة االنتخابية الخامسة الت  مجلس النواب سنته التشر

ة  2022/ 1/ 9جلسته األوىل بتاري    خ       لغاية الجلسة الخامسة عشر
يع  الثاب 

من الفصل التشر

بتاري    خ   بالعملية   2022/ 12/ 3المنعقدة  تعصف  ان  كادت  متسارعة  احداث  ظل    
ف 

  السياسية من جراء عدم االتفاق  
عىل تشكيل الحكومة وتوقف الحوار بي   الكتلتي   االكب  ف 

الصدرية مجلس النواب أدت اىل تعطيل جلساته ومن ثم تقديم االستقالة ألعضاء الكتلة  

  بناية المجلس.  واعتصام
 أنصارها ف 

 ( ل   النواب  أداء مجلس  التقرير  ين( ست  يتضمن  استثنائية    وعشر جلسة فضال عن جلسة 

ة    2022/ 1/ 9لجلسة األوىل المنعقدة بتاري    خ  واحدة ابتداء من ا لغاية الجلسة الخامسة عشر

   
مع مالحظة ان المجلس قد مدد فصله    2022/ 12\ 3المنعقدة بتاري    خ  من الفصل الثاب 

يع  لشهر واحد بحسب المادة ) 
.  1(34التشر  رابعا من النظام الداخىل 

  الدورات السابقة  اتبع منهجية  المرصد  عمل  ان فريق  
انه ال يرصد ما ال تتوافر  عىل  كما ف 

  نشاط األعضاء خارج   معتمدة،فيه وثيقة  
  التميب   غب  المقصود، السيما ف 

خشية الوقوع ف 

  اجتماعات اللجان بكون األصل فيها الشية بحسب النظام الداخىل  
المجلس او ما يدور ف 

  اننا ال (  2)للمجلس  
عمل اللجان وما تقوم به من استضافات   عدد ساعات  نعرف  ما يعت 

 

: طلب   :الرئيس المهام اآلتية  يمارس  34المادة :   1
ً
يع  لدورة انعقاد مجلس النواب بما    رابعا

تمديد الفصل التشر

 
ً
 .ال يزيد عىل ثالثي   يوما

 

2   : المجلس    114المادة  أعضاء  من  هم  وغب  ألعضائها  إال  حضورها  يجوز  وال  علنية،  غب   اللجان  جلسات 

اء وأعضاء الحكومة     اللجنة ومن تستعي   بهم اللجنة من المستشارين والخب 
أن يحض     وال يجوز والموظفي   ف 

ها من وسائل اإلعالم اجتماعات اللجان إال بإذن من رئيسها  .ممثلو الصحافة وغب 
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، بعكس الجلسات   ها عن النشر ومناقشات مع مختصي   داخل االجتماعات لغياب محاض 

اضات عىل  ها وما يدور فيها من نقاش واعب    تنشر جداول اعمالها ومحاض 
االعتيادية الت 

  اننا تركنا عمل اللجان بالمجمل انما ركزنا ع
ىل ما توافرت فيه سب  الجلسات. وهذا ال يعت 

  اختصت بها. 
  عدد االجتماعات والقواني   الت 

 لنا وثيقة كما ف 

  يطلقها من خالل اعتماده عىل 
يؤكد فريق عمل المرصد عىل دقة وحيادية المخرجات الت 

   
  األخطاء الت 

 تالف 
ً
تصميم برنامج إدخال تم تصميمه خصيصا لرصد أداء المجلس محاوال

  حال اإلدخال اليدو 
  حال تفري    غ البيانات وكذلك بالنسبة للمخططات البيانية. تقع ف 

 ي أو ف 

   
الت  والبيانات  المعلومات  وفق  عىل  اكم   الب  األداء  عىل  فقراته  بعض    

ف  التقرير  يشتمل 

  األداء بي   الشهور والفصول  
 توافرت لفريق المرصد بغية القياس الدقيق وإظهار الفروق ف 

يعية للدورة  االنتخابية الحالية وللدورات األربعة المنضمة.  فضال عن السنوات التشر

  نصت عليها المادة ) 
  توثيق ورصد أداء مجلس النواب عىل المهام الت 

(  61يعتمد التقرير ف 

  يوجبها عليه قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم  
 13من الدستور فضال عن المهام الت 

   الدائمة بحسب اختصاصها  ونظامه الداخىل  وكذلك عمل اللجان    2018لسنة  
ودورها ف 

حات ومشاري    ع القواني   وأحالتها إىل هيئة الرئاسة. 
 أنجاز مقب 

  تبويب قاعدة البيانات الخاصة به عىل: 
 اعتمد فريق المرصد ف 

 المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 

تدريبهم تم  ممن  المجلس  بدخول جلسات  المخولون    
العراف  النياب    المرصد      راصدوا 

ف 

 مؤسسة مدارك. 

  مجلس النواب. 
لمانية ف   الدائرة الب 

  مجلس النواب. 
 الدائرة اإلعالمية ف 

  مجلس النواب 
يعات ف   دائرة التشر

  للمجلس. 
وب   الموقع االلكب 

 االتصال المباشر مع لجان المجلس. 

 وسائل اإلعالم. 
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يعية الخامسة  العملية االنتخابية للدورة التشر

 

 :
ً
 انتخابات مجلس النوابأوال

•  :  النظام االنتخاب  

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

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

  الملحقي   رقم ) االنتخاب   لكل حزب وتحالف ومرشح مستقل وكما 
 (3(و) 2موضح ف 

  عام   
  شهدها العراق ف 

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

  العراق وعىل هذا النحو تمت االستجابة لهذا 
تغيب  النظام االنتخاب   واجراء انتخابات مبكرة ف 

  انتخابات عام  
، المحسوب باستخدام طريقة 2018المطلب بتغيب  النظام االنتخاب   المعتمد ف 

للتحويل،  قابل    ظل تصويت واحد غب  
انتخابية، ف  دائرة  اعتبار كل محافظة  ليغو مع  سانت 

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

شيح المستقل.   الدوائر المتعددة والب 

إىل   العراق  تقسيم  المقاعد دا  83تم  إجماىل   رب  ع  بينها  من  األعضاء. كان  متعددة  انتخابية  ئرة 

  مجلس النواب، بينما تسعة مخصصة لألقليات ) 
للمسيحيي   وواحد لكل    5محجوز للنساء ف 

 .) يدين والشبك والصابئة المندائيي   واألكراد الفيلي    من الب  

  العراق النتخاب أعضاء مجلس الن
يعية ف    أجريت االنتخابات التشر

  الجديد ف 
واب العراف 

 (  
يعية الخامسة ف  ( مرشحا من النساء  3225( وقد شارك فيها ) 2021/ 10/ 10دورته التشر

( تحالفا، اما المرشحي   المستقلي   كان عددهم 21( حزبا، و ) 108والرجال موزعي   عىل ) 

 ( 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

 (44 .  %( من مجمل العدد الكىل  للناخبي  
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 ( عىل  تحالفات    
ف  المنضوية  االحزاب  حصول  النتائج  واالحزا137افرزت  مقعدا،  ب  ( 

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

  الملحق رقم ) 329المقاعد ) 
 ( 1( مقعدا. كما مبي   ف 

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

:  التحالفات االعىل حصوال عىل عدد المقاعد كانت عىل  
 النحو االب 

 ( مقعدا. 36حصل تحالف تقدم عىل )  -1

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

  مخطط رقم ) 19فيما حصل تحالف الفتح عىل )  -3
 (: 1( مقعدا. كما مبي   ف 

  حصلت عىل أكبر عدد من المقاعد فقد جاءت النتائج عىل النحو  •
أما األحزاب الت 

 :  
 االب 

 ( مقعدا. 73ية حصل عىل ) الكتلة الصدر  •

 ( مقعدا. 31الحزب الديمقراط  حصل عىل )  •

  مخطط رقم )9حراك الجيل الجديد لكل منهم )  –حركة امتداد   •
 (: 2( مقاعد كما مبي   ف 

 

 

 

 

 

36

33

19

تحالف تقدم  

ائتالف دولة القانون  

تحالف الفتح 

73

31

9

الكتلة الصدرية 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

حرك الجيل الجديد \امتداد 
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: مخاض ما بعد اعالن النتائج 
ً
 ثانيا

اضات والطعون •  االعب 

  
ف  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 عىل محافظات )نينوى، بابل، ميسان، دياىل، بغداد، أربيل، كركوك، كربالء،  
ً
طعنا

، القادسي  ة، االنبار، ذي قار، والبضة(. المثت 

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

ها وفرزها عىل مدى    87الطعون والبالغ عددها  
ّ
، واستمرت بعد

ً
ين   3أيام منذ    5طعنا تشر

  ولغاية 
.  7الثاب   

ين الثاب   تشر

 للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات،  
ً
ها ووفقا

ّ
  تم عد

بلغ العدد اإلجماىل  للمحطات الت 

ان    4324وفرزها   مبينة  و  2188محطة،  الطعون،  تدقيق  مرحلة    
ف  محطة   2136منها 

  أدلة مالحق الطعون. 
  مرحلة النظر ف 

 أخرى ف 

الساندة   واللجان  بالمفوضية  المركزية  اللجنة  قامت  ان  بعد  أنه  المفوضية  وأكدت 

الطعون، تطابقت نتائج جميع المحطات المطعون بها مع    باإلجراءات الالزمة إلنهاء ملف

 
ً
 قليال

ّ
  وجدت بينها اللجنة عددا

النتائج األولية المعلن عنها "باستثناء األوراق الباطلة" الت 

اع الصحيحة وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بصددها.   من أوراق االقب 

 

اع  •  إلغاء محطات االقت 

اضات أك ة لالنتخابات إنها ألغت  إثر موجة الشكاوى واالعب 
َّ
دت المفوضية العليا المستلق

اع بعد ثبوت ارتكابها مخالفات. من أصل ) 33)   (. 59711( محطة اقب 
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 نتائج العد والفرز اليدوي  •

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

المحافظة نفسها وكما موضح اجراء العد والفرز اليدوي تم استبدالهم بمرشحي   اخرين من  

  جدول رقم ) 
 (. 1ف 

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

 

 خريطة توزع األصوات وبعض تفاصيل التمثيل  •

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

تمث    ونسب 
ف  المرصد عىل وضعها  فريق    حرص 

الت  البيانات  من  ذلك  وغب   ائح  الشر يل 

ائح الناخبي   ومدى االختالف الذي   جداول تكشف للمهتم بعض مالمح خريطة توزي    ع شر

لوها. 
َّ
  مث

 حققه بعض المرشحي   بحسب المناطق الت 

 ت
اسم النائب  

 المستبدل 

الكيان  

 االئتالف/ 
 األصوات الكيان /االئتالف  اسم النائب البديل  المحافظة األصوات

1 

صالح  عباس حسي   

 جعفر الجبوري 

 

تحالف العقد  

  
 الوطت 

 

 بغداد 4,535

خالد متعب ياسي   حسن  

 العبيدي

 

 تحالف عزم العراق /عزم

 
4538 

2 
 ليىل أكرم سعيد سليم 

 

الحزب الديمقراط   

  
 الكردستاب 

 

8517 

 
 اربيل

هه ريم كمال خورشيد  

 عثمان 

 

تحالف كوردستان/هاوپه  

  كوردستان 
 يماب 

 

8920 

3 

الجبار محمد  هيثم عبد 

  
 فهد الزركاب 

 

 فرد
6782 

 
 البضة

رفيق هاشم شناوه سالم 

 الصالح  

 

 تحالف الفتح 

 
6796 

4 

سوسن عبد الواحد  

 شاكر جدوع 

 

جبهة تركمان 

 العراق الموحد

 

7730 

 
 كركوك 

  مشب   
غريب عسكر نق 

 المرادىل  

 

 تحالف الفتح 

 

7731 

 

5 

عبد السالم شعبان  

زنح     محمد احمد الب 

 

الحزب الديمقراط   

  
 الكردستاب 

 

7222 

 
 نينوى

 رونزي زياد سيدو رشو بك 

 

تحالف كوردستان/هاوپه  

  كوردستان 
 يماب 

 

8183 
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  التشكيلة
( نائبا أي ما  218وصلت إىل )   )3(فقد وجد المرصد أن نسبة األعضاء الجدد ف 

  المجلس بنسبة تصل اىل ) 
%(، أما األعضاء الذين فازوا لدورتي   انتخابيتي    66يساوي ثلتر

 ( ) 65فقد كان عددهم  بنسبة  أي   
ً
نائبا لثالث دورات 19(  فازوا  الذين  بلغ عدد  فيما   ،)%

 ( ) 35انتخابية  بنسبة  أي  ال ) 10(  نسبة  أما  لت  %4(، 
َّ
مث فقد  المتبقية  الذين %(  األعضاء 

خبوا ألرب  ع دورات انتخابية متتالية وعددهم ) 
ُ
( ثالثة أعضاء اما من فازوا لخمس دورات  6انت

  الجدول ادناه
 :  انتخابية فهم عضوين فقط كما مبي   ف 

 الدورة الخامسة  الدورة الرابعة  الدورة الثالثة  االعضاء 

 218 215 230 نائب جديد 

 65 70 74 دورتي   انتخابية 

 35 31 24 ثالث دورات انتخابية 

 6 13 0 اربــع دورات انتخابية 

 2 0 0 خمس دورات انتخابية 

تقل  الذين  النواب  عدد  ان  المرصد  لفريق  تبي    فقد  المجلس  أعضاء  بالنسبة ألعمار  اما 

   16( سنة أصبح الضعف تقريبا إذ كانوا ) 40أعمارهم عن ) 
  الدورة الرابعة أما ف 

( عضوا ف 

  أعمار النواب الذين 46الخامسة فقد صار عددهم ) الدورة  
( عضوا فضال عن تناقص ف 

 ( الرابعة  الدورة    
ف  إذ كان عددهم  الستي   عاما فما فوق  الدورة  54يبلغون    

ف  أما  ( عضوا 

  الجدول ادناه  43الخامسة فقد أصبح عددهم ) 
  مبي   ف 

 ( عضوا كما ف 

 الخامسةالدورة  الدورة الرابعة  التفاصيل

 46 16 سنة 40اقل من 

 115 130 ( 49اىل  40من )

 122 129 ( 59اىل  50من )

 43 54 فما فوق 60من 

 
 المعلومات الواردة في الجدولين احتسبت بعد استقالة الكتلة الصدرية وليس بحسب النتائج التي صادقت عليها المحكمة االتحادية  3
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  عدد األصوات الت 

كما تبي   لفريق المرصد أن نتائج االنتخابات أسفرت عن تفاوت كبب  ف 

ة النواب من الرجال ممن حصلوا   ( أكبر 2حصل عليها الفائزون ويوضح الجدول رقم )  عشر

لها: 
َّ
  مث

  المحافظة الت 
  عىل أعىل عدد من األصوات كل ف 

 ( 2جدول رقم ) 

 

  حصلن عىل أكبر عدد من األصوات فقد تم ترتيبهن تنازليا  
أما فيما يتعلق بالنساء اللواب 

  الجدول رقم ) 
  رشحن فيها وكما مبي   ف 

 (: 3وبحسب المحافظات الت 

 اسم المرشح  اسم االئتالف/ الحزب  ت 

مجموع 

أصوات  

 المرشح

 محافظة 

 دهوك  56702 جمال احمد محمد سيدو فرد  1

2   
 اربيل 44928 نهرو محمود قادر سعيد الحزب الديمقراط  الكردستاب 

   حركة امتداد  3
 ذي قار  41399 داود عيدان داود عطية الطاب 

4   
   الحزب الديمقراط  الكردستاب 

 كركوك  37744 شاخه وان عبد هللا احمد عبد القادر طالباب 

5   
 اربيل 37099 سيبان عزيز حدو خدر الحزب الديمقراط  الكردستاب 

  /تقدم  6
 االنبار 36793 ريكان حديد عىل  الحلبوس  محمد  تحالف تقدم الوطت 

 ذي قار  34870 عالء كامل جبار معيبد الركاب    حركة امتداد  7

8   
 اربيل 33656 محمد صديق محمد ياسي    الحزب الديمقراط  الكردستاب 

9   
 دهوك  29990 موفق شهاب باشا شهاب  الحزب الديمقراط  الكردستاب 

  الحزب الديمقراط   10
   الكردستاب 

 دهوك  29083 خالد سليم امي   جاسم الريكاب 

 اسم المرشح  اسم االئتالف/ الحزب  ت

مجموع 

أصوات  

 المرشح 

 محافظة 

 السليمانية  28987 شوه عبد الواحد قادر ابراهيم  حراك الجيل الجديد  1

 ذي قار  28140 نيسان عبدالرضا زاير واىل  روضان الصالح   حركة امتداد  2

زنح    حراك الجيل الجديد  3  السليمانية  25022 بدرية احمد رشيد احمد الب 

 اربيل 24626 وزيرة احمد برايم مال  حراك الجيل الجديد  4
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 ( 3جدول رقم ) 

المرصد الفائزين والفائزات ممن حصلوا عىل اقل  ومقارنة بالبيانات السابقة فقد رتب فريق  

  الجدولي   ادناه: 
 األصوات بحسب المحافظات وكما مبي   ف 

 

  حصلت عليها الفائزات بحسب 4جدول رقم ) 
ت المحافظا( يبي   اقل األصوات الت   

 

  االنتخابات من الرجال5جدول رقم ) 
  حصل عليها الفائزون ف 

 ( يوضح اقل االصوات الت 

 دياىل 21722 سوزان منصور كرم عىل  الدلوي  تحالف كردستان 5

 كركوك  21510 ديالن غفور صالح سمي   زنكنه  فرد  6

7 
الحزب الديمقراط   

  
 الكردستاب 

  
و الهاجاب   دهوك  21457 زوزان عىل  صالح بب 

 بغداد 21138 عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي ائتالف دولة القانون 8

9 
الحزب الديمقراط   

  
 الكردستاب 

 دهوك  19265 افي   سليم نوري سليم 

 دهوك  18695 ايمان عبد الرزاق محمد عارف تحالف كردستان 10

 ت
اسم االئتالف/ 

 الحزب 
 اسم المرشح 

مجموع 

 األصوات 
 محافظة 

  جويعد الدراج    الكتلة الصدرية 1
 بغداد 3272 شيماء عبد ماض 

 صالح الدين  2696 محمد صالح حسن العباس  هند  فرد  2

 البضة  2656 زهرة حمزة عىل  حسن السلمان حركة بالدي الوطنية 3

 بغداد 2462 مديحه حسن عذيب دبس المكصوض   تحالف الفتح 4

5   
 كربالء  1730 ابتسام هاشم عبد حسي   االبراهيم   المنتج الوطت 

 اسم المرشح  اسم االئتالف/ الحزب  ت
مجموع 

 األصوات
 محافظة 

 نينوى 3988 سيدو شمو الجندونايف خلف  حزب التقدم االيزيدي  1

 سعيد كاظم عىل  الربيع   فرد  2
 بغداد 4231 حسي  

 بغداد 4301 اسامه كريم خلف جثب  البدر  فرد  3

 بغداد 4538 خالد متعب ياسي   حسن العبيدي تحالف عزم العراق / عزم  4

  / تقدم 5
 بغداد 4600 عبد الكريم عىل عبطان دهش الجبوري تحالق تقدم الوطت 
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 : افتتاح جلسات المجلسثالثا

 الجلسة األوىل ومجرياتها  •

للمادة   النتائج   93وفقا    عىل 
ف  العليا  االتحادية  المحكمة    صادقت 

العراف  الدستور  من  سابعا 

رئيس    ألزمتوبذلك    2021/ 12/ 27النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب بتاري    خ  

الجمهورية لدعوة المجلس الجديد لالنعقاد بمرسوم جمهوري خالل خمسة عشر يوما استنادا  

  (4)  من الدستور  54ة لنص الماد

( للسنة  2022\ 1\ 9بتاري    خ  األول  يع  
التشر الفصل  من  األوىل  جلسته  النواب  مجلس  عقد   )

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

 ( الدستور 325وبحضور  اليمي    النواب  والسادة  السيدات  تأدية  وبعد  عضوا  ببدء (  إيذانا  ية 

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

    88تواقيع وأسماء  
نائبا باعتبارهم الكتلة األكبر عددا. وبسبب عارض صح  للسيد المشهداب 

ذار النائب عامر ترأس النائب خالد الدراج   استكمال الجلسة بكونه كبب  السن االحتياط بعد اعت

 الفايز. 

ومحمود  الحلبوس   ريكان  محمد  النائبي    ترشح  عن  الجلسة  رئيس  الدراج    السيد  أعلن 

  لمنصب رئيس مجلس النواب. 
 المشهداب 

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

   14صوت، مقابل  200حصوله عىل 
 صوتا باطال.  14، فيما أحتسب صوتا للمشهداب 

شيح للنائب األول لرئيس المجلس حصل السيد حاكم الزامىل  عىل   صوتا   182وبعد فتح باب الب 

صوتا بعد ان أعلن السيد خالد الدراج   رئيس    34فيما حصل النائب حميد عباس الشبالوي  

 صوتا. 11الجلسة عن ترشحهما لذات المنصب بينما كانت األصوات الباطلة 

  لرئيس المجلس اذ حصل السيد شاخوان عبد هللا 
ومن ثم جرت عملية انتخاب النائب الثاب 

للنائبة شوة عبد الواحد إضافة اىل تسجيل    33صوتا مقابل  180احمد عىل   صوتا    13صوتا 

 
دعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لالنعقاد بمرسوم جمهوري خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على  ي  4

االعضاء سناً النتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وال يجوز التمديد ألكثر   أكبر نتائج االنتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة 
 من المدة المـذكورة آنفاً(. 
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الكتلة                     وتواقيع  أسماء  يحمل  بكتاب  العذارى  حسن  النائب  تقدم  الجلسة  سب   وخالل  باطال 

 النيابية األكبر عددا اىل رئيس المجلس المنتخب. 

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

 طلبا اىل المحكمة االتحادية بعدم صحة اإلجراءات المتخذة فيها. ( 5) تقديم أحد النواب 

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

  المرقم  
/اتحادية /   2و 1ويتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه بحسب االمر الوالب 

  /   
     2022امر والب 

أعاله  ،2022/ 1/ 13ف    
الوالب  االمر    

لتلع  االتحادية  المحكمة       ثم عادت 
ف 

المرقم    2022/ 1/ 25   ان المجلس قد    2022/اتحادية /  6وموحدتها    5بحسب كتابها 
وهذا يعت 

 يوما لم يعقد فيها اية جلسة لم يكن فيها متعمدا.  12تعطل ل        

 

 

ي 
يعية األوىل  االحداث الت   رافقت عمل مجلس النواب خالل السنة التشر

  

نائبا استقالتهم اىل رئيس    73الكتلة الصدرية البالغ عددهم  قدم أعضاء    2022/ 6/ 12بتاري    خ    -1

المادة   الموافقة عىل االستقالة بحسب  النواب وتشكيالته    12المجلس وتمت  من قانون مجلس 

 ( 6)  2018لسنة  13رقم 

اذ قدم    -2 الزامىل   السيد حاكم  المجلس  لرئيس  األول  النائب  الصدرية كان  الكتلة  أعضاء  من بي   

استقالته أيضا وتم قبولها من رئيس المجلس دون التصويت عليها من أعضاء مجلس النواب بحسب  

 (7)من النظام الداخىل   12نص المادة 

ا  -3 بنواب  الصدرية  الكتلة  أعضاء  استبدال  عملية  انتخابات  جرت  قانون  خرين بحسب 

رقم   النواب  بتاري    خ    (8)  2020لسنة    9مجلس  المنعقدة  االستثنائية  الجلسة    
ف 

23 /6 /2022  . 

 
 ان عن محافظة المثنى النائب باسم خش  5
 االستقالة.  –الفقرة ثانيا  –تنتهي النيابة في المجلس في األحوال االتية   12المادة   6
: عند   12المادة :   7

ً
الرئاسة االستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه   هيئةتقديم أحد أعضاء    أوال

ين  .الحاض 

 الفقرة خامسا )إذا شغر أي مقعد في مجلس النواب يحل محله المرشح الحائز على اعلى األصوات في الدائرة االنتخابية(  15المادة   8
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صوت أعضاء مجلس النواب عىل اكمال تعديالت مواد النظام الداخىل  لمجلس النواب   -4

ة عضو هيئة وإقرارها بضمنها إلغاء عبارة هيئة الرئاسة وجعلها الرئيس ونائبيه وحذف عبار 

بتاري    خ   المنعقدة  االستثنائية  الجلسة    
ف  نائبيه  أحد  او  الرئيس  بعبارة  وتبديلها  الرئاسة 

23/6/2022 

  الجلسة الثانية من   -5
جدد أعضاء مجلس النواب الثقة برئاسة السيد محمد الحلبوس  ف 

  المنعقدة بتاري    خ  
يع  الثاب 

خاب .  فضال عن التصويت عىل انت2022/ 9/ 28الفصل التشر

صوتا من أصوات    223السيد محسن المندالوي نائبا أوال لرئيس المجلس بحصوله عىل  

 أعضاء المجلس. 

6-   ( لمدة  أي جلسة  يعقد  ولم  النواب  مجلس  عمل  التظاهرات 25تعطل  بسبب  يوما   )

اء لغاية الجلسة السادسة     المنطقة الخض 
  جرت ف 

واقتحام بنايته ومن ثم االحداث الت 

انتخاب تم    
     الت 

ف  فيها  الجمهورية  شياع    2022/ 10/ 13رئيس  محمد  السيد  وتكليف 

  بتشكيل الحكومة. 
 السوداب 

السنة 2022/ 10/ 27بتاري    خ    -7 من    
الثاب  يع  

التشر الفصل  من  السابعة  الجلسة  عقدت 

  خصصت للتصويت عىل المنهاج الوزاري وأعضاء الحكومة وقد نالت الثقة من  
األوىل الت 

 ووزارة البيئة(   –عىل حقائب الوزارات )االعمار واإلسكان المجلس ولم يصوت فيها 
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 (9) المجلس اداء 

 

 المقارنة بي   الفصول أوال: 

 

  ليقارن فيه أداء مجلس النواب بي    
يعالسنوات  يضع فريق المرصد الجدول االب    ية التشر

  الدور  االوىل
   كما و  ( والخامسة الرابعةالثالثة و )  : االنتخابيةات ف 

 ادناه. مبي   ف 

 

 ( 1رقم ) جدول 

 

 : فاعلية المجلسثانيا 

 

المجلس   قدرة  بالفاعلية    
المجلس    عىلونعت  جلسات  انتظام  من خالل  أهدافه  تحقيق 

  جدول االعمال وعمل  
االعتيادية وحضور األعضاء فيها وتنفيذ ما جاء من فقرات مدرجة ف 

   
  عقدتها كل لجنة والقواني   الت 

ات اللجان من حيث عدد االجتماعات الت  انجزتها والتغيب 

  طرأت عليها فضال عن أداء هيئة الرئاسة. 
 الت 

 
 ل مدة زمنية محدودة( نتائج نشاط المؤسسة خال )يقصد فريق المرصد باألداء  - 9

 الدورة الخامسة الدورة الرابعة الدورة الثالثة  الموضوع 

 + استثنائية 26 64 78 عدد الجلسات

 33 70 109 قراءة اوىل 

 9 33 51 قراءة ثانية 

 2 20 30 قواني   مصوت عليها 

 1 8 15 استضافة

 213 218 231 معدل الحضور العام 

 69 128 227 عدد الساعات  
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 حضور األعضاء:  .1

يعية األوىل اال من انتهاء  عىل الرغم   ين ان المجلس لم يعلن    السنة التشر عن أسماء الحاض 

  الجلسات فضال عن الغياب بمخالفة ضيحة للماد
من قانون مجلس   (10)  ( 11  -  10)   تي   ف 

والمادة   وتشكيالته  وحضور 18) النواب  غيابات  نشر  توجب    
الت  الداخىل   النظام  من   )

  احدى 
 الصحف. األعضاء عىل موقع المجلس وف 

المجلس    امتنعت  لقد  المواد  رئاسة  عليه  نصت  ما  تنفيذ  غيابات   أعاله. عن  اذ حجبت 

يعية ولغاية إعداد ه  ذا التقرير. وعىل الرغم من ذلك فإن األعضاء من بداية هذه الدورة التشر

ما   بناء عىل  للحضور  العدد اإلجماىل   ان يحص   المرصد استطاع    محاض    مثبتفريق 
ف 

  ومناطقهم االنتخابية.  الجلسات من دون معرفة المتغيبي   وكتلهم واحزابهم ومحافظاتهم

   
ف  المرصد  فريق  والغياب  ويرى  الحضور  نشر  تعدم  المجلس  رئاسة  عضاء األ ضع  ان 

النيابية  جميعهم   المتعمد للوظيفة  بالتقصب   األعضاء دون تميب   بي    تحت طائلة االتهام 

ثوا     الذين ادوا واجباتهم عىل النحو األمثل وبي   األعضاء الذين لم يكب 
ألصوات الناخبي   الت 

 . اوصلتهم ليكونوا ممثلي   عنهم

كما خامسة  االنتخابية ال  للدورةاألوىل  السنة    لخال  األعضاءوكانت الحصيلة لمعدل حضور  

  الجدول ادناه: 
 مؤشر ف 

 

 ( 2جدول رقم ) 

 

 الحضور  التتفصي .2

 

 من قانون مجلس النواب وتشكيالته   11( المادة 10
وع    حال تكرار غياب النائب من دون عذر مشر

ام حضور جلسات المجلس ولجانه، وف  أوال: عىل النائب الب  
يع  يوجه الرئيس له تنبيها خطيا يدعوه في

ه  خمس مرات متتالية او عشر مرات غب  متتالية خالل الفصل التشر
ام بالحضور.   اىل االلب  

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

وع أكبر من ثلث جلسات المجلس ف  ثالثا: للمجلس إقالة النائب إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشر
يع  الواحد  

 التشر
وع غيابا عن حضور الجلسات.   رابعا: يعد تخلف النائب عن أداء اليمي   الدستورية بدون عذر مشر

 معدل الحضور  الشهر

 253 الفصل األول   

ي 
 173 الفصل الثاب 

 213 المجموع 
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يعية  معدل الحضور العام لجلسات    ان •     (213)   األوىل هو السنة التشر
نائبا وهذا يعت 

  كل جلسة. 116) ان جلسات المجلس تسجل غياب 
 ( نائبا كمعدل عام ف 

  الجلسة األوىل بتاري    خ  •
 نائبا. ( 325سجل اعىل معدل حضور )  2022/ 1/ 9ف 

الجلسة   •   
بتاري    خوف  ة  معدل حضور  2022\ 10\   8  الثانية عشر اقل  بواقع سجل 
 نائبا.  (167) 

 ثالثا: جلسات المجلس

  جلسة    (26ل      ) يتضمن هذا التقرير متابعة أداء مجلس النواب  
يعية   عقدت ف  السنة التشر

  الخامسة ولغاية الجلسة    2022/   1/   9  . ابتداء من الجلسة األوىل المنعقدة بتاري    خاالوىل

     عشر 
من هذا يتضح ان المجلس قد خالف   ،2022/ 12/ 3بتاري    خ    المنعقدةمن الفصل الثاب 

 ( النظام    (11)   ( 22المادة  من  ثالثا  ،الفقرة       الداخىل 
المجلس  الت  بقرار  الدورة عدلت    

 ف 

   
ف  الرابعة  التاسعةاالنتخابية  بتاري    خ    جلسته  عدد    2019/  4/ 13المنعقدة  المتضمنة 

  تعقد خالل كل شهر بثمان جلسات 
  أي شهر الجلسات الت 

اذ لم يكتمل عدد الجلسات ف 

يع  
 : كما مبي   ادناهو من شهور هذا الفصل التشر

 

 ( 3) جدول رقم 

 

 
 ولهيأة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب الضرورة( : )تنعقد جلسات المجلس على األقل يومين في األسبوع  11

 عدد الجلسات  الشهر

ي 
 1 كانون الثاب 

 1 شباط 

 4 اذار

 0 نيسان  

 4 أيار 

 االستثنائية + 1 حزيران 

 0 اب

 1 أيلول 

ين األول  5 تشر

ي 
ين الثاب   + مغلقة واحدة  6 تشر

 1 كانون األول

   26 المجموع 
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ي الجلسات : عدد ساعات عمل رابعا 
 
   المجلس ق

 

الوقت الذي تستغرقه كل جلسة من جلسات المجلس العامة والمعدل تابع فريق المرصد  

العام   المعدل  عن  فضال  شهر  لكل  الساعات  لعدد  يعية  العام  التشر وكان للسنة    األوىل 

  هو  
ون جلسةل   ساعة    ( 69:18) المجموع النهاب  بكون الجلسات المتبقية لم    واحد وعشر

هذا   اعداد  لغاية  ها  محاض  بشكل   وتوزعت  التقرير،تنشر  الجلسات  عىل  العمل  ساعات 

  الجدول ادناه.  متفاوت كما 
 موضح ف 

 ( 4جدول رقم ) 

 ساعات العمل الشهر

ي  
 07:35 كانون الثاب 

 05:57 شباط 

 05:57 اذار

 00:00 نيسان  

 19:58 ايار

 01:33 حزيران 

 05:25 تموز 

 00:00 اب

 02:48 أيلول 

ين األول   14:43 تشر

ي 
ين الثاب   05:22 تشر

 00:00 كانون األول 

 69:18 المجموع 
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 : جدول اعمال المجلسخامسا 

 

 عدد الفقرات المنفذة وغت  المنفذة  -1

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

فقرة إىل يوم    ( 14) فقرة، فيما رحلت    ( 83) فقرة نوقش منها    ( 97) مجموع الفقرات المعلنة  

  
  الجلسات الالحقة، ما يعت 

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

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

 

 ( 1مخطط رقم ) 

 

 بال جدول اعمال جلسات  -2

الداخىل  للمجلس  جدول االعمال خالفا للنظام    السادسة( من  –  الجلسة )الخامسةخلت  

  
  تنص عىل  ف 

 (12) مادته التاسعة الفقرة أوال الت 

  تنص عىل
  ( 13) فضال عن المادة السابعة والثالثون الفقرة أوال الت 

 
الرئاسة المهام اآلتية: أوالً: تنظيم جدول األعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم   هيئة)تمارس  12

من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على األعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء  
يع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات مرفقاً به مشار

القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك  
 قبل يومين في األقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على ُمَدد أخر(. 

 
ة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب األسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم )تعد هيئ 13

 بتوزيعه او تبليغه لألعضاء قبل انعقاد الجلسة األولى األسبوعية بيومين على األقل(. 

97

83

14

مجموع الفقرات 

الفقرات المنفذه 

الفقرات الغير منفذه 
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 استبدال األعضاء  -3

بكونهم  االستقالة  بسبب  األعضاء  بعض  استبدال  السنة  خالل  النواب  مجلس  شهد 

الصدرية كما  يشغلون   الكتلة  المستبدلي   عن  النواب  بعض  اىل  إضافة  تنفيذية  مناصب 

  الملحق رقم ) 
ومما يذكر ان العدد األكب  من المستبدلي   بعد استقالة الكتلة   (،4موضح ف 

  الجلسة االستثنائية بتاري    خ 
 (: 5) كما مبي   بالملحق رقم   2022\ 6\ 23الصدرية كانت ف 

 تصويتات -4

  
 (6) رقم الملحق صوت مجلس النواب عىل موضوعات متفرقة كما مبي   ف 

 مداخالت ونقاط نظام األعضاء  -5

المخصصة  المداخالت    
العراف  النياب    المرصد  فريق  تابع 

حات القواني   ألعضاء المجلس 
وعات او مقب  لمناقشة مشر

فضال عن نقاط النظام اثناء انعقاد الجلسات العامة خالل 

السنة األوىل للدورة االنتخابية الخامسة من الجلسة االوىل 

الجلسة  2022\ 1\ 9)  لغاية  ة(  عشر الفصل   الخامسة  من 

  
: ( 2022\ 12\ 3) الثاب   

 وجاءت عىل النحو االب 

فالح حسن جاسم مطلك الحريشاوي  كان النائب )  •

اذ ( االكبر مشاركة من حيث المداخالت  الخزعىل  

محمد جاسم  ( مشاركة، ويليه النائب ) 19بلغت ) 

الخفاج    عىل   )  ( محمد  وبعدهم 17ب   مشاركة   )

 مشاركة. ( 16ب  )  ( امب  كامل المعموريالنائب ) 

  حي   بلغ عدد الذين لم تكن لهم أي مشاركة من  •
ف 

الجلسات     
ف  النظام  ونقاط  المداخالت  حيث 

 ( نائبا. 122العامة للمجلس ما يقارب ) 

اما تفصيل المداخالت ونقاط النظام لألعضاء  •

 (7) يمكن مراجعة الملحق رقم 

 العدد الكىل  للمشاركات المجاور الجدول  •
 . يبي  

 

 

 المشاركاتعدد  عدد النواب 

1 19 

1 17 

1 16 

1 13 

2 11 

5 10 

3 9 

6 8 

9 7 

7 6 

13 5 

20 4 

25 3 

39 2 

70 1 

 بال مشاركة  122
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   مالحظة ➢

العامة    -1 انعقاد الجلسات  اثناء  القواني    وعات  المرصد قراءة مشر ال يعد فريق 

  تكلف بها لجان المجلس  
  ضمن الواجبات الت 

للمجلس نشاطا لألعضاء بكونه يأب 

 .  كما نص عىل ذلك النظام الداخىل 

  جلسات م  ل  -2
  تدور ف 

يتسن لفريق المرصد معرفة المداخالت والنقاشات الت 

ها. اللجان بكون الجلسات مغلقة ولم تنشر   محاض 

 

 

 رئاسة الجلسات : سادسا 

   
العامة عىل إدارة الجلسات    الرئيس ونائبيه  تحديدا، تناوب  برئاسة الجلسات العامةونعت 

األوىلخالل  للمجلس   يعية  التشر ادارتها    السنة  عىل  تعاقب    
الت  الجلسات  عن  فضال 

   
علما ان   : الجدول ادناهجميعهم، اذ افتتحت بعضو واختتمت بعضو اخر، وكما مؤشر ف 

ون جلسة الجدول احتسب   لعدم اكتمال نشر محاض  الجلسات المتبقية. ل  واحد وعشر

 

 ( 6) جدول رقم 

 

 

 

 عدد المرات  اغالق الجلسة  افتتاح الجلسة

 14 محمد الحلبوس   محمد الحلبوس  

 2 شاخه وان عبد هللا  محمد الحلبوس  

 1 محسن المندالوي  المندالوي محسن 

 1 محمد الحلبوس   شاخه وان عبد هللا 

  
 1 محمد الحلبوس   محمود المشهداب 

 2 حاكم الزامىل    محمد الحلبوس   
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يعي   األداء التشر

 

يعية    المتمثلة بالقراءة األوىل والثانية والتصويتات عىل القواني   يتضمن هذا التقرير الحركات التشر

المجلس   عليها  عمل    
السنةالت  األوىل  خالل  يعية  ولغاية  التشر األوىل  الجلسة  الجلسة  من 

ةالخامسة    للفصل  عشر
 .  2022/ 12/ 3الثاب 

 33القراءة األوىل:  •

  9القراءة الثانية:  •

 2القواني   المصوت عليها :  •

 

 

  الجدول ادناه: 
، كما ف  حات قواني  

 تجدر اإلشارة إىل أن القواني   المصوت عليها كانت كلها مقب 

حات القواني     مقت 

  
ح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوب   مقب 

  والتنمية 
ح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذاب   مقب 

 

 :  
يعية عىل النحو االب  يعية بحسب شهور هذه السنة التشر  جاءت الحركات التشر

 

ين االولكان شهر    -   عدد القراءات األوىل    تشر
(  15فقد بلغ عدد قراءاته ) هو األكبر فاعلية ف 

  حي      ا قانون
     –أيلول    -اب    -  )تموز الشهور  كانت  ف 

 حزيران(   – نيسان    – شباط    – كانون الثاب 

  خالية من اية قراءة 

2

9

33

قوانين مصوت 
عليها 

القراءه الثانيه 

القراءة االولى 
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   اما من حيث القراءة الثانية فكان شهر    -
ين الثاب   فاعلية من بي   الشهور  تشر

 فقد هو األكبر

 . قواني   ( 7بلغ عدد قراءاته ) 

ت - األكبر  ( مشاري    ع قواني   قراءة أوىل، مما يجعلهما 6-7( بقراءة ) 14 - 5الجلسات )  وتمب  

( بتحقيقها اعىل عدد مرات انجاز 11-9من بي   الجلسات. بينما جاءت الجلسة )   فاعلية

 واني   لكل جلسة ( ق3) للقراءة الثانية للقواني   إذا قرأت فيها 

 

 

 لجان المجلس 

 

 أوال: تشكيل اللجان  

 

ان مجلس النواب   غب    (14)   يكونمن النظام الداخىل  لمجلس النواب عىل أن    69نصت المادة  

وع   وقراءة مشر المالية  اللجنة  بتشكيل  )الدعمابتدأ  والتنمية  قانون    
الغذاب  لألمن       ( الطارئ 

ف 

  الجلسة السادسة المنعقدة بتاري    خ    ( عىل4) الجلسة  
الرغم من التصويت عىل النظام الداخىل  ف 

30/3/2022 . 

 

 التصويت عىل اللجان  •

  جلسته  
  ف 
يع    السابعةصوت مجلس النواب العراف 

يعية األوىل من الفصل التشر من السنة التشر

وعىل ( عىل تشكيل اللجان وتوزي    ع أعضاء المجلس عليها  2022/ 5/ 11األول المنعقدة بتاري    خ ) 

نائبا ألسباب مختلفة غب  ان المجلس لم يجر أي تحديث عىل عضوية    77الرغم من استبدال  

 اللجان الدائمة لغاية اعداد التقرير. 

 

 التكرار  •

  أكبر من لجنة   ( 9) أسماء النواب اذ بلغ عددهم    تكرار لبعض  وجود رصد فريق المرصد النياب    
 ف 

النواب   الرغم من قرار مجلس  اللجان    باستثناءعىل  االوقاف   والطفولة،واألشة    )المرآهبعض 

 
ة العضو واختصاصه  )تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغب 14

 وخبرته( 
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،  الشهداء والضحايا والسجناء    والرياضة،الشباب    واالثار،الثقافة والسياحة    والعشائر، السياسيي  

     االنسان( منحقوق    المجتمعية،والمهجرين والمصالحة    الهجرة
ك ف  عضوية نائب وهو مشب 

:   أخرى،لجنة    الجدول التاىل 
 كما مبي   ف 

 ( 7)  رقمجدول 

  رئاسة اللجان •

  تم التصويت عىل تعديلها (  15) ( من النظام لداخىل  لمجلس النواب عىل أن  74نصت المادة: ) 
الت 

الجلسة     
: ف   

االب  النحو  عىل  لتكون  األوىل  يعية  التشر السنة  من  األول  الفصل  من  السادسة 

 للرئيس 
ً
 ونائبا

ً
ة أيام عمل تالية بداية تشكيلها من بي   اعضائها رئيسا )تنتخب كل لجنة خالل عشر

اللجنة  الكىل  ألعضاء  للعدد  المطلقة  باألغلبية  للرئيس   
ً
ثانيا  

ً
  ( فضال عن  .ونائبا

ف  المقرر  الغاء 

  التعديل  
  الذي يمارس المهام نفسها كما ورد ف 

وردت كلمة   )أينما اللجان واستبداله بالنائب الثاب 

 
 )تنتخب كل لجنة خالل ثالثة أيام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقرراً، وذلك باألغلبية لعدد أعضائها  15

 اللجنة المكررة  اللجان الحالية  اسماء االعضاء 

ي   التعليم العاىل  والبحث العلم    االوقاف والعشائر  حيدر محمد كاظم خضب  عباس المطب 

 الخدمات واالعمار  الثقافة والسياحة واالثار  خليفة غالب المحمديسميعة محمد  

 الخدمات واالعمار  شباب والرياضة  محمود خلف عىل  حسن العبيدي

 الزراعة والمياه واالهوار   الثقافة والسياحة واالثار  رفيق هاشم شناوه سالم الصالح  

 الزراعة والمياه واالهوار   والسياحة واالثارالثقافة   هند محمد صالح حسن العباس  

  الصحة والبيئة  الشهداء والضحايا والسجناء السياسيي     باسم خضب  كاظم زيارة الغراب   

 المالك  
  العالقات الخارجية  االوقاف والعشائر  ياش عبد صخيل محمد حسي  

    والسجناء السياسيي   الشهداء والضحايا   احمد عبد هللا محمد موس الجبوري
  العمل ومنظمات المجتمع المدب 

    ريبوار اورحمن وستا صالح عارف
 المالية   العمل ومنظمات المجتمع المدب 
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  لرئيس اللجنة ويكون مهام النائب الثاب 

او تعبب  مقررا للجنة او مقرر يتم استبدالها بالنائب الثاب 

  انهاء المجلس الفصل عد وبىل  الداخه  نفس المهام المنصوص عليها للمقرر النظام 
 من  الثاب 

يعية   األوىل سجل فريق المرصد المالحظات االتية: السنة التشر

انتخاب  -أ دون  تعمل  اللجان جميعها  وعملتللرئيس  ان  أكب     وللنائبي    رئاسة  الية  وفق  عىل 

 األعضاء سنا. 

ماتزال  -ب اللجان  من  يوم   بال العديد    
ف  تحديث  اخر  وفق  عىل  للرئيس  نائب  او  رئيس 

 (29 /5 /2022  
 مخطط ادناه.  ( وكما مبي   ف 

  يوضح اللجان غب  المكتملة: 
 والجدول االب 

 

 ( 8جدول رقم ) 

عدد  اللجان غت  المكتملة 

 النواب 

 النقص 

   21 المالية 
 بال رئيس وبال نائب اول ونائب ثاب 

  بال   10 الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية 
 نائب اول ونائب ثاب 

   9 األوقاف والعشائر 
 بال نائب ثاب 

اتيح   والخدمة االتحادية     7 التخطيط االسب 
 بال رئيس وبال نائب ثاب 

   10 الشهداء والضحايا والسجناء السياسيي   
 بال نائب ثاب 

   14 المرآه واالشة والطفولة 
 بال رئيس وبال نائب اول وبال نائب ثاب 

 بال رئيس  8 والرياضة الشباب 

 بال رئيس  9 الصحة والبيئة

  
 بال نائب اول  13 العمل ومنظمات المجتمع المدب 

بال رئيس 

بال نائب اول 

بال نائب ثاني 

…ائب بال رئيس بال نائب اول  بال ن

2

2

4

2

رئاسة اللجان 
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يعية   ثانيا: عمل اللجان من حيث الحركات التشر

  أنجزت  
حات الت  يع  افرد التقرير رسما بيانيا بالمشاري    ع والمقب 

عىل صعيد النشاط التشر

: فيها القراءات   
  قدمت مسودتها، وقد تبي   االب 

 األوىل والثانية مصنفة بحسب اللجان الت 

مقدمة من لجنة العالقات  كانت    قراءة أوىلقواني    (  10)   السنة قراءةهذه  تم خالل   •

( 6) المالية ب   تليها اللجنة    ( ثمالقانونيةجنة ) للامقدمة من    قواني   (  7و )   الخارجية

(  4ل  )   بقراءة أوىل  ( الخدمات واالعمار، االقتصاد والصناعة والتجارة) قواني   ثم تليها  

 فقط  قواني   

ثم تليها ثانية    المالية قراءة( قواني   قدمت من اللجنة  4) قراءة  هذه السنة  تم خالل   •

  المخطط  كما ( قواني    3اللجنة القانونية ب  ) 
  ادناه. مبي   ف 

 

1
2

4
2
2
1

2
4

2

2
1

10
3

7
1

6
2

2

2

1

1

1

1

1
1

2
3

4
1

التعليم العالي والبحث العلمي

ةالنفط والغاز والثروات الطبيعي

النقل واالتصاالت

االستثمار والتنمية

االقاليم والمحافظات

االقتصاد والصناعة والتجارة

االمن والدفاع

االوقاف والعشائر

…ة التخطيط االستراتيجي والخدم

التربية

مالثقافة والسياحة واالثار واالعال

الخدمات واالعمار

الزراعة والمياه واالهوار

الشباب والرياضة 

…الشهداء والضحايا والسجناء 

الصحة والبيئة 

العالقات الخارجية 

العمل ومنظمات المجتمع المدني

القانونية

الكهرباء والطاقة

المالية

المراه واالسرة والطفولة 

النزاهه

…الهجرة والمهجرين والمصالحة 

حقوق االنسان 

القراءات الثانية 

القراءات األولى 
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: وعىل صعيد  ي
 القواني   الصادرة فقد تضمن االب 

  المخطط ادناه.   المالية( قانونا اللجنة  القانونية، )اللجنةقدمت  •
 واحدا كما مبي   ف 

 

 

 

التعليم العالي والبحث العلمي

النفط والغاز والثروات الطبيعية

النقل واالتصاالت

االستثمار والتنمية

االقاليم والمحافظات

االقتصاد والصناعة والتجارة

االمن والدفاع

االوقاف والعشائر

التخطيط االستراتيجي والخدمة االتحادية

التربية

الثقافة والسياحة واالثار واالعالم

الخدمات واالعمار

الزراعة والمياه واالهوار

الشباب والرياضة 

الشهداء والضحايا والسجناء السياسين

الصحة والبيئة 

العالقات الخارجية 

العمل ومنظمات المجتمع المدني

القانونية

الكهرباء والطاقة

المالية

المراه واالسرة والطفولة 

النزاهه

الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية 

حقوق االنسان 

1

1

القوانين الصادرة 
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 ثالثا: اجتماعات اللجان 

  االجتماعات المعقودة من قبل كل لجنة،  تابع فريق المرصد عدد 
 : وكانت عىل النحو االب 

تليها  ا  ( اجتماع20األكبر انعقادا من حيث االجتماعات فقد عقدت )   الماليةكانت اللجنة   •

 . اجتماعا ( 17حيث االجتماعات فقد عقدت )   االمن والدفاع منلجنة 

•  ( االتية  اللجان  ) 12عقدت  فقط  اجتماعا  الكهرباء (   ، العلم  والبحث  العاىل   التعليم 

  
 ( والطاقة، العمل ومنظمات المجتمع المدب 

اللجان   • ) عقدت  اجتماع10االتية  الصحة  ) فقط    ات(  الخارجية،  العالقات  القانونية، 

 ( والبيئة

  المخطط  •
  عقد االجتماعات. كما ف 

 ادناه. اما بقية اللجان فقد تفاوت عملها ف 
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ي   االداء الرقاب 

 

 االستضافة  •

إذا جاز لنا ان نعد جلسات االستضافة ضمن الجهد الرقاب   لمجلس النواب مع ان مفردة  

  النظام الداخىل  فقد 
عت لعمل المجلس وال ف    شر

  المادة الدستورية الت 
االستضافة لم ترد ف 

  
  جلستها التاسعة المنعقدة ف 

استضافة السيدين وزير   2022/ 11/ 8قررت رئاسة المجلس ف 

  الجلسة الزراعة وتمت  ووزير ة الموارد المائي
ة كما االستضافة ف     العاشر

  ادناه: مبي   ف 

 

 

 طلب حضور   •

 

 

 رقم وتاريــــخ الجلسة  الموضوع  المستضاف ت 

مناقشة خطط الوزارتي   لمعالجة شحة   وزير الموارد المائية ووزير الزرعة  1

   
المياه والخطة الزراعية والتحديات الت 

 .تواجه عملهم

(  10الجلسة ) 

 (10 \11 \2022  ) 

رقم 

 الجلسة 
 التفاصيل  الحاض   طلب الحضور  تاريخها 

 وزير المالية  برهان المعموري 2022\2\28 2

لمناقشة ارتفاع سعر ضف الدوالر 

وتداعياته عىل السوق من خالل ارتفاع  

يحة الفقراء ومناقشة  ر شر األسعار وتض 

والسياسة المالية لوزارة الدين العام 

 المالية والمعالجات المطروحة 
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 الرصد الخاص ومخالفات المجلس  ➢

 

  جدول االعمال -1
  وقتها المحدد والمعلن ف 

لم تنعقد أي جلسة من جلسات المجلس ف 

 من بداية عمل المجلس اىل غاية اعداد التقرير. 

 

  حضورهم  -2
ألية جلسة من بداية عمل المجلس  لم يكتمل عدد أعضاء المجلس الكىل  ف 

 اىل االن. 

 

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

  المادة  
  تنص )   أوال   37خالفا للنظام الداخىل  ف 

: تعد الت 
ً
الرئاسة جدول أعمال   هيئة  أوال

مجلس النواب األسبوىع  بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه او تبليغه 

 .لألعضاء قبل انعقاد الجلسة األوىل األسبوعية بيومي   عىل األقل( 

 

  محاض  ) -4
( جلسات حت  موعد اعداد التقرير مخالفا بذلك 5لم ينشر مجلس النواب العراف 

  
  تنص ) 29المادة ) نظامه الداخىل  ف 

: تنشر ( ثانيا الت 
ً
  تراها  ثانيا

محاض  الجلسات بالوسائل الت 

 .رئاسة المجلس مناسبة(  هيئة

ات  -5 ، للتغيب   نظامه الداخىل  المنشور عىل موقعه الرسم 
استمرار المجلس بعدم تضمي  

  تم 
 التصويت عليها من قبله. الت 

 

6-      
ا من قانون مجلس النواب وتشكيالته الت  استمرار مخالفة هيئة الرئاسة للمادة عاشر

   
عضو فيها وعدم التغيب   هو تنص ) ثانًيا: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة الت 

خص  عنها اال بعذر مش روع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيساللجنة فيما ي

  حال غيابه نسبة  ويستقطع  ،اجتماعاتها 
معينة يحددها المجلس بناًء    من راتب النائب ف 

اح من الرئيس ونائبيه( والمادة     تنص    11ع ىل اقب 
من قانون مجلس النواب وتشكيالته الت 

  حال تكرار غياب النائب من  
ام حضور جلسات المجلس ولجانه، وف  ) أوال: عىل النائب الب  
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يع  دون  
ع   ذر مش     روع خمس مرات متتالية او عشر مرات غب  متتالية خالل الفصل التشر

ام بالحضور(.   يدعوه فيه اىلااللب  
ً
 يوجه الرئيس له تنبيها خطيا

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

: للمجلس اقالة النائب  
ً
وع    إذا ثالثا من ثلث جلسات    كبر أ تجاوزت غياباته بدون عذر مشر

يع  الواحد(. 
  الفصل التشر

 المجلس ف 

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

( من النظام الداخىل  للمجلس الت 

   
ف  المتغيبي    األعضاء  أسماء  ينشر  لم  إذ  الصحف(.  وإحدى  االعتيادية  المجلس  ة    نشر

ف 

ة المجلس او احدى الصحف.   نشر

 

  مادته  المجلس نظ  خالف-7
: تنعقد    22امه الداخىل  ف 

ً
  تنص عىل )ثالثا

الفقرة ثالثا منها الت 

  األسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب 
جلسات المجلس عىل األقل يومي   ف 

  جلسته  
  الدورة االنتخابية الرابعة ف 

  عدلت بقرار مجلس النواب ف 
ورة(. الت  التاسعة الض 

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

 جلسات. 

 

رئاسة    -8 اىل مخالفة  يلتفتوا  لم  انهم  النواب جميعهم  النياب   عىل  المرصد  فريق  يسجل 

( من قانون مجلس 11-10( من النظام الداخىل  فضال عن المادتي   ) 18المجلس للمادة ) 

  الجلسات العامة  ولم يطرحوها كنقطة نظام  النواب وتشكيالته  
تلزم رئاسة المجلس عىل  ف 

  محافظنشر الغياب والحضور ليتع
ام  تهم ودوائرهم االنتخابية عىل مدى  ارف الناخبي   ف  الب  

  جلسات المجلس.  النواب
 الذين انتخبوهم ف 

 

التصويت عىل    -9 قبل  الرابعة  الجلسة    
ف    
الغذاب  االمن  قانون  وع  النواب مشر مجلس  ناقش 

المادة   بذلك  الداخىل  مخالفا  ي  31نظامه  التشر المجلس االختصاصات  )يمارس  تنص    
عية  الت 

به   :اآلتية الداخىل  الخاص  النظام  : إصدار 
ً
  تنص )يحيل رئيس مجلس    128( والمادة  .أوال

الت 

وعات القواني   المقدمة من السلطة التنفيذية إىل اللجان المختصة، لدراستها وإبداء   النواب مشر

اللجنة الرأي فيها قبل عرضها عىل المجلس لمناقشتها عىل ان يجري ذلك بحضور ممثل عن  

وع(   مقدمة المشر
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  المادة   -10
  جلسته الرابعة مخالفا بذلك نظامه الداخىل  ف 

شكل مجلس النواب اللجنة المالية ف 

  أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخىل     69
  تنص )تشكل اللجان الدائمة ف 

الت 

ته    تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخب 
 ( .ويراىع ف 

  الجلسة    -11
صوت مجلس النواب عىل تشكيل   2022/ 3/   30السادسة المنعقدة بتاري    خ  ف 

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

  المادة  
  تنص عىل    74المالية مخالفا بذلك نظامه الداخىل  ف 

كل لجنة خالل ثالثة    )تنتخبالت 

من   تشكيلها  لبداية  تالية  لعدد أيام  باألغلبية  وذلك   ،
ً
ومقررا للرئيس  ونائبا   

ً
رئيسا أعضائها  بي   

  أعضائها( 

 الملخص العددي لعمل المجلس ➢

 

 العنوان 

ب ي 
ثا
 ال
ن
نو
كا

 

ط
با
ش

 

ار 
اذ

ن 
سا
ني

 

ار
اي

ن 
را
زي
ح

 

وز
تم

 

ب
ا

ل 
لو
اي

 

ل 
الو
ن ا
ي
ر

ش
ت

 

ب ي 
ثا
 ال
ن
ي
ر

ش
ت

 

ل
الو
ن ا
نو
كا

 

وع 
جم

لم
ا

 

 1 7 5 1 0 1 2 4 0 4 1 1 الجلسات
26 + 

 استثنائية

 97 9 33 23 2 0 1 3 10 0 5 3 8 مجموع الفقرات 

 83 6 27 21 2 0 1 3 10 0 2 3 8 الفقرات المنفذة

 14 3 6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 الفقرات غت  المنفذة

 34 5 11 15 0 0 0 0 2 0 1 0 0 القواني   المقروءة قراءة اوىل

 10 0 7 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 القواني   المقروءة قراءة ثانية

 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 القواني   المصوت عليها 

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االستضافات 

 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 البيانات المقروءة 

 19 1 0 3 1 0 0 1 3 0 6 4 0 التصويت الداخىلي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االستجوابات 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التقارير

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سؤال شفهي 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 طلب حضور 
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 الملحقات               
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 (1الملحق رقم )

  حصلت عليها 
شيح الفردي( )عدد المقاعد الت   التحالفات واألحزاب والب 

 

 التحالف او الحزب  عدد المقاعد

 الكتلة الصدرية 73

 مرشحون مستقلون 44

  /تقدم  36
 تحالف تقدم الوطت 

 ائتالف دولة القانون 33

  الحزب  31
 الديمقراط  الكردستاب 

 تحالف الفتح 18

  كوردستان 17
 تحالف كوردستان/هاوپه يماب 

 تحالف عزم العراق /عزم  14

 حراك الجيل الجديد  9

 حركة امتداد  9

اقة كانون 6  اشر

 تحالف تصميم  5

4   
 تحالف العقد الوطت 

 تحالف قوى الدولة الوطنية 4

 حركة بابليون  4

نا هويتناتحالف   3  جماهب 

 حركة حسم لإلصالح  3

 الجماهب  الوطنية 1

1   
  العراف 

وع الوطت   المشر

1   
 المنتج الوطت 

 

 

 

 

 التحالف او الحزب  عدد المقاعد

 تجمع اقتدار وطن 1
1   

 تجمع السند الوطت 
 تجمع أهاىل  واسط المستقل 1
1   

 تحالف اآلمال الوطت 
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 والتغيب   1
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 (2ملحق رقم ) 
شيح الفردي بحسب المحافظات وقيمة كل مقعد(    حصلت عليها التحالفات واألحزاب والب 

 )األصوات الت 

 المقعد قيمة  عدد المقاعد عدد االصوات االسم المحافظة  ت

   اربيل 1
 26152 10 261518 الحزب الديمقراط  الكردستاب 

 26255 3 78765 حراك الجيل الجديد   

 34979 2 69958 تحالف كوردستان/هاوپه يماب  كوردستان  

 44629 1 44629 جماعة العدل الكردستانية/العراق السليمانية  2

 21264 5 106318 حراك الجيل الجديد   

 17707 8 141660 كوردستان/هاوپه يماب  كوردستانتحالف    

 19996 2 39993 مرشحون مستقلون  

    
 27445 2 54891 الحزب الديمقراط  الكردستاب 

  /تقدم  االنبار 3
 20144 10 201439 تحالف تقدم الوطت 

 77097 1 77097 تحالف عزم العراق /عزم   

 22896 4 91587 مرشحون مستقلون  

 21608 5 108044 تحالف تصميم  البضة  4

 58943 2 117887 مرشحون مستقلون  

 41594 1 41594 ائتالف دولة القانون  

 15063 3 45189 تحالف الفتح  

 36104 1 36104 تحالف قوى الدولة الوطنية  

    
 39759 1 39759 تحالف العقد الوطت 

 8739 9 78657 الكتلة الصدرية  

  تجمع   
 6515 1 6515 السند الوطت 

    
 28639 1 28639 تحالف النهج الوطت 

 4866 1 4866 حركة بالدي الوطنية  

 15757 2 31515 ائتالف دولة القانون القادسية 5

 57427 1 57427 مرشحون مستقلون  

 14596 2 29193 تحالف الفتح  

 15726 1 15726 حركة امتداد   

اقة كانون    16880 1 16880 اشر

 1114 3 33406 الكتلة الصدرية  

 12684 1 12684 تجمع اقتدار وطن  

 44770 1 44770 مرشحون مستقلون المثت   6

 10564 3 31691 ائتالف دولة القانون  
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 28389 1 28389 تحالف قوى الدولة الوطنية  

 8832 2 17665 الكتلة الصدرية  

 30494 1 30494 حركة امتداد  النجف  7

 20242 4 80970 مرشحون مستقلون  

 14585 2 29170 ائتالف دولة القانون  

 12790 5 63954 الكتلة الصدرية  

 15241 1 15241 كتلة الوفاء والتغيب   بابل 8

 29794 2 59589 الكتلة الصدرية  

 19669 2 39338 حركة امتداد   

 21761 2 43522 تحالف الفتح  

 38289 4 153158 مرشحون مستقلون  

  /تقدم   
 10560 1 10560 تحالف تقدم الوطت 

اقة كانون    11079 2 22159 اشر

 11865 3 35597 ائتالف دولة القانون  

 12779 13 166125 ائتالف دولة القانون بغداد 9

 11657 27 314748 الكتلة الصدرية  

اقة كانون    20281 1 20281 اشر

  /تقدم   
 11996 11 131960 تحالف تقدم الوطت 

 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

  الحزب   
 32692 8 261543 الديمقراط  الكردستاب 

 25040 1 25040 تحالف كوردستان/هاوپه يماب  كوردستان  

 21722 1 21722 تحالف كوردستان/هاوپه يماب  كوردستان دياىل 11

 24227 3 72685 تحالف الفتح  

 41982 2 83965 مرشحون مستقلون  

 23731 4 94926 تحالف عزم العراق /عزم   

  /تقدم   
 17067 4 68268 تحالف تقدم الوطت 

 30552 5 152761 حركة امتداد  ذي قار  12

 70672 1 70672 مرشحون مستقلون  

 10643 4 42572 ائتالف دولة القانون  
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 8405 9 75645 الكتلة الصدرية  

 33956 1 33956 تحالف الفتح صالح الدين  13

  /تقدم   
 28431 2 56863 تحالف تقدم الوطت 

 71284 1 71284 تحالف عزم العراق /عزم   

 12266 1 12266 حزب الوطن  

 12334 1 12334 تحالف كوردستان/هاوپه يماب  كوردستان  

نا هويتنا     3 58089 تحالف جماهب 

 30538 3 91616 مرشحون مستقلون  

   كركوك  14
 24815 2 49631 الحزب الديمقراط  الكردستاب 

  /تقدم تحالف    
 42290 1 42290 تقدم الوطت 

 25409 1 25409 حراك الجيل الجديد   

 45753 1 45753 جبهة تركمان العراق الموحد   

 5228 2 104560 مرشحون مستقلون  

  كركوك   
 26414 1 26414 التحالف العرب   ف 

 31685 2 63371 تحالف كوردستان/هاوپه يماب  كوردستان  

  تحالف العقد   
 10255 1 10255 الوطت 

 7731 1 7731 تحالف الفتح  

  2 32693 ائتالف دولة القانون ميسان  15

 54312 1 54312 مرشحون مستقلون  

 15039 7 105275 الكتلة الصدرية  

   نينوى 16
 15221 9 136990 الحزب الديمقراط  الكردستاب 

 62557 3 187672 مرشحون مستقلون  

  تحالف   
 27365 2 54730 العقد الوطت 

 15269 2 30538 تحالف كوردستان/هاوپه يماب  كوردستان  

  /تقدم   
  8 123080 تحالف تقدم الوطت 

 16126 1 16126 تحالف الفتح  

 8991 3 26973 حركة حسم لإلصالح   

 58831 1 58831 تحالف عزم العراق /عزم   

    
  العراف 

وع الوطت   10546 1 10546 المشر

 10546 1 10546 الجماهب  الوطنية  

 30918 1 30918 تجمع أهاىل  واسط المستقل واسط 17

 11272 5 56364 الكتلة الصدرية  

 39374 2 78749 مرشحون مستقلون  

 18627 1 18627 تحالف قوى الدولة الوطنية  
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 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

    
 12589 1 12589 تحالف اآلمال الوطت 

 16639 1 16639 تحالف قوى الدولة الوطنية  

    
 1730 1 1730 المنتج الوطت 

 

 (3الملحق رقم )
 الحزب التحالف او 

 
عدد اصوات  
 المرشحي    

 عدد المقاعد    قيمة المقعد  عدد اصوات الفائزين  
 

 73 12127 734561 885317 الكتلة الصدرية

 44 38255 541625 1683250 مرشحون مستقلون

  /تقدم 
 36 17646 395618 635279 تحالف تقدم الوطت 

 33 15218 356630 502196 ائتالف دولة القانون

  
 31 25158 645237 779924 الحزب الديمقراط  الكردستاب 

 18 25694 188006 462494 تحالف الفتح

 17 21616 227437 367485 تحالف كوردستان/هاوپه يماب  كوردستان

 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 

  
 4 58275 47608 233100 تحالف العقد الوطت 

 4 90008 31066 360033 تحالف قوى الدولة الوطنية

 4 12600 45252 50400 حركة بابليون 

نا هويتنا  3 19361 31145 58085 تحالف جماهب 

 3 8991 21144 26973 حركة حسم لإلصالح 

 1 49084 5040 49084 الجماهب  الوطنية

  
  العراف 

وع الوطت   1 45197 5,149 45197 المشر

  
 1 35980 1,730 35980 المنتج الوطت 

 1 73220 7,453 73220 تجمع اقتدار وطن

  
 1 6515 6,515 6515 تجمع السند الوطت 
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 1 30918 12,524 30918 المستقلتجمع أهاىل  واسط 

  
 1 15140 7487 15140 تحالف اآلمال الوطت 

  
 1 107654 4,825 107654 تحالف النهج الوطت 

 1 39500 5,333 39500 تيار الفراتي   

 1 48423 23,060 48423 جبهة تركمان العراق الموحد 

 1 64156 25,116 64156 جماعة العدل الكردستانية/العراق

 1 8463 2,656 8463 بالدي الوطنيةحركة 

 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 والتغيب  

 ( 4ملحق رقم )
 

 االستبدال سبب  الجلسة وتاريخها  النائب البديل النائب المستبدل ت

  فرحان عىل  فرحان حميد الدليم   1
ف   استقالة النائب   2022\ 1\ 9( 1الجلسة ) احمد حميد شر

 استقالة النائب   2022\ 2\ 28( 2الجلسة ) محمد كريم عبد الحسي    عمار جب  خليل  2

 استقالة النائب   2022\ 2\ 28( 2الجلسة ) عالء صباح مرىع   اسعد عبداالمب   3

  عاض   راكان سعيد  4
 استقالة النائب   2022\ 2\ 28( 2الجلسة ) وصق 

 2022\ 5\ 19( 8الجلسة ) مشعان الجبوري  مقدام محمد عبيد عىل   5

قرار المحكمة االتحادية إلغاء عضوية مشعان  
  مجلس النواب بعد دعوى رفعها ضده  

الجبوري ف 
النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره  

 للشهادة" 

  الكعت   حسن كريم مطر  6
  3الجلسة ) سعود سعدون عىل  صالح   شمح 

 استقالة النائب  2022\ 10\ 8 ( الفصل الثاب 

  3الجلسة ) حسي   مؤنس فرج المحمداوي   قيس غميس حسي   دوهان الفرطوس   7
 استقالة النائب  2022\ 10\ 8( الفصل الثاب 

  8الجلسة ) الجوي عىل  سعدون غالم عىل  عبد الكريم  محمود اديب زوير محمد الكعت    8
 استقالة النائب  2022\ 11\ 6( الفصل الثاب 

  8الجلسة ) كريم عليوي جاهوش صوينخ الصقر محمد خالد عبد هللا بديوي التميم   9
 استقالة النائب  2022\ 11\ 6( الفصل الثاب 

10   
  ( الفصل 10الجلسة ) طاهر صبيح فلح  هاشم البطاط رسول عبد الجبار كشيش عامر الحلق 

 استقالة النائب  2022\ 11\ 10الثاب 

ي 11 ي البعب    8الجلسة ) نادية محمد جب  العبودي   امل طعمه محمد بصب 
 استقالة النائب  2022\ 11\ 6( الفصل الثاب 

  8الجلسة ) جواد كظوم مطلك اليساري   شيماء عليوي عبيد راشد السعيدي 12
 استقالة النائب  2022\ 11\ 6( الفصل الثاب 

  3الجلسة ) كريم حسي   عليوي سهيل الشاي احمد بدر رضا فرحان الزامىل   13
 استقالة النائب  2022\ 10\ 8( الفصل الثاب 

14    
 المالك    محمد شياع السوداب 

  8الجلسة ) سعاد عبد الحسي  
 توىل  منصب اخر   2022\ 11\ 6( الفصل الثاب 

  8الجلسة ) الجبوري   ساهرة عبدهللا محمد عىل  محمد تميم   15
 توىل  منصب اخر   2022\ 11\ 6( الفصل الثاب 

  8الجلسة ) طالب عبد الكريم محمود المعماري  ثابت محمد سعيد رضا   16
 توىل  منصب اخر   2022\ 11\ 6( الفصل الثاب 

  8الجلسة ) هبه جرجيس القس  ايفان فائق يعقوب 17
 توىل  منصب اخر   2022\ 11\ 6( الفصل الثاب 



42 
 

 ( 5ملحق رقم )

المحافظة   النائب البديل النائب المستبدل
 والدائرة 

 التفاصيل  الجلسة وتاريخها  األصوات

   سعده عادل غضيب شتيت الحسناوي 
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  2215 1 \ بغداد  ذكرى عمار احمد مجىل  الرديت 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  7567 2 \ بغداد  حسن سالم عباس جب  الزيرجاوي الزامىل  حاكم عباس موس عباس 

   مىه عادل مهدي محمد الدوري 
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  2190 2 \ بغداد كفاح عبد المحسن كاظم طاهر السوداب 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  4850 3 \ بغداد  جاسم محمد خليفه الحميداويعىل   عىل  فضاله حسن حمود الفريداوي

   جبار رمضان لفته عىل البصيوري
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  4302 3 \ بغداد  جبار فري    ح عباس جاسم الكناب 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  3733 3 \ بغداد  محمد واديقحطان عدنان كامل  فراس حسي   كاظم طاهر الفرطوس  

  الالم   ازهار عزاوي خضب  عباس الفتالوي
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية 2097 3 \ بغداد  مهديه عبد حسن شاب 

  
 عىل  حسي   كماش الكناب 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  2907 4 \ بغداد  عالوي نعمه موله طارش البنداوي حسي  

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  4916 4 \ بغداد  زينب جمعه فاخر نعمه الموسوي جنان جاسم حراك محمد الموسوي

  الحجام سعيد عبيد كاظم خليفه الموسوي
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  4053 5 \ بغداد  صائب خلف صاحب عوف 

 الالم  
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  2034 5 \ بغداد  شذى ياسي   عبد الكريم احمد العزاوي  لبت  عبد العزيز محمد حسي  

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  4535 6 \ بغداد  عباس حسي   صالح جعفر الجبوري عىل  حسي   علوان كاظم الساعدي

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  3781   7 \ بغداد  حسي   حبيب جاسم حسن الزيرجاوي صفاء عبد النت   جب  سدخان التميم  

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  4062   7 \ بغداد  انسجام عبد الزهرة جواد الغراوي  ابتسام جاسم كريم حيدر التميم  

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  7331   9 \ بغداد  حميد كاظم عواد راىع  الزامىل   ستار جبار عبد هللا حسن العتاب   

  
  عىل  الموزاب 

 العكيىل   جواد احمد راض 
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  5700   9 \ بغداد  كامل عنيد حسي   صحي  

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  2609   9 \ بغداد  فاتن مح  محسن حسن القرغوىل   ابتسام سويلم عويد وحيد البديري

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  8810   10 \ بغداد  عىل  فيصل فهد فياض الفياض  حسام غازي عباس جابر السعدي

  جويعد الدراج   
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  1276   10 \ بغداد  سهيلة مسلم كاظم محمد الساعدي شيماء عبد ماض 

  
 حميد عبد المجيد عبد عىل  الكاظم   مهدي غضبان عنب فجر الخيكاب 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  5992 11 \ بغداد  معي  

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  5513 11 \ بغداد  حمد ياش محسن غالب الموسوي نشين هادي جواد كاظم الجحيم  

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  2901 12 \ بغداد  نهال مرشد سليم عبد هللا الجعفر شيماء جعفر نصيف جاسم العبيدي

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  4403 14 \ بغداد  ياسي   محمد حمد خلف غباوي حيدر عبد الكريم خلف محمد الغضباوي 

  عبود شحان العامري
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  3601   15\ بغداد  عىل  حاتم جب  خلف المكصوض   حيدر ماض 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  5812   17 \ بغداد  حيدر حامد صبار ناض المحياوي سالم سوادي خصاف حسي   الغراوي

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  6325 3 \ بابل  دنيا عبد الجبار عىل  جب  الشمري سها باسم عبداالمب  كاظم الزبيدي

ه عبد الرسول كاظم سدخان العتاب     استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  3761 1 \ ذي قار  امل عطية عبد الرحيم حسن الناضي  امب 

ي    غايب فيصل عنيد حام  العمب 
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  5034 2 \ ذي قار  وليد عبد الحسن عبود جفيت السهالب 

  
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  2937 2 \ ذي قار  هيفاء حسي   حاتم سلمان الخليف مروه رحيم عطية وايد الكناب 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  8187   3 \ ذي قار  كاظم جرو كريم سلطان المغصوب عمار مجيد زباد كيطان السلمان

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  3021   3 \ ذي قار  زينب وحيد سلمان عىل  الخزرج    ابتسام عواد حميدي سفيح الحرب   
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 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  6750   4 \ ذي قار  عال عوده اليذ شناوه الشناوه  حيدر كريم محمد جعفر ال موس

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  5744   4 \ ذي قار  حسن وريوش محمد جويسم االسدي ياس خضب  جوير محسن الفهداوي

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  5637 5 \ ذي قار  هدى ثامر كريم طاهر السعيدي غسان هاشم كطافه عبيد السعيدي

  
يف عجيل معدي الكناب   استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  5565   5 \ ذي قار  محسن شعو سعدون نايف العامر  فراك شر

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  10133   1 \ ميسان  رائد حمدان عاجب هاشم مالك   احمد كامل داخل حسي   الدراج   

 عىل  حمود عليوي الساعدي محمد جب  حسن جبوري الجعباوي
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  9438   1 \ ميسان  مرتص 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  5999   1 \ ميسان  ثناء فرج عثمان رب  ح الربيع   غصون حميد عطية سيد الفرطوس  

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  1591 2 \ ميسان  رقيه رحيم محسن محمد النوري زينب فاضل سودان صفر الربيع  

  رهيج المساعدي  مت  احمد كاظم زاير ال فيصل 
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  762   3 \ ميسان  فاطمة حسي   متيع 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  4270 1 \ البضة  اسعد محمد محمد عىل  حسن الحموزي  حسي   طالب عبدالباري عىل الحماده

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  578 1 \ البضة  فاطمة عباس فاضل واىل  البوفياض حنان خضب  صينخ حمد البوسليم  

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  7999 2 \ البضة  عامر عبد الجبار اسماعيل عىل  عرب اياد محمد عبود محمد المصاليخ

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  5197 2 \ البضة  ساره توفيق كنان حبيب الصالح   ميادة غازي محمود عبد القادر الكعت   

   مهند عباس علوان محمد الخزعىل  
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  6782   4 \ البضة  هيثم عبد الجبار محمد فهد الزركاب 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  7902   5 \ البضة  هاتف سهر صلبوخ جابر المشعل حيدر مصطق  مهوس عذافه   

  عبد الحسن يونس العجرش 
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  2871   6 \ البضة  انتصار حمد شندي فضل المالك   سهيلة عوف 

ي جهلول العجالن   عىل  محمد عباس اليساري طارق كطيفه اغجب 
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  7984   1\ كربالء  حسي  

 عىل  حسي   جاعد الجاعد
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  6797 2\ كربالء  زهب  شهيد عبد هللا حسون    حسي  

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  7331 3 \ كربالء  ضياء كاظم هندي خنياب ال جهلول  رائد عبدالرضا هادي حسن الفتالوي

  العقاب    سندس عبد عبد الحسن ثجيل الالم  
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  1664 1  \ واسط  دعاء كاظم بشت راض 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  8709 2  \ واسط  احمد صالل عزيز محمد البدري محمد جواد حمدهللا هذال المياج  

 عىل  هاشم المعموري
 العقاب    زينه حسي  

  حسي  
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  4878 2  \ واسط  سعديه عبد هللا عوف 

 سلمان فارس الالم   عىل  فرج عبد سلمان دالبحه
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  5215   3  \ واسط  وفاء حسي  

  
   حسن عبد فياض موس الدلق 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  6527 1 \ النجف  عدنان عبد خضب  عباس الزرف 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  4316 1 \ النجف  فاطمة مجيد حميد محمد العيساوي  لقاء جعفر مرتص  عبد الحسي   ال ياسي   

   عبد المحسن رزاق محسن وداعه النفاخ
ماب   استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  9065 2 \ النجف  احمد مجيد متعب ديوان الشر

   هديل محمود كاظم عباس الرحيم
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  4176 2 \ النجف  سعاد جبار محمد عىل  النجق 

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  4027   3 \ النجف  ثناء جاسب كريم خضب  الزجراوي االء نزار محمد رباط االبراهيم  

يف خضب  رزام المياج   حيدر عبد الكاظم ناج   عباس الحداد  استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  7271 1 \ القادسية  عزيز شر

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  5202 1 \ القادسية  نور نافع عىل  عبداالمب  دوج   انتصار جواد كاظم مهدي الغراب   

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  6603 3 \ القادسية  ضح رضا هاشم علوان القصب   عبب  احمد عبد السادة عىل الهالىل  

 استقالة النائب   2022\ 6\ 23الجلسة االستثنائية  7874 1  \ المثت   سعد عواد ناض ملزوم التوب    عبد العباس جاسم منصور حسي   العبساوي 

   مت  ياش محسن ناج   المكوطر
 استقالة النائب   2022\ 6\ 23االستثنائية الجلسة  2901 2  \ المثت   زينب رحيم طعيمه دايس الجياسر
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 ( 6ملحق رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم الجلسة وتاريخها  تصويتات ت

ح رئاسة مجلس النواب بجعل عدد اللجان النيابية الدائمة  1  (2022\ 2\ 28) (2الجلسة ) لجنة.  25التصويت باألغلبية عىل مقب 

2 
السيد حاكم الزامىل  وعضوية النواب حسن كريم وفالح الساري وفيان التصويت عىل تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة النائب األول لرئيس المجلس 

  النظام الداخىل  ومن ثم عرضها عىل مجلس النواب
ي ومحمد تميم لتعديل وتحديد مهام اللجان ف   صب 

 (2022\ 2\ 28) (2الجلسة )

3 
  بتكليف السيد وزير النفط بمهام مدير 

كة النفط الوطنية بناء عىل طلب مقدم من  التصويت عىل الغاء قرار مجلس الوزراء الذي يقص    100شر
 .نائب وذلك بسبب مخالفته القانون

 (2022\ 2\ 28) (2الجلسة )

4 
ين والمغيبي   واألجهزة األمن   احداث تظاهرات تشر

ية  التصويت عىل تشكيل لجنة نيابية لتقص  الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين ف 
 ومتابعة ملف قتلة المتظاهرين. والضحايا والجرج منهم 

 (2022\ 2\ 28) (2الجلسة )

شيح لمنصب رئيس الجمهورية، ب   5  ( 2022\ 3\ 5) (3الجلسة ) .صوت لم يصوت عىل القرار 62صوتا مقابل  203التصويت عىل قرار فتح باب الب 

وع قانون الدعم الطارئ لألمن  6   والتنمية كفقرة جديدة عىل جدول اعمال الجلسةالتصويت عىل إضافة القراءة األوىل لمشر
 (2022\ 3\ 26) (4الجلسة ) .الغذاب 

يعات.   12التصويت عىل عضوية  7   بإجراءات عدد من التشر
  اللجنة المالية النيابية للمص 

 (2022\ 3\ 26) (4الجلسة ) نائبا ف 

  لرئيسهاالتصويت عىل تعديل عدد من مواد النظام الداخىل  والمتعلقة بمهام اللج 8
 (2022\ 3\ 30) (6الجلسة ) .ان النيابية، بضمنها تبديل تسمية مقرر اللجنة اىل نائب ثاب 

 المجال مفتوحا إلكمال العدد الكىل  للجنة.  11التصويت عىل  9
  اللجنة القانونية، فيما ابق 

 (2022\ 3\ 30) (6الجلسة ) عضوا ف 

10   
 (2022\ 3\ 30) (6الجلسة ) .العالقات الخارجية والماليةالتصويت عىل عدد من اعضاء لجنت 

 (2022\ 5\ 11) (7الجلسة ) التصويت عىل استكمال وتوزي    ع السيدات والسادة النواب عىل اللجان النيابية الدائمة.  11

وط العضوية حسب  12  (2022\ 5\ 11) (7الجلسة ) النظام الداخىل  للمجلس التصويت عىل تخويل رئاسة المجلس من استثناء عدد من اللجان النيابية من شر

 (2022\ 5\ 19) (8الجلسة ) التصويت عىل اقالة محافظ صالح الدين السيد عمار جب  الجبوري بناًء عىل طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء  13

14 
  حي   صوت  نائبا  220التصويت عىل تجديد الثقة برئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوس  بواقع 

نائبا بالموافقة   13عىل رفض االستقالة، ف 
 صوتا.  235عىل االستقالة من أصل 

 2022\ 9\ 28الجلسة الثانية  

15 
ن قانون  التصويت عىل قرار نياب   بإنهاء تكليف السيد احسان عبد الجبار وزير النفط من منصبه وزيرا للمالية وكالة نظرا لتقاطع عمله مع بنود م

 نائبا، عىل ان يكلف السيد رئيس مجلس الوزراء شخصا اخر بدال عنه.  146المالية المعدل وبناء عىل طلب مقدم من االدارة 
 2022\ 10\ 11الجلسة الخامسة 

  باألغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.  16
 2022\ 10\ 27الجلسة السابعة  التصويت عىل المنهاج الوزاري لحكومة السيد محمد شياع السوداب 

 2022\ 10\ 27الجلسة السابعة  التصويت باألغلبية المطلقة عىل منح الثقة للسيدات والسادة الوزراء.  17

18 
  وزيرا لإلعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة والسيد نزار محمد سعيد أميدي وزيرا    عبد هللاالتصويت عىل منح الثقة للسيد بنكي   

ريكاب 
 للبيئة بناء عىل طلب مرسل من السيد رئيس مجلس الوزراء إلكمال الكابينة الوزارية. 

الجلسة الخامسة عشر  
3 \12 \2022 
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 ( 7ملحق رقم )
 

 مناقشات القواني     نقاط النظام   رقم الجلسة وتاريخها  اسم النائب  

فالح حسن جاسم   
مطلك الحريشاوي 

 الخزعىل  

 المطالبة بتفعيل الدور الرقاب      (2022\9\28) (2)

حول ملف اخراج القوات األجنبية من العراق الذي لم ينفذ رغم     (2022\10\8) (3)  
ام سيادة العراق ووجود معسكرات  التصويت علية وكذلك احب 

 العصابات اإلرهابية 

( نائب من  70حول جمع تواقيع )  (2022\10\10) (4)  
اجل سحب وزير النفط من منصبه  

امهلعدم  بقرارات المحكمة  الب  
م ا لسلطة االتحادية ولم يحب 

يعية    التشر

  

اىل  ا يأتو المطالبة براي الحكومة ووزير الخارجية والموارد المائية ان    (2022\10\10) (4)  
 مجلس النواب لمناقشة موضوع العطش وجفاف االهوار   

الدستورية وسحب يده )نقاش ب   ومخالفتهبخصوص وزير النفط     (2022\10\11) (5)  
 مداخلة( 

بخصوص معالجة ملف النفايات النووية واالشعاعية والكيميائية      (2022\10\11) (5)  
كات النفطية والمواد المشطنة الداخلة   والبيولوجية وموضوع الشر

  عملية االستخراج  
 ف 

ائح المظلومة والرعاية    (2022\5 \31) (10)   دعم الشر
رة   االجتماعية والعوائل  المتض 

  من اللجنة المالية ومن الحكومة االتحادية لمحافظة 
دعم استثناب 

بسد   الماء المتمثلةالمشاري    ع المتوقفة ومشاري    ع  بإكمالالبضة 
ملف البطاقة التموينية  \ شط العرب بقرار من مجلس الوزراء 

اهة والقطا اىل  وأحالته ومشاري    ع المستشفيات  الصح   عالب  
المناطق الصحراوية والملف   المتوقفة ودعم الفالحي   وخاصة

االهم هو ملف الشهداء وملف المشمولي   بقواني   العدالة 
 االنتقالية والسجناء  
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الدفاع عن سيادة العراق وان نمنع   (2022\5\26)  (9)  
وجود أي مصادر للتهديد لدول 
الجوار وإخراج القوات االمريكية 

كية من العراق    والب 

  

  الدورة السابقة    (2022\5\26)  ( 9)  
قانون  ثانية أهمها قانون قرأت قراءة  36لدينا ف 

االجتماىع  والتقاعد للقطاع الخاص  والضمانالخدمة المنية 
وتعديل قانون االستثمار وحل ازمة السكن والعشوائيات نطالب 

  إقرار القواني   وتعرضها وتناقشها إضافة 
من اللجان تفعيل دورها ف 

  البضة والقطاع الصح  فيها  
 اىل المتقاعدين ف 

 بخصوص قانون الموازنة واكتمال اعضاء اللجان     (2022\3\28) (5)  

من ايرادات البضة وتوزع اىل  تؤخذ القانون عباره عن أموال     (2022\3\28) (5)  
يوجد بند او قيد للمحافظات المنتجة   محافظات وال مشاري    ع واىل 

  لها استحقاقات عىل الحكومة   البضةللنفط بما فيها محافظة 
الت 

تستلم   المالية ولماالتحادية وهذا مثبت من خالل ديوان الرقابة 
والصحة يجب ان   والتجارةاىل االن كذلك دعم الزراعة والصناعة 
 تبوب كل وزارة مشاريعها وما الذي فيها  

  العراق والثأر لدماء الشهداء     (2022\1\9) (1)  
 بخصوص تواجد القوات االمريكية ف 

ورة تسديد إقليم كردستان    (2022\2\28) (2)   من مستحقات  1460بخصوص ض 
  )نقاش 

  وال يوجد سند قانوب 
الحكومة االتحادية وهو لم يسلم سر

 ب  مداخلة( 

  (12) ( 
21\11\2022)  

  يعتمد عليها عىل الوسطية واالعتدال   المناهج بأعداد المطالبة   
الت 

    األساتذةمن 
 المذهت   والتعصب الطائق 

 االكفاء البعيدة عن الغي  

  (12) 
(21\11\2022)  

 2014( لسنة 2بخصوص تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )   
رين بسبب النظام السابق وموضوع   وكذلك موضوع تعويض المتض 

 انشاء مدينة طبية وجامعة النفط والغاز  

  (11) 
(19\11\2022)  

  العراق 
   بخصوص الوجود األجنت   ف 
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  (11) 
(19\11\2022)  

اكة بي   القطاع العام والخاص اىل الحكومة    وع قانون الشر إعادة مشر
نامج الحكوم    وابداء الراي فيه بما ينسجم مع الب 

  (11) 
(19\11\2022)  

 لموظفو الهياة  لإلشعاعبخصوص مخصصات بدل التعرض   

  (11) 
(19\11\2022)  

 بخصوص السكن والوحدات السكنية العشوائية    

محمد جاسم   
 عىل  الخفاج    محمد 

المطالبة بتخفيض التبادل التجاري وإيقاف الرحالت السياحية اىل     (2022\7\23)  (1)
 تركيا وتخفيض التمثيل الدبلوماس  مع البلدين  

 المطالبة بإضافة اللجنة القانونية لقانون خدمة العلم     (2022\11\6) (8)  

  يجب ان تشارك فيه جميع فئات الشعب     (2022\11\8) (9)  
بخصوص العيد الوطت 
 ويمتاز بروح النضال 

  (9) (8\11\2022)     )  حول موضوع دخول العراق اىل عصبة األمم )نقاش ب  مداخلتي  

من القانون وموضوع الفصل بي    23بخصوص تعديل المادة     (2022\11\8) (9)  
 القطاع الخاص الكبب  والصغب   

  تم تشكيلها بخصوص االعتداءات عىل     (2022\5 \31) (10)  
حول اللجنة الطارئة الت 

    إضافةالمتظاهرين 
  والشكلية ف 

اىل دستورية قانون االمن الغذاب 
اصدارة بقرار من المحكمة االتحادية بان ليس من حق حكومة  

ي    ع القواني     تضيف االعمال تشر

حول قضية الدراسة عىل نفقة وزارة الدفاع كذلك موضوع دعم    2022\5\19  (8)  
اهة هيأه بية الحاصلي   والموضوع االخر يخص وزارة  الب  

عىل  الب 
عليها شهادة اعىل من شهادتهم واحتساب الشهادة واالثر الماىل  

 اىل طلب بحضور وزير الصحة بخصوص الحرائق  إلضافة

ع بهذه الصيغة معرضه   إذا اثبت مخالفه دستورية للقانون الن     (2022\3\28) (5)   شر
 للطعن والمشاكل والبنود الموجودة بهذا القانون  
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مناقشة قضية التحول موازنة البنوك الموازنة الحالية للدولة وه       (2022\2\28 ) (2)  
  تتطلب وضع اهداف واالهداف 

امج الت  الية قديمة اىل موازنة الب 
امج اىل مشاري    ع    تتحول اىل برامج والب 

  (12) 
(21\11\2022)  

( الذي يتضمن تخويل 297بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم )   
  بإحالة المحافظي   بالتعاقد المب

كات لغرض المص  اشر مع شر
  
  ضمن قانون االمن الغذاب 

 القواني   الت 

  (12) 
(21\11\2022)  

  المشاري    ع المحالة    
ة ف   بخصوص المباشر

  (11(19\11\2022)     
اكة بي   القطاع العام والخاص ف  بخصوص تعديل قانون الشر

 (  10-12-9-2-1)  فقراتهبعض 

ي    ع قانون الطاقة النووية لعدم إضافة أعباء عىل     (2022\11\19)11)   ح ال حاجة لتشر اقب 
 الدولة ومؤسساتها واضافة مرافق جديدة  

ي    ع القانون لوجود     (2022\11\19)( 11)   فحوى القانون جدا مهم ولكنا ال حاجة لتشر
 هيئات ممكن ان تودي عمل القانون الموجود 

  ( 11 
)(19\11\2022) 

 من قانون مشاري    ع الري  (3 - 2المادة ) مناقشة بخصوص   

  ( 11 
)(19\11\2022) 

ي    ع القواني   وموضوع ملفات الفساد    بخصوص موضوع تشر
بويي    

 وموضوع التعاقد مع الخريجي   من الب 

  المملوكة اىل وزارة الزراعة والمملوكة اىل الدولة تشق    (2022\11\10)(10)  
حول األراض 

فتح هذا الملف وتقييم هذه   فأرجو عن طريق مديرات الزراعة 
 وكموظفي     كإدارةالمديرات  

امب  كامل محمد   
 حمود المعموري

  اتخذتها الحكومة العراقية    (2022\7\23)  ( 1)
ك   ضد ما ه  الخطوات الت 

 االعتداء الب 

  عدم اتخاذ اإلجراءات المناسبة للرد عىل هذه     (2022\10\8) (3)  
ادانة الحكومة ف 

االعتداءات مع حفظ حسن الجوار واالتفاق بي   الحكومة  
يعية بقرار يتضمن كافة العقوبات واإلجراءات  والسلطة التشر

  حال تكرر االعتداء 
 الرسمية ف 
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  (4) (10\10\2022)     
المؤسسات والوزارات حول مشكلة الفساد اإلداري والماىل  ف 

 ومشكلة المياه 

حول موضوع عدم استالم المستحقات المالية لمحافظة بابل    (2022\11\6) (8)  
ودوالر    مداخالت( نقاش ب  ثالث ) للبب 

 بخصوص التعديالت عىل قانون ذوي اإلعاقة     (2022\11\8) (9)  

  315بخصوص تحويل موظفي   األجور اليومية اىل عقود وفق قرار     (2022\11\8) (9)  
 كذلك شمول المستبعدين )نقاش ب  مداخلة( 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

 للعوائلتحقيق العدالة االجتماعية وتخفيف نسبة الفقر بالنسبة   
المستوفية وه  لم تستلم أي مستحقات وتسديد الديون القروض 
الداخلية والخارجية ودعم قطاع الكهرباء واستثمار الغاز الموجود 

  البلد 
 مما نحن نستورد من الخارج  أفضلف 

  (9 )  (26\5\2022)     
ة محددة للجان لغرض اكمال العمل المناط اليها ف  بخصوص الفب 

عملية اكمال القواني   وخالف ذلك تستبدل اللجنة ومطالب 
  جميع المحافظات لم تحسم اىل االن مشاكل وزارة  

المتظاهرين ف 
 النفط وارتفاع اسعار لبيع للمواطني   داخل البلد  

  بعض    2022\5\19  (8)  
ي    ع والمحكمة ف  اىل   القواني   إضافةحول التنسيق بي   التشر

  ولمناطق موضوع االستيالء عىل بعض 
    األراض 

اء ف  الخض 
محافظة بابل وتحويلها اىل قطع سكنية وتوزيعها اىل شخصيات  

سياسية معروفة او من يدفع ثمن مقابل االستحواذ إضافة اىل إقرار 
 قانون الضمان االجتماىع   

وع قانون الدعم    (2022\3\28) (5)     والتنمية  لألمن الطارئمناقشة حول مشر
الغذاب 

   مداخلة(  11)نقاش ب  

ةاالهتمام باللجنة المالية يجب ان تكون من ذو االختصاص    (2022\2\28) (2)    والخب 
  زيادة سعر الضف االن توجد 

الكافية وأيضا المشكلة ليست ف 
  أسعار النفط وأسعار الدوالر أيضا مع  

  اإلنتاج النفط  وف 
زيادة ف 

  حال المواطني    
 ذلك توجد تدهور ف 
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بخصوص موضوع إدارة مؤسسات الدولة واتخاذ قرار توكيل ديوان    (2022\11\21)(12)  
 المؤسسات   مدراءاالستبيان واجراء تقيم   بأجراءالرقابة المالية 

  (11) 
(19\11\2022)  

اكة )عدد أعضاء المجلس  4بخصوص المادة    عضو  13لقانون الشر
اكة   إذا قطاع خاص( هذا ال يتناسب  2قطاع عام و كانت لدينا شر

 من ذات القانون   17و 9والمادة 
  (11) 

(19\11\2022)  
 ان يتضمن قانون مشاري    ع الراي المغروسات والغرامات   

  (11) 
(19\11\2022)  

 حول موضوع المتقاعدين    

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

المطلوب بزيادة الحصة المائية لشط الحلة وإعادة النظر اىل    
داد الحقوق المطلوبة للعراق   االتفاقيات السب 

عادل حاشوش  
 جابر جاسم الحاتم  

  ودون علم وموافقة الحكومة     (2022\7\23)  ( 1)
ىع  وقانوب 

حول الوجود الغب  شر
كية ودون تنسيق مسبق حسب تضي    ح رئيس الوزراء  للقوات الب 

ك   
 الب 

حول وجود التنظيمات المسلحة ولماذا وجدت واتخاذ إجراءات      (2022\10\8) (3)  
 حاسمة وحقيقة اتجاه هذا االعتداء )نقاش ب  مداخلة( 

يت   مفردات البطاقة التموينية فقط     (2022\11\8) (9)  
اح ان يشمل االعفاء الض  االقب 

ولقانون حماية المنتج  140إضافة اىل مخالفته لقرار المحكمة 
  والمستهلك 

 الوطت 

  لجمهورية العراق )نقاش ب      (2022\11\8) (9)  
بخصوص تحديد يوم العيد الوطت 

 مداخلة( 

حول قانون التقاعد والضمان االجتماىع  واستضافة ذوي اإلعاقة     (2022\11\8) (9)  
 وبخصوص المعيل المتفرغ   11و 8و 16وبخصوص المادة 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

االوىل ان يذهب اىل القطاعات  الطارئاسم القانون قانون الدعم    
  ال تقبل  المهمةوالخدمات 

مثل الكهرباء والبطاقة  التأجيلالت 
التموينية والحماية االجتماعية وذوي اإلعاقة حيث ان  
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التخصيصات غب  واضحة بالنسبة لوزارة العمل وهياة الرعاية  
 االجتماعية والموارد المائية والزراعة 

  الناضية وسوء األوضاع األمنية والفقر   المتظاهرينحول قضية    (2022\5\26)  ( 9)  
ف 

 والبطالة واغالق مصق  الناضية  

  تتوىل تطبيق القانون حت  تكون هنالك جدوى من     2022\5\19 ( (8)  
من الجهة الت 

ي    ع هذا القانون البد ان يكون هنالك نص من قبل اللجنة   تشر
المعنية بتطبيق هذا القانون ومتابعة   الجهةالقانونية بمادة ضيحة 

   فقراته
ض من الحكومة ارسال الموازنة الن كل ما     (2022\3\28) (5)   هو  تضمنهكان يفب 

ض ان  الطارئموازنة   فالمالحظة األول اسمه الدعم    يفب 
يعت 

تشب  اىل تمويله من   2هنالك ازمة والقانون جاء لحلها لكن المادة 
  حال ال توجد أموال ال يوجد تمويل له   الزائدةاألموال 

 ف 

  (12) 
(21\11\2022)  

عليا   تدارساالعلمية واختصار استحداث  باألقسامحول المبالغة   
ط موافقة وزاره التعليم   باألقسام العلمية دون اإلنسانية ويشب 
 العاىل   

 ( من القانون  -22-17-11-9- 8-  6-5-4بخصوص المادة )    (2022\11\19) (11)  

من قانون مشاري    ع الراي حول الرجوع اىل  2بخصوص المادة    (2022\11\19) (11)  
محكمة البداءة لتحديد مبلغ التعويض وقف أسعار السائدة وقت 

  تعويض الفالحي   الن  
اجراء الكشف هذا يؤدي اىل تأخب  ف 
% من مبلغ التعويض لم  10إجراءات المحاكم بطيئة جدا وخصم 

  تؤول اليها المبلغ والمادة
   3 يذكر الجهة الت 

توجه جاد من قبل الحكومة لمعالجة ملف المياه مع تركيا وهل      (2022\11\10)(10)  
عاجلة لوزارة الموارد المائية لمعالجة الوضع   ئطوار هنالك خطة 

وع مد     مشر
  الجنوب ويجب إعادة النظر ف 

  لشحة المياه ف 
الكاربر

  الناضية اىل البضة 
 ألنهالماء الحلو  إليصالانابيب من البدعة ف 

 غب  مجدي 
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اخالص صباح   
خض  حسي    

 الدليم  

( بمختلف pkkقبل تركيا ووجود ال ) حول انتهاك سيادة العراق من    (2022\7\23)  ( 1)
مناطق العراق والتدخالت السياسية والتعاون بي   الحكومة إقليم 

  عىل اخراج ال ) 
( ومن ثم اخراج  pkkكردستان والجيش العراف 

ك   
 الجيش الب 

 الصدرية   الكتلةحول استقالة    (2022\9\28) (2)  

المطالبة باللجوء اىل الحوار وحل األمور بالطرق الدبلوماسية     (2022\10\8 ) (3)  
والدعم لمنظومة االمن والدفاع ولدفاع الجوي لكردستان واتخاذ 
 موقف ضد االعتداء عىل سيادة العراق بإيقاف التبادل التجاري 

ح بدخول لجنة االمن والدفاع كلجنة رئيسة وليست ساندة    (2022\11\6) (8)   اقب 
بقانون خدمة العلم باعتبار القانون يحتاج جنبة مالية من حيث  

 الرواتب 

 بخصوص موضوع المفقودين والمغيبي      (2022\11\6) (8)  

انية وال  نأخذ لماذا    (2022\2\28) (2)     اعداد المب  
تجربة العراق   نأخذ تجربة الدول ف 

   1996عام 

بخصوص انتهاك سيادة العراق من   (2022\11\19) (11)  
 قبل الدول المجاورة  

  

اكة بي   القطاع العام والخاص  5بخصوص المادة    (2022\11\19) (11)    لقانون الشر

تب علية نفقات مالية    (2022\11\19) (11)   هنالك جنبة مالية  إذا بخصوص القانون يب 
اك    1المالية فيه باإلضافة اىل المادة  اللجنةاستغرب عدم اشب 

  قانون االمن     (2022\11\19) (11)  
حول موضوع التخصيصات المالية لمحافظة نينوى ف 

  زائدا التعويضات واألموال المجمدة  
 الغذاب 
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  (10) ( 10\ 
11\2022)  

اقات او المشاكل     ما ه  خطة وزير الموارد المائية بخصوص االخب 
  تحدث اتجاه األنهار وخاصة من تركيا 

وبخصوص تأخر   وإيرانالت 
 انشاء السدود 

كاظم   حيدر محمد  
خضب  عباس 

ي   المطب 
 

 

  العراقية؟ ما معت     (2022\7\23)  ( 1)
معت  وجود خمسة قواعد تركية عىل االراض 

؟ ما معت   6وجود  االلف مقاتل ترك 
  بعشيقة تبعد عن الموصل 

    22وجود قاعدة ف 
كم متوغلة ف 

  العراقية 
 ك م؟ اين الحكومة لماذا لم يحض    100األراض 

 100رئيس الوزراء إىل هذه الجلسة؟ طالبنا بحضوره وبتوقيع 
 نائب 

هذه االنتهاكات  إليقافحقيقة واقعية  بإجراءاتالمطالبة    (2022\10\8 ) (3)  
 ومحاسبة الحكومة عىل هذا االمر 

( من قانون ذوي 16, 19بخصوص إضافة فقرة وتعديل مواد )     (2022\11\8) (9)  
اإلعاقة باإلضافة اىل فصل المعاقي   من جرج القوات العسكرية 

 عن المعاقيي   المدنيي   وتشكيل هيأه خاصه بهم   

تكليف رؤساء  بأنهاء 280بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم     (2022\11\8) (9)  
  بابل 

 الوحدات اإلدارية الغب  مرتبطة بوزارة والفوض  ف 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

  القانون مثل شحة المياه   
لم نجد أي تنمية زراعية او صناعية ف 

اللجنة المالية االستعانة   بإمكانهل هنالك حلول لهذه االزمة 
ها  لمعالجةباالستشاريي    تتعي    \ هذه االزمة عن طريق االبار او غب 

ين وحملة   العليا  تالشهاداالمحاض 
حول تعديل المادة الرابعة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان     2022\5\19  (8)  

  موضوع  
  وان يكون حظر عىل القنوات االشائيلية حت  ف 

الصهيوب 
نت   االنب 

العقود بالنسبة لوزارة التعليم  اصحاباألجنبية و بخصوص العمالة    2022\5\19  (8)  
 لتجاوزات العاىل  سواء المجاني   او غب  المجانيي   وقضية مسالة ا
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كل الفقرات يجب ان تكون بشكل مستند وتقدم اىل اللجنة المالية     (2022\3\28) (5)  
إضافة اىل اكتمال أعضاء اللجنة المالية كذلك أؤيد رفض موضوع 
اض الخارج   وسؤاىل  لماذا تم استثناء كربالء والنجف رغم كل  االقب 

  الفقر  
 المحافظات تعاب 

 سعر الدوالر   المطالبة بتخفيض   (2022\2\28) (2)  

ام بالنظام الداخىل      (2022\11\21)(12)  
  المجلس وااللب  

يع  ف 
حول تفعيل الدور التشر

( الخاص بحضور اجتماعات المجلس  16بخصوص المادة ) 
( بخصوص نشر الغياب والحضور وأيضا 18واللجان والمادة ) 

  حاله 18( من المادة ) 3المادة ) 
( باستقطاع من مكافئة النائب ف 

 يحددها المجلس غيابة بنسبة معينه 

  (11) 
(19\11\2022)  

  محافظة بابل وتعرضهم اىل   
حول الشكاوى من قبل الموظفي   ف 

الضغوط من قبل اشخاص النتمائهم اىل جهات معينة من خالل  
ح تجريم تسيس  هيب والمطالبة برفع مقب  غيب والب  الب 

 الحكومية   المؤسسات
رشاد فتح هللا  أرشد  

 الصالح   قعبد الرزا
تشكيل لجنة نيابية وامنية لبحث مالبسات القضية وإصدار قرار    (2022\7\23)  ( 1)

  اإلرهاب   
  اخراج قوات حزب العمال الكردستاب 

  ف 
 برلماب 

مطالبة بالدعوة سماحة السيد مقتدى الصدر بقبول مقابلة السادة    (2022\9\28) (2)  
لك  نصل اىل نتيجة حوار حت  يتم تمثيل التيار الصدري سواء كان  

 داخل مجلس النواب او داخل الحكومة 

معارضة التنظيمات الموجودة بشكل سلم  وتجريدها للسالح وان    (2022\10\8 ) (3)  
  مكان اخر كمدنيي   

ف األمم المتحدة عليهم وتضعهم ف  تشر
  سيأسي   كمعارضي   

مستقلة لذوي االحتياجات الخاصة وان تكون   بهياهالمطالبة     (2022\11\8) (9)  
القواني   مراعية مع االتفاقيات الدولية وبخصوص تعديل المادة  

16   
  حسب قرار     (2022\11\8) (9)  

الصادر من مجلس   419بخصوص منح األراض 
 الوزراء 
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  (10) ( 31\ 
5\2022)  

الشهداء  ومؤسسةهنالك مشاري    ع اهم مثل قانون الناجيات    
تبة لهم لم  من الدولة والرعاية  يخاذوها والسجناء واألموال المب 

اتيح   للقضاء عىل   ميت وال االجتماعية  اال بتوفر مخطط شامل اسب 
 البطالة ويكون بتشغيل المصانع والمعامل ودعم القطاع الصناىع  

  توزي    ع المناصب    2022\5\19  (8)  
 حول موضوع التوازن القوم  او المذهت   ف 

وع قانون الدعم    (2022\3\28) (5)     والتنمية  لألمن الطارئمناقشة حول مشر
الغذاب 

  اسم القانون  بإعادة
 النظر ف 

  (2) (28\2\2022)      
قضية سعر ضف الدوالر وقضية مبالغ النفايات المخصصة ف 

 كركوك  

  (12) 
(21\11\2022)  

  سجن مطار المثت    
 بخصوص انتهاكات وتردي الطعام ف 

ابتسام هاشم عبد   
 حسي   االبراهيم  

اد والعالقات التجارية واالقتصادية مع تركيا     (2022\7\23)  ( 1) المطالبة بقطع االستب 
واحد ووقف الرحالت ما هو القرار الذي صدر من اجتماعات  شهر 

مجلس االمن والسيد الوكيل وكيل وزير الخارجية. )نقاش ب 
 مداخلة واحدة( 

حول اجبار الحكومة العصابات عىل تسليم السالح وتجهب   الجيش     (2022\10\8) (3)  
طة االتحادية الذين يحمون العراق بكل اإلمكانيات المادية  والشر

 رد أي اعتداء عىل العراق  ا ليستطيعو والمعنوية والسالح الجوي 

بخصوص موضوع حشد وزاره الدفاع وضف المستحقات المالية     (2022\10\10) (4)  
 لهم 

يت   ونحدد فقط الرزنامة     (2022\11\8) (9)  
يث عىل قرار االعفاء الض  المطالبة بالب 

اد   الزراعية وعدم فتح االستب 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

الضف القانون عىل النواب لمعرفة اليات  توزي    ع جداولنحتاج   
الفالح علف ودعم  الزراعة بتوفب  ان يدعم القانون وزارة  ويجب
اء مشكلة شحة  المائية لحلالبذور واالسمدة / دعم الموارد  بشر
 المياه
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وزارة   )إلزاممن قانون تجريم التطبيع  7حول إضافة اىل المادة    2022\5\19  (8)  
  تدخل العراق ومنع دخول  

الثقافة لتدقيق جميع المطبوعات الت 
  تروج للمبادئ 

كيفية تعامل   الصهيونية إضافةالمطبوعات الت 
 اللجنة القانونية مع األمالك الموجودة بالعراق  

نحتاج اىل معالجة حقيقة واقعية من السيد الوزير بخصوص ارتفاع     (2022\2\28) (2)  
دوالر وأيضا الفارق الذي دفع من الرواتب هذا الفارق سعر ضف ال

ة والكادحة وجميع  اين يذهب لماذا ال يتم فيه دعم الطبقات الفقب 
 الطبقات الموجودة وارجاع سعر الضف اىل واقعة 

اد ودعم الفالح    (2022\3\28) (5)     والغاء االستب 
وع االمن الغذاب  تصحيح اسم مشر

 والمنتج  

  (11) 
(19\11\2022)  

اكة حقيقة من حيث التشغيل واإلدارة     هل سوف تكون هنالك شر
   وماه  والتمويل وتطوير الخطط اإلنتاجية 

األطر القانونية الت 
وضعها القانون وما ه  وجهة القضاء المختصة بالفصل  

  هذا القانون بال
 منازعات ف 

  وموضوع بناء السدود وبالذات سد      (2022\11\10)(10)  
المطالبة بمعالجة الملف الماب 
توزي    ع األسمدة للفالحي    وزيادةالجزرة والمشاري    ع المتلكئة  

 وحماية المنتج المحىل  

عاليه نصيف   
جاسم عزيز  

 العبيدي 

  مجلس االمن    (2022\7\23)  ( 1)
  لدعم ممثلينا ف 

 وطرد المطالبة باتخاذ قرار وطت 
كية قوات متعدية   ك  من العراق واعتبار القوات الب 

السفب  الب 
  وتعويض أهاىل  الشهداء 

 وإخراج حزب العمال الكردستاب 
  حكومة تضيف االعمال وما ه  مخرجاتها وعىل      (2022\10\8) (3)  

من نحاسب ف 
 ماذا تتفاوض وما ه  اللجان األمنية والسياسية  

يعات المهمة هل جاءت من الحكومة ام ه      (2022\10\8) (3)   التساؤل حول التشر
حات قواني   قدمت من مجلس النواب  

 مقب 

( من النظام  27) المادة بخصوص   (2022\11\8) (9)  
الداخىل  بالمطالبة بشطب مداخلة  

 باسم خشان  
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بخصوص استالم المعاقي   رواتبهم ضمن هيأه ذوي اإلعاقة وان     (2022\11\8) (9)  
مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء والمطالبة بشمول  الهياهتكون 

ي القامة بالمعيل المتفرغ   الصم والبكم وقصب 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

  تم فيها التحايل 
ويد بالحالة الت  الب  

اء الحنطة بشكل    شر
عىل القانون ف 

للجنة الزراعة والمالية )نقطة خاص 
 ب  مداخلة( 

مطالبة وزارة المالية جدوال بالقروض الخارجية والقروض الداخلية  
ان يكون التوزي    ع عىل أساس النسب السكانية لضمان العدالة  

 وجود رقابة الحقة لهذا القانون  جميع المحافظات وضمان

  ظل تحول السب  ب    2022\5\19 ( (8)  
ي    ع قانون ف  شر

  للمحكمة تمنعوجود ثالث قرارات 
جنبة    القانون لوجود صدور هذا 

 مالية 

حول تضمي   إيقاف تنفيذ القانون اىل هياة المسائلة والعدالة كون 
وان يتضمن مادة ال يتقاطع هذا  ،هنفسالقانون ينسجم مع قانون 

 القانون مع أي عفو سابق او الحق 

(  27نظام  من المادة )  أوال: نقطة    (2022\3\28) (5)  
االستشهاد  ثانيا: من النظام الداخىل  

  عام 
بحالتي   من تمرير الموازنة ف 

  عهد المالك  لم  2014
والثانية ف 

ي    ع النظام الداخىل   
تنتبه لتشر

لمجلس الوزراء وتحديد صالحية  
حكومة تضيف االعمال بالمادة 

لمجلس ( بالنظام الداخىل  42) 
 الوزراء 

  

ها حول سعر الضف    (2022\2\28) (2)     250المباشر عىل المواطن وبخصوص  وتأثب 
اض الخارج   رغم زيادة سعر   لألقاليمبرميل  ألف وموضوع االقب 

 الضف وزيادة سعر النفط 

  (11) 
(19\11\2022)  

اكة بي   القطاع  حول طرح قانون الشر
العام والخاص عىل مجلس النواب 

 من حيث المبدأ   رفضهاو  بقبوله
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نفوذ حسي   محمد   
الصاحب ال   عبد 
 الصاحب  عبد 

كية واتخاذ اشد واعىل مستويات الرد    (2022\7\23)  ( 1) مقاطعة البضائع الب 
الدبلوماس  وإلغاء العقود التجارية والنفطية ومنع التعامل مع  

  المحكمة الدولية وتحديد سقف  
كية وإقامة دعوى ف  كات الب  الشر
  التخاذ اإلجراءات الرادعة  

 زمت 
بخصوص التخصيصات المالية لمحافظة كربالء وموضوع انهيار    (2022\10\10) (4)  

ابية    التالل الب 
  قانون واحد      (2022\11\8) (9)  

ح توحيد العطل ف   بخصوص تنظيم العطالت لذا نقب 

تعديل تسمية القانون واضافة كلمة حماية او تضمي   حقوق ذوي     (2022\11\8) (9)  
اإلعاقة واالحتياجات الخاصة وبشمل مواد إجرائية وضمانات 

ح زيادة راتب المعيل    مقب 
 قانونية لحمايتهم ونصوص عقابية وتبت 

  هيأهالعمل مكاتب المفتشي   االمميي   او تشكيل  بأعادهالمطالبة     (2022\11\8) (9)  
  وتكون خاضعة لرقابة مجلس النواب 

 التفتيش اإلداري والفت 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

للتنفيذ ضمن االطر القانونية وحدد   تكون القواني   قابلةان    
من االموال لصالح المشاري    ع المتوقفة من دون  القانون نسبة

 تحديد نسبة االنجاز 

بالعراق والهجرة من المناطق الريفية   والتصحر حول قانون العمل    (2022\5\26)  ( 9)  
وقلة الحصص المالية للمزارعي   وارتفاع أسعار الحبوب واالسمدة  
اء كذلك    اإلدارة الخض 

وعدم وجود خطة حكومية واضحة لتبت 
  إطالققضية ذوي المهن الطبية الذين تم تعيينهم اال االن لم يتم 

عدم ضف  المالية وقضيةرواتبهم ومستحقاتهم من قبل وزارة 
 رواتب ومستحقات حشد الدفاع  

  بالنسبة لموضوع    2022\5\19  (8)  
حول قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوب 

األهداف األفضل حذف او تعديل الفقرة ثانيا بسبب تكرارها 
  
ح إضافة التعريفات كالتطبيع وإقامة العالقات والمشاركات ف  ونقب 

المجنسي    العراقيي   المادة الثانية إضافة كلمه كافة واضافة 
 بجنسية أخرى 
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وع قانون الدعم    (2022\3\28) (5)     والتنمية لألمن الطارئمناقشة حول مشر
 الغذاب 

التواصل اىل اتفاق لتحديد الخطة المائية لكل من العراق ودول    (2022\11\10)(10)  
الجوار عىل أسس منصفة وعادلة تقوم عىل قواعد القانون الدوىل  

باإلضافة اىل سوء إدارة بتشغيل منظومات السدود والخزانات  
حومنظومات الري الرئيسية فما ه  خطة الوزارة   لمواجهتها نقب 

  باألنابيباكمال مشاري    ع الري 
مثت  امي   نادر  

 حسي   
المطالبة بتشكيل لجنة من لجنة االمن والدفاع والعالقات    (2022\7\23)  ( 1)

ك  باإلضافة اىل تعويض الشهداء 
الخارجية بمتابعه ملف األعداء الب 

 السابقي    

رين     (2022\10\8) (3)   تكوين لجان تقص  الحقائق وتقدير التعويضات للمتض 
والمناقشة األمنية الجادة مع دول الجوار بحث تكف عن هذه  

م سيادة العراق   االعتداءات وان تحفظ وتحب 
  (10) ( 31\ 

5\2022)  
اإلشكالية  الموازنة لكننحن نؤيد ان يكون قانون بديل عن قانون    

وع قانون واعتقد ان رئاسة   ه مشر ان يرد القانون ويكون مصب 
  قدمت القانون لم 

واضحة  تعط  أجوبةالمجلس واللجنة الت 
يذكر االختالفات الجوهرية بي     الموضوع ولمبخصوص هذا 

ح القانون  وع والمقب   المشر

  (5) (28\3\2022)    
حول تشكيل اللجان الدائمة ف 

 ب ثالث مداخالت(  )نقطةالمجلس 
  

احات المتعلقة   (2022\2\28 ) (2)   االعتماد عىل االقب 
  خرجت 

بتعديل النظام الداخىل  الت 
من لجنة تعديل النظام السابقة  

وتوسيع مهام هذه اللجنة لتشمل 
 أرب  عنقطة ب  ) أيضا المعارضة 
  مداخالت( 

  

  قبول هذه الكليات يجب ان تنحض ممن يكونون    (2022\11\21) (12)  
التساهل ف 

 مؤهلي   علميا واخالقيا وحل مشكله طلبة إقليم كردستان 
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الدولية بخصوص االعتداءات  (2022\11\19)(11)  
 عىل سيادة العراق  المتكررة

  

ى    (2022\11\19)(11)   القانون سوف يودي اىل إبقاء القدرات االقتصادية والمالية الكب 
كات وسوف تعتمد اىل سياسة    مجموعةاىل ايادي  محدودة من الشر

التقليل من العمالة وسوف يزيد من قيمة الخدمات األساسية 
كات     بمجموعة شر

 ويربط القرار الوطت 

تنظيم هذا المجال بمزيد من االتقان وعدم تدخل الصالحيات هو    (2022\11\19)(11)  
  
  والبايولوج   امر مهم إلنقاذ العراق من التلوث االشعاىع  والكيمياب 

  الحقوق المائية للعراق ورفضها     (2022\11\10)(10)  
بخصوص ما تفعله دول الجوار ف 

 وإعطاءهلالنضمام اىل معاهدة السنكيا باإلضافة اىل دعم الفالح  
اد   حقوقهم وتعويضاتهم ودعم المنتج المحىل  وتقليل االستب 

 بمحمد حبي حيدر  
مجيد حمادي 

 الخميس السالم  

ك   جية للحوار الخار حول دعوة وزير    (2022\7\23)  ( 1)
ه    وسؤاىل  ما مع الجانب الب 

مقومات الحوار وعىل أي أساس اين القوة الخاصة ب   إضافة اىل 
   1946تركيا ل   الجوار معمعاهدة صداقة 

  (3) ( 8\10\2022)     
  التساؤل حول الحكومات الت 

دول الجوار تراها ضعيفة لماذا  تأب 
كة بينها    وماه  الصفة المشب 

  مع     (2022\10\10) (4)  
حول حماية حقوق العراق المائية وموضوع الربط الكهرباب 

 األردن 
  (10) ( 31\ 

5\2022)  
ين واالداريي    بخصوص مظاهرات تحقيقهتشكيل لجنة    المحاض 

أتمت  من لجنة االمن والدفاع بزيادة   جذري لذا ولكن هذا ليس حل 
  التعاط  مع المتظاهرين أيضا 

موضوع  الوىع  عند القوات األمنية ف 
ح القانون خالل السنة المالية  8)  رقم ( تحديد صالحية نفاذ مقب 

   التأكيد اريد  يتكرر لذا اي انه ال  الحالية( 
ضمن  تضمينهمحال ف 

  يجب تضمينهم بطريقه او 
  موازنة  باخريالقانون االمن الغذاب 

ف 
ين لهذا السنة فقط بل لكل السنوات  ألنهم 2022 ليس محاض 
 القادمة  
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   نما كاعندما استدعينا وزير المالية يبدو     (2022\3\28) (5)  
لنا بدليل اب  لنا   صاىع 

كان ال بد من تمشية هذا القانون يجب   إذا أشياء خارج عن مطالبنا 
  فقط وابعاد كل المشاري    ع   باألمنحضه 

 الغذاب 

  تسمح بان نستخدم الفرق الذي    (2022\2\28) (2)  
  أصبحما ه  المادة القانونية الت 

انية الحالية   عندنا بزيادة سعر النفط لمعالجة المب  

  (12) 
(21\11\2022)  

  اعداد الموازنة ان تكون   
بخصوص ملف المتقاعدين والمطالبة ف 

 خصوصية لمحافظة بابل للنهوض بالبت  التحتية 

  (11) 
(19\11\2022)  

ورة وجود رقابة انية حول االتفاقيات بي   العراق والدول األخرى     ض 

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

 وإيراناجتماع عاجل للرئاسات الثالث وفتح حوار عاجل مع تركيا   
حول حصة العراق المائية باإلضافة اىل ما ه  السياسات الوزارة 

   حول انشاء السدود وتبطي   األنهر وموضوع االجازات اال 
جبارية ف 

 وزارة الموارد المائية  
محمد عبداالمب   

عبد    عبد الحسي   
 عنوز  النت   

كية     (2022\7\23)  ( 1)  مناقشة حول االعتداءات الب 

 العسكرية  المؤسساتارجو واناشد كافة النواب دعم     (2022\10\8) (3)  

مواقف  و ما هالحاجة اىل تقرير من وزارة الخارجية والموارد المائية    (2022\10\10) (4)  
الدول الجوار من ملف المياه باإلضافة اىل عودة المجلس اىل 

حات  نشاطه ام بالنظام الداخىل  واحالة المشاري    ع والمقب 
يرج  االلب  

 اىل اللجنة القانونية قبل القراءة األوىل 
  تكون عند اللجان    (2022\11\6) (8)  

بخصوص موضوع عمل الجان والمعلومات الت 
 النيابية 

التوصية بان يتم االعفاء بما ال يتعارض مع قانون حماية المنتج     (2022\11\8) (9)  
 المحىل   
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  (10) ( 31\ 
5\2022)  

تسمع لعملية المناقلة  بأبواب واضحة وال يجب ان تحدد المبالغ   
 منها البطاقة التموينية والرعاية االجتماعية ومستحقات الفالحي    

وع قانون الدعم    (2022\3\28) (5)     والتنمية  لألمن الطارئمناقشة حول مشر
الغذاب 

   لألمنيجب حض قانون الدعم الطارئ 
 والتنمية باألمنالغذاب 

  فقط وال يوجد له 
   بفياخري عالقةالغذاب 

سؤال سيادة الوزير لماذا شبت معلومة قضية سعر الضف لغرض     (2022\2\28 ) (2)  
االستقرار واالستغالل االقتصادي قبل إقرار سعر الضف وهل  

  شبت  الجهةهنالك لجنة مشكلة لمعرفة 
 الت 

  داخل مجلس النواب    (2022\11\10)(10)  
بخصوص عدم توحيد القرار السياس  ال ف 

عىل التوزي    ع العادل للموارد بي    والتأكيد وال السلطة التنفيذية 
 العمل الزراىع   وتأخب  المحافظات بخصوص شحة المياه 

هادي حسن مري  هج   
 حم  السالم  

  وجود اتفاقية مع الجانب  بتأكيد المطالبة من وزير الخارجية    (2022\7\23)  ( 1)
او نق 

ك  يسمح لهم 
اقالب  العراق بحجة مالحقة حزب العمال   باخب 

  دون اذن مسبق 
 الكردستاب 

المطالبة بدعوة وزير الدفاع والخارجية ورئيس إقليم كردستان      (2022\10\8) (3)  
للحضور لغرض تقديم تقرير مفصل عن االعتداءات اإليرانية 

كية   والب 
  وزارة النفط     (2022\5\26)  ( 9)  

ي ف   تهريب النفط والفساد المستشر

بمادة واحدة لقانون تطبيع مع الكيان   9-8 دمج المادةحول    2022\5\19  (8)  
   
 الصهيوب 

ة    2022\5\19  (8)    حول ملف التعويض للعوائل الفقب 

من قانون بيع وايجار   25 دستورية المادةحول قرار المحكمة بعدم    2022\5\19  (8)  
مصب  حاالت الموافقة   المعدل ما  2013أموال الدولة لعام 

  قبل صدور القرار وحاالت المصادقة 
المبدئية عىل بيع األراض 

البلدية إضافة اىل  مؤسساتالنهائية عىل البيع وتم احالتها اىل 
 موضوع اطعام الجنود 



63 
 

يت       (2022\2\28 ) (2)  
واجازات السيارات  والجمرك  ادعو اىل إعادة إتمام النظام الض 

يبة  الخاضعةوربط كل الوحدات       والجمارك بنظامللض 
وب  الكب 
وإعادة هذا الملف اىل دائرة المدىع  العام للمتابعة والحد من 

 الفساد 
  (12) 

(21\11\2022)  
    

ف والدعاوى المجمدة  هيأهحول الفساد ف  االستثمار النجف االشر
  
طةف   النجف   محاكم والشر

  (11) 
(19\11\2022)  

  المحاكم  وتأخب  حول موضوع تجميد   
 ملفات الفساد ف 

حسن وريوش  
محمد جويسم  

 االسدي 

بخصوص إعادة استضافة وزير الموارد والزراعة ومناقشة واقع    (2022\11\6) (8)
  العراق 

 الجفاف الموجود ف 

مالحظات بخصوص القانون األصىل  لذوي اإلعاقة واالحتياجات      (2022\11\8) (9)  
 الخاصة 

  ( 4-3-2-1)  االجتماىع  وه  تعديل بعض مواد قانون الضمان     (2022\11\8) (9)  

  (12) 
(21\11\2022)  

وفيه مخالفه باإلضافة   األعظمحول تسمية الكلية بعنوان االمام   
بتقديم كفاله مصدقة لمجلس الكلية  و( الفقرة )  اىل حذف

المعدلة حول اصدار التعليمات واألنظمة  7باإلضافة اىل المادة 
 الداخلية  

  (12) 
(21\11\2022)  

يعهتم  الذي 2010( سنة 16رقم )  تعطيل قانونبخصوص     تشر
رين من السياسة لنظام السابق    لتعويض المتض 

اكة بي   القطاع العام والخاص من      (2022\11\19)(11)   بخصوص خطورة قانون الشر
اكة بالنشاط المتعلق بالبت  التحتية واإلنتاجية   حيث عرف الشر

اكة  لألقاليموالخدمية ويمنح  الغب  منتظمة بإقليم حق عقد الشر
 مع القطاع الخاص االجنت    

 مناطق االهوار وتعويضهمبخصوص  140حول عدم تنفيذ المادة     (2022\11\19)(11)  
 بسبب الجفاف  
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  إلدامةالجفاف وحصة االهوار من المياه  إلدارةما ه  خطة الوزارة    (2022\11\10)(10)  
النظام االيكولوج   وباي معايب  تم احتساب التضيف الكىل  لهور  
الحويزة ولماذا لم تعلن ان االهوار منطقة منكوبة واين وصلت 

السومري اىل انظمة الري   الشيح  لوزارات بموضوع تحويل الري 
 الحديثة 

 عبد هللازياد طارق  
 حمد الجناب   

يع  والرقاب   باإلضافة اىل موضوع     (2022\10\8 ) (3)
حول ممارسة الدور التشر

 االنسداد 

اك مع لجنة االمن والدفاع    (2022\10\10) (4)   المطالبة بتكوين لجان حقيقية باالشب 
 والعالقات الخارجية تكون رادع لالعتداءات  

  العراق لوزارة الزراعة      (2022\11\8) (9)  
اتيجية العالقة ف   حول المشاري    ع االسب 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

 بخصوص الصحوات   

   لألمن الطارئتضمي   فقره التعويضات ضمن قانون الدعم    (2022\5\26)  ( 9)  
الغذاب 

 والتنمية 

وضع محافظة بغداد والمحسوبية الموجودة فيها إضافة اىل    (2022\2\28) (2)  
ي   فيها    الموجودةالمشاري    ع  فيها وتوأمةالفساد المستشر

ان تكون هنالك دراسة حقيقية ترافق صعود الدوالر عىل ان تكون      (2022\11\21)(12)  
 تسوية وتوازن لوضع الفقب   

  قضاء     (2022\11\8) (9)  
بخصوص الصحوات وموضوع إدارة الموارد المائية ف 

كة بسمايا   المدائن واالعتداء  الذي تقوم به شر

يف سليمان عىل    شر
 بلنك الباستك  

 مناطقهم بسبباىل  سنجار بالعودةعدم استطاعة نازحي      (2022\7\23)  ( 1)
اتيجيات عىل جبل سنجار والتنافس الدوىل  رغم   ةالخارجي  االسب 

 توقيع اتفاقية سنجار 

المطالبة بتدوين التجاوزات عىل العراق ومن أي جهة كانت      (2022\10\8) (3)  
 ومحاولة الحصول عىل قرارات اممية دولية رادعة بسددها  

 حول موضوع فقدان الرقيب عىل المحافظات وموضوع النازحي      (2022\10\10) (4)  
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 بخصوص عودة النازحي   والمهاجرين     (2022\11\8) (9)  

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

 وتحقيق العدالة المجتمعية  والمهجرين النازحي   حول ملف   

االهتمام بوضع سنجار وعودة النازحي   اىل ديارهم ومسالة المكون    (2022\5\26)  ( 9)  
يدي   الب  

يدي وعدم االهتمام به وعدم منحه حقوقه    2022\5\19  (8)   حول المكون الب  
  يعيش 

  المناطق الت 
دي للواقع الخدم  ف 

  فيها واالهتماموالب 
  سنجار  

 بموضوع النازحي   ف 

  (11) 
(19\11\2022)  

مدراء النواج    دستورية لتعي   حول عدم وجود الية قانونية او   
  الدولة 

 واالقضية ف 

عبد  محمد كريم   
هادي  الحسي   
 العبادي

 واضافة 98والمادة  87حول المادة  (2022\11\6) (8)
اتيح   اىل   لجنة التخطيط االسب 
 قانون الخدمة المدنية االتحادية  

  

بخصوص سوء الطريق الذي يربط بغداد والمناطق الشمالية )مع    (2022\11\6) (8)  
 مداخلة واحدة( 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

  من   لألمن الطارئمعرفة المصادر األخرى لقانون الدعم   
الغذاب 

تضمي   القانون بجداول  \ الدولة اجل الحفاظ عىل أموال 
اإلشارة اىل  \ مناقشتها نستطيع  المذكورة حت  التخصيصات 

 مشاري    ع متلكئة ومتوقفة وبحاجة اىل تمويل 

  (8) ) 19\5\2022     
  1 والمادةتعديل اسم قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوب 

ورة منع كافة    العربية واإلسالمية وض 
ليشمل جميع األراض 

االعالم واالتصاالت اىل حجب مواقع  هيأه وإلزامالمطبوعات 
دداتالتواصل االجتماىع     تروج  والب 

 ألفكار للقنوات اإلعالمية الت 
 والمبادئ الصهيونية 

 ألطفالالمطالبة بتوفب  كافة المستلزمات من أجهزة حديثة    (2022\11\21)(12)  
القوقعة وفتح صفوف مدارس لهم وضمهم ضمن شبكة الحماية 

 والرعاية االجتماعية ومنحهم رواتب 
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  (11) 
(19\11\2022)  

ارتباط هياة الطاقة الذرية بالوزارات المعنية للقانون كيف ستكون    
  مراقبة 

ه  اعىل منها سلطة كالطاقة الذرية  هيأهلها سلطة علوية ف 
موجود ب    ايضا من هياة رقابية والتداخل  أكبر وكذلك بوجود 

  نص قانون الكيمائية 
  والبيولوجيةالطاقة الذرية وما جاء ف 

  (11) 
(19\11\2022)  

التقاعدية للمتقاعدين بسبب  انجاز المعامالتبخصوص عدم   
   اداري والفساد خطا 

اتيح   كم هو الخزين    (2022\11\10)(10)   ات  االسب    السدود والبحب 
الموجود لدينا ف 

ه وهل البلد    من فب 
  تغذي نهري دجلة والفرات وكم يكق 

الت 
    باإلضافةمتوجه اىل جفاف هذه الموارد 

اىل ما ه  الخطة الت 
  عملية االستثمار الموارد المائية 

 أعدتها الوزارة ف 
مصطق  خليل  

نصيف جاسم  
 الكرعاوي

وضع ضوابط عىل التبادل التجاري واالقتصادي وإيجاد حلول    (2022\7\23)  ( 1)
كية وان هذه    الب 

لموضوع الحصة المائية للعراق من األراض 
ي وعسكري كيف يتم التواجد  المناطق غب  صالحة للتواجد البشر

ق المعرضة المناط تؤمن هذهفيها عىل حكومة كردستان ان 
 لالستهداف العسكري 

تعويض الضحايا وشمولهم بقانون ضحايا اإلرهاب والعمليات    (2022\7\23)  ( 1)  
 العسكرية 

  وقرار المطالبة برد     (2022\10\8) (3)  
  اتجاهواضح من قبل رئاسة المجلس  حقيق 

  بالحفاظ 
مة بأداء دورها الحقيق  الحكومة العراقية كونها غب  ملب  

 عىل السيادة 

ين    (2022\5\26)  ( 9)   اتيجية لمشاكل المتظاهرين والمحاض  إيجاد حلول جذرية واسب 
ي    ع قانون الضمان  الغب  معيني   وحشد الدفاع لذا نطلب بتشر

 االجتماىع   
وع قانون الدعم    (2022\3\28) (5)     والتنمية لألمن الطارئمناقشة حول مشر

 الغذاب 

 بخصوص فائض إيرادات النفط     (2022\2\28 ) (2)  

  (11) 
(19\11\2022)  

إضافة النواب الجدد   ونائبيه وعدمبخصوص انتخاب رئيس اللجنة   
  اجتماعات اللجان يرج  حسم 

اىل اللجان وعدم اكتمال النصاب ف 
 هذه األمور 
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  (10) 
(10\11\2022)  

يتم ادراج مشاري    ع تقني   استخدام المياه من خالل القنوات   
  الزراعة واستضافه  

  الرش ف 
المغلقة واستخدام الطرق الحديثة ف 

كحكومة جديدة بخصوص   المتخذةرئيس الوزراء لمعرفة إجراءات 
 توفب  المياه  

ياش هاشم عىل   
  
 عباس الحسيت 

(3) (8\10\2022)      
  اإلقليم يجب ان تضمن ف 

حول موضوع المعادن الموجودة ف 
  فيها معادن ومقالع ومناجم لم يشار اليها   والمحافظاتالقانون 

الت 
  القانون 

 والستحقاقاتها ف 

 حول ملف المياه    (2022\10\10) (4)  

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

ح       لألمن الطارئ قانون الدعمحول مقب 
 والتنمية / الغذاب 

 البالد واألزمات  إلدارةالحكومة ليس لها رؤية اقتصادية 

ين المجانيي   وقضية    (2022\5\26)  ( 9)     الصحوات وقضيةحول قضية المحاض 
  وزارة الداخلية 

 حملة الشهادات الدبلوم ف 

وع المسيب الكبب      2022\5\19  (8)    حول قضية نهر مشر

  قانون االمن    2022\5\19  (8)  
  رغمحول اهمال البضة ف 

تعرضها اىل تلوث  الغذاب 
  البت  

ار ف  بة والمياه والهواء كذلك اض  التحتية  بكافة األنواع الب 
  قضاء شط العرب  وعدم

 وجود مستشق  ف 

  (11) 
(19\11\2022)  

كات  أصلمناقشة بخصوص بيع األصول الحكومية     الشر

بخصوص التفاوض مع دول المنبع وقنوات الري المغلقة وقضية    (2022\11\10)(10)  
 انتاج االنابيب وملحقاتها وقضية السماد المشطن   

احمد طه ياسي    
 احمد الربيع  

 بخصوص موضوع حشد الدفاع    (2022\11\6) (8)

   ( 37-35-2- 15)  االجتماىع  وه  تعديل بعض مواد قانون الضمان     (2022\11\8) (9)  

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

ح  الضف والنظر تفاصيل  فيهالمطالبة بجدول الذي يبي      بمقب 
متكامل  برنامج  التجارة ضمن لوزارةلتوزي    ع مخصصات هذا القانون 

 ما يقصد بالمصادر األخرى   وبيان
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بية     (2022\5\26)  ( 9)     البضة وخاصة متقاعدين مديرية الب 
ملف المتقاعدين ف 

وكيمياوية كذلك تضمي   خريجي    
كة العامة للصناعات البب  والشر

  قانون الموازنة او قانون الدعم 
  الطارئالعلومي   ف 

هنالك اشاره واضحة بالقانون بان تصل األموال المخصصة من     (2022\3\28) (5)  
الزائد عن الضف الفعىل  للسنة الماضية وهذا يدل عىل انعدام 

  الموازنة السابقة إضافة ان القانون يمثل 
  حقيقةرؤية واضحة ف 

توزي    ع أموال النفط عىل نشاطات غب  إنتاجية ال تسع اىل تنوي    ع  
 االقتصاد وال تنميته 

اخيص  النفطية ومراجعةبخصوص نسبة اإليرادات غب     (2022\2\28) (2)   سياسة الب 
انية وأيضا موضوع سعر  ة من المب     تستهلك مبالغ كبب 

النفطية الت 
 واحدة( الضف )نقاش ب  مداخلة 

ةالسؤال هل تنعدم الكفاءات الفنية     (2022\11\19) (11)     الوزارات للقيام  والخبب 
ف 

  تشمل 
اكة والت  بالمهام ومنح القانون صالحية ابرام عقود الشر

تداخل  د والخدمية ويوجقطاعات اإلنتاجية كالنفط والغاز  
اكة    بالصالحيات بخصوص اليات عقود الشر

باسم نغيمش   
جليف زغب   
 الغريباوي

(8) (6\11\2022)     
بخصوص شحة المياه وتشكيل لجنة للوقوف عل اإلهمال ف 

 محافظة واسط  

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

بخصوص تخصيص أموال التنمية لمشاري    ع تنمية وتشي    ع اعمار    
اض داخىل     رفع موضوع االقب 

  المحافظات إضافة اىل التأكيد ف 
ف 

 او خارجيا ورفع مسالة النسب المئوية وتحديد المبالغ 

  وتعديل المادة    2022\5\19  (8)  
  1حول قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوب 

وي    ج او تحسي   الصورة إضافة اىل ذكر جميع جرائم  
لتشمل الب 

  منها 
عىل الشعوب العربية ومحاولة تشويه  التآمر الكيان الصهيوب 
القانون عىل منع العالقات الرسمية مع الكيان  ونصالدين اإلسالم  

  ماذا عن ال
عالقات مع االفراد اليهود او مع الشخصيات  الصهيوب 

 الغب  حكومية  
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لتنفيذ   وإرباكهحول قضية قرارات وزارة النفط بارتفاع أسعار القب     2022\5\19  (8)  
ح واطالب  إضافة  2022هذا القرار اىل عام  بتأجيلالمشاري    ع اقب 

ين وتنمية  ين والخريجي   واالداريي   الغب  محاض  اىل مسالة المحاض 
وذوي االحتياجات الخاصة والرعاية االجتماعية  األقاليم

والمفسوخة عقودهم تحتاج اىل موقف واضح اتجاه هذه الفئات  
وكذلك قضية المناشدات بخصوص النظام البديل بالنسبة للدفاع  

 الداخلية  و 

وع الديوانية   محىل  وزيادتهمناتج  الحاجة اىلحول    (2022\3\28) (5)   خالل دعم مشر
يت   

 والجمرك  عاصمة العراق الزراعية وكذلك موضوع االعفاء الض 
وان المستفيد الجهات الغب  حكومية كجهات استثمارية )نقاش ب  

 مداخلة( 
وةبخصوص    (2022\11\21)(12)    النفطية  تدهور البر

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

  موازنة القادمة وإلغاء قرار   
إعطاء أولوية لملف المياه والزراعة ف 

 إيقاف حفر االبار 

عبد  برهان كاظم  
حسون   هللا

 المعموري

ةضعف إمكانية وزارة الدفاع     (2022\7\23)  ( 1) من ناحية العدة والمعدات   وفقب 
  تقوم بها الجانب 

واالجهزة ومواقف الحكومة اتجاه اإلجراءات الت 
ك  عىل المستوى العسكري وعىل مستوى المياه وعىل المستوى  

الب 
 الخارج   

  تلحق بها    (2022\9\28) (2)  
حول المظاهرات وانسحاب الكتلة الصدرية واالثار الت 

 مداخالت( )نقاش ب  ثالث  

عها المجلس بالدرجة األساس     (2022\11\8) (9)     شر
المطالبة بمتابعة القواني   الت 

يت   للمواد  الن قرار 
اىل إعادة صياغة   الغذائية يحتاجاالعفاء الض 
 مع تحديد الفقرات  

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

  البت  التحتية منها مشاري    ع الماء والمجاري والطرق    
تقصب  تام ف 

 والجسور ومشاري    ع اإلسكان 
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  يرج  ان يكون    2022\5\19  (8)  
حول قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوب 

  العقوبات وبالخصوص بالنسبة لكبار  
المسؤولي   هنالك تشديد ف 

اىل مصادرة األموال المنقولة وغب  المنقولة لكل من يتورط  إضافة
    تعاملهاو ثبت 

 مع الكيان الصهيوب 
  الموجه اىل   (2022\2\28) (2)  

لماب  وزير المالية بشأن سعر الضف )نقاش  السؤال الب 
 مداخلة(  26ب  

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

ب من دجلة باتجاه       او كانت للشر
انشاء محطات لنقل مياه السق 

 المقدادية  
حنان سعيد  

محسن علوان  
 الفتالوي

  من وثائق ودالئل ما يثبت ان    (2022\7\23)  ( 1)
هل اعدت وزارة الخارجية ما يكق 

  الن المجتمع الدوىل  ال يتعامل  
القصف ترك  وليس كالم انشاب 

  ضفت عىل  
بالعواطف وأيضا سؤاىل  لوزير الدفاع اين المليارات الت 

  عقود التسليح من سقوط 
التسليح ونحتاج تشكيل لجنة تدقق ف 

( من المستفيد  pkkاالخر من جلب ل ) النظام اىل االن والسؤال 
 منها ومن الذي يعمل عىل تمويلها 

التيار الصدري ومناقشة عودتهم اىل المجلس  استقالةحول قرار    (2022\9\28) (2)  
  وإرادة الشخص  

 سواء من الجانب القانوب 

  صدرت عن لجنة االمر    (2022\5\26)  ( 9)  
اصار قرار بإلغاء كافة التضفات الت 

  رقم ) 
تبة  29الديواب  ( لعدم دستوريتها وإلغاء االثار القانونية المب 

 عىل هذه التضفات  
  ارسال قواني   فلماذا ال ترسل قانون   صالحية الحكومةحول     (2022\3\28) (5)  

ف 
 الموازنة )نقاش ب  مداخلة( 

 العمىل  والنظري لزيادة األسعار   بالنسبة    (2022\2\28) (2)  
هنالك فرق كبب  بي  

ةللطبقات   والمهشمة  الفقب 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

ح قانون لماذا ال نقدم قانون الموازنة    لدينا صالحية تقديم مقب 
ه   به وتنتىه  هذه االزمة والفساد الذي يدور      ونعتب 

ح ونمص  مقب 
  المبلغ كب \ 

ان تكون لمحافظة بابل  \ ب  جدا عىل االمن الغذاب 
 محافظة منكوبة عىل جميع األصعدة   ألنها خصوصية 
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  (11) 
(19\11\2022)  

زيادة عدد الهياكل قد يودي اىل عدم تنفيذ القانون بخصوص   
هل يوجد نقل ملكية من القطاع   6وبالنسبة للمادة  4المادة 

 الخاص اىل العام  

رائد حمدان عاجب   
 هاشم مالك  

   بخصوص ديباجة القواني     (2022\11\6) (8)

ورة استضافة وزير    (2022\11\6) (8)   ة  بخصوص ض  الزراعة الجديد وذلك لكبر
 المعوقات )نقاش ب  مداخلة( 

ورة اتفاق الكتل السياسية     (2022\11\6) (8)   بخصوص قانون خدمة العلم وض 
   وباخص

   صياغتهالكردستانية ف 

ويد مجلس النواب    (2022\11\6) (8)   تواجد قرار نياب   يلزم الحكومة الحالية بب  
  يصدرها مجلس الوزراء وتعرض داخل مجلس  

بالقرارات الت 
 النواب 

وع الضمان االجتماىع  جزاء عىل التنفيذ وعدم تطبيق     (2022\11\8) (9)   تضمن مشر
  
القانون باإلضافة اىل مسالة منح تقاعد لعمالة غب  منظمة لسارف 

 سيارات األجرة والنقل الخاص ولورش   
 إثر بخصوص قانون التقاعد وتعديله بخفض سن التقاعد وترك     (2022\11\21)(12)  

بوي   سلت   وخاصه بالقطاع الب 
  (11) 

(19\11\2022)  
اح     سنوات   3موازنة متوسطة االجل لمدة   بأعداد اقب 

رقيه رحيم محسن   
 محمد النوري 

اد السلع او أي مواد    (2022\7\23)  ( 1) من تركيا المطالبة بإصدار قرار يمنع استب 
 وقطع التبادل التجاري وغلق الحدود مع تركيا 

  يلزم    (2022\10\8 ) (3)  
ام سيادة العراق ومناقشة االعتداء اإليراب  التأكيد عىل احب 

حضور ممثلو عن وزارة الدفاع والخارجية وتقديم تقارير مفصلة 
 وحلول 

  (12) 
(21\11\2022)  

بخصوص الغاء قواني   مجلس قيادة الثورة المنحل وإقرار سلم    
معتقلي    الرواتب واشاع بإقرار الموازنة وضف منح السجناء وال

  وتكون األولوية بالموازنة التعينات 
  الجيش العراف 

وفتح التطوع ف 
 الخريجي   القدامة  
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  (11) 
(19\11\2022)  

    
اكة القائمة بي   القطاعي   العام والخاص ف  حول ان تكون الشر

اتيجية    تنال الموافقات األصولية وتدخل ضمن اسب 
المشاري    ع الت 

 وزارة الصناعة او الوزارات األخرى 

  (11) 
(19\11\2022)  

ورة      يعمم عىل كافة الوزارات بض 
المطالبة بإصدار قرار برلماب 

حات أعضاء مجلس النواب وتقديم كل وسائل  توصيات ومقب 
  رسم  صادر التمكي   لهم باإلضافة اىل تعاون الوزارات مع أي كتاب 

 من األعضاء  

  (11) 
(19\11\2022)  

  بخصوص الشكوى عىل قائد عمليات   
المطالبة باتخاذ اجراء قانوب 

  أداء   وأسلوبهمحافظة ميسان محمد الزبيدي 
ىع  ف 

الغب  شر
 واجباته من قبل أهاىل  المحافظة 

  (10) 
(10\11\2022)  

ح بحفر االبار االرتوازية لالستفادة من المياه الجوفية عىل    اقب 
كية واإليرانية وال  سورية بالقرب من األنهر الرئيسة  الحدود الب 

 د عبد الواحشوه  
 قادر ابراهيم 

من سمح بتواجد القواعد العسكرية هل ه  حكومة إقليم كردستان    (2022\7\23)  ( 1)
هل ابرمت اتفاقية مع تركيا بتواجدهم ام هنالك اتفاقية  وحدها؟

  االتحادية؟من الحكومة 

السالح  المطالبة بتشكيل لجنة للوقوف عىل حقائق االستخدام    (2022\10\8 ) (3)  
  مناطق كردستان  الكيمياوي
 ف 

بالنظام الداخىل  وبخصوص اإللغاء اإلجراءات  139حول المادة     (2022\11\8) (9)  
مجلس النواب  مبت  بحق الدكتور عالء وفالح بعدم دخولهم اىل 

 وهذه ليست موجودة بالنظام الداخىل   

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

ات البيئية والعواصف     ابية وتأسيسحول مخاطر التغب  الحزام  الب 
  كل 

بتخصيص مبلغ ماىل  لحل   المحافظات ونطالباألخض  ف 
 ولسد حاجة االنتاج المحىل  

مشاكل النفايات وحل مشاكل الفالحي  
ال بد بتوفر المياه لذا يجب تخصيص مبلغ الستكمال السدود 

 المتبقية  
ضف مستحقات فالج  إقليم كردستان وقرار ارتفاع سعر ضف    (2022\2\28) (2)  

 الدوالر 
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وعالمطالبة     (2022\12\3) (15)   قانون حرية التعبب  وحق التظاهر واعادته  بسحب مشر
 اىل الحكومة لغرض اجراء التعديل الذي ينسجم مع الوضع الحاىل  

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

  لديها   
  سد بيخ ماو واطالب   إليقافما ه  األسباب الت 

العمل ف 
  جدول اعمالها او الموازنة بناء  

وزارة الموارد المائية ان تضع ف 
  قضاء القلعة   دلكهالسدود ومن ضمنها بناء سد 

 ف 

 عىل معبد الكري  
عبطان دهش  

 الجبوري

  عملية ضف المبالغ عىل وزارة    (2022\7\23)  ( 1)
الشكوى  الدفاع وعمليةالتحقق ف 

 لدى مجلس االمن والجامعة العربية  

لمانية    (2022\11\6) (8)   اىل الوزارات  بتوجيه والقيامالمطالبة بتفعيل األسئلة الب 
 كافة ان تتعاون وتضع أيام محددة الستقبال النواب 

 إضافة معوقي   العسكر اىل قانون ذوي اإلعاقة      (2022\11\8) (9)  

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

وجات الحيوانية او تاالهتمام بالمحاصيل الزراعية وانتاج المن  
  واالهتمام بتعويض   وتأسيسالصناعات التحويلية 

بنك وطت 
ين   رين نتيجة العمليات العسكرية والخريجي   والمحاض  المتض 

مناسبة ووضع   بأسعار المجانيي   وتوفب  السلع والمنتجات الغذائية 
 بعض القيود لعملية التطبيع 

يحاول هذا القانون تخفيف االثار السلبية عىل المواطن اال ان هذه     (2022\3\28) (5)  
وةحلول وقتية هناك قضايا مهمه منها  الحيوانية  الزراعة والبر

 والصناعات التحويلية  
  حال بقاء      (2022\2\28) (2)  

ر الذي سيلحق بالمواطن وباالقتصاد الوطت  ما هو الض 
وهل توجد واردات من   لمعالجتهسعر الضف وماه  اإلجراءات 

والمطارات ومت  يطبق قانون حماية   والجماركالمنافذ الحدودية 
اكمة لضباط    الجيشالمنتج المحىل  وتخصيص مبالغ االجازات المب 

  
 العراف 

   وإيراناتباع أسلوب الضغط عىل تركيا    (2022\11\10)(10)  
وسوريا بخصوص المياه وف 

ة منها التبادل  ام يمكن ان نستخدم أوراق كثب   
حال عدم االلب 

  
ورة انشاء سدود واعتماد الطرق الحديثة للسق  التجاري وض 
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والري واالعتمام بالصناعة الزراعية وانشاء مجالس سياسات  
 المائية  مخصص للسياسية

عبد  فراس ترك   
طالب   ز العزي

 مسلماوي

ك  والنظر بالعالقات    (2022\7\23)  ( 1)
  االقتصادية سؤالالمطالبة بطرد السفب  الب 

اىل وزير الدفاع هل لديكم أفكار وإجراءات دفاعية مدروسة ويكون  
لها تخطيط مسبق اىل إيقاف هذه االعتداءات المتكررة والسؤال 

  
  ان  إذا الثاب 

لمان العراف  عىل الحدود  ا وتوزعو فورا  ا تدخلو طلب الب 
كية هل   مستعدون ام هنالك مانع   أنتمالعراقية الب 

  المادة     (2022\11\8) (9)  
من القانون وبخصوص توفب  فرص  3حول مهام الوزرات ف 

  مجال العمل والتوظيف وفق مؤهالت ذوي اإلعاقة وان 
متكافئة ف 

 تذكر نسبة من التوظيف الحكوم   
  (10) ( 31\ 

5\2022)  
بوية والعلمية وبالتحديد    ائح العملية الب  إضافة فقره تخص الشر

يحة عقود  يحةالتعليم  شر ين والخريجي   الغب   العاىل  وشر المحاض 
ين الذين يتظاهرون    محاض 

  كربالء كذلك مشكلة     (2022\5\26)  ( 9)  
ين ف  يحة الخريجي   غب  المحاض  انصاف شر
 المولدات  ألصحابوزارة النفط ونيتها ب ارتفاع أسعار الغاز 

  عنوان قانون تجريم التطبيع مع الكيان    2022\5\19 ( (8)  
  إعادة النظر ف 

الصهيوب 
  بداية القانون للمصطلحات او   إضافة

اىل تخصيص مادة ف 
  بدابة كل 

للقانون  3اىل توضيح المادة ل  قانون إضافةالتعريفات ف 
  العراق 

 الخاصة بمواقع التواصل االجتماىع  المستخدمة ف 

وع الدعم     (2022\3\28) (5)   ع له قانون دائم أيضا    الطارئعنوان مشر كيف يشر
  طرح تضمي   موازنة لهذا القام ليكون تحت 

أيضا  ضلباإلمكان تبت 
أساس فكرة القانون وجود وفره مالية لماذا يخول وزير المالية اىل  

اض   االقب 

الحفاظ عىل أصول الدولة والفصل بينها وبي   المستثمر وتوضيح     (2022\11\19) (11)  
العالقة بي   الطرفي   وتحديد الواجبات والحقوق وتبديل عبارة 

اح السياسات العامة اىل رسم السياسات العامة وتحديد صفة   اقب 
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وع هل موظفي      المشر
او قطاع خاص ومن  حكوميي   العاملي   ف 

 يتحمل دفع اجورهم 

محما خليل قاسم   
 حسن 

المطالبة بمعرفة من يقف ويمول ويعط  راتب وسالح اىل حزب    (2022\7\23)  ( 1)
  العمال 

تركيا بدفع تعويض   وإلزاموتعويض الشهداء  الكردستاب 
 مادي ومعنوي وإصدار بيان بتطبيق اتفاقية سنجار  

  العملية  استقالة التيار  تأثب  حول    (2022\9\28) (2)  
الصدري واهمية وجودة ف 

 السياسية 

كية واإليرانية      (2022\10\8) (3)   اتيجية وطنية لالنتهاكات الب   المطالبة بوضع اسب 

  قراءة قانون معالجة التجاوزات السكنية      (2022\10\8) (3)  
يث ف  ح تأجيل والب  اقب 

 وخطورته  أهميتهبسبب 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

مالية وزارية للمشاري    ع المتلكئة المتوقفة  بتخصيصاتالمطالبة   
  سنجار للحزامتخصيصات مالية لقضاء  والمجاري بأدراجللماء 

  األخض  لبغداد 

ادراج قضية سنجار قضية وطنية ومحاسبة وزارة الهجرة    (2022\5\26)  ( 9)  
والمهجرين ومطالبة وزير الخارجية تنظيم مؤتمر كبب  دوىل  

لجنة مراقبي   دوليي   لالطالع  وتشكيلللمانحي   لمنطقة سنجار 
  سنجار ولجنة 

  تااليزيدياالمختطفات  إلعادةعىل ما يجري ف 
 وتنظيم قانون الناجيات 

حول حضور وزير الداخلية والدفاع  (2022\11\19) (11)  
والجهات المعنية لبيان موقف 

العراق اتجاه االنتهاكات من قبل تركيا 
 والكويت   وإيران

  

باسم خضب  كاظم  
 الغراب    زيارة

ك  مخاطبة منظمة    (2022\7\23)  ( 1)
المطالبة بتدوين االنتهاكات واالحتالل الب 

العربية بوثائق موثقه بالصور واألدلة  الجامعةالعمل اإلسالم  
دوليي   والذهاب اىل المحاكم الدولية  محكمي   وتشكيل لجنة 
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كية من العراق والضغط عىل  باإلضافة اىل االنسحاب القوات الب 
 الملف االقتصادي 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

  قدمت اىل اللجنة مالية بخصوص هذا    
حول المالحظات الت 
  لم يؤخذ 

ةعدد المداخالت  بها وارىالقانون الت    تدل  الكبب 
الت 

ة لهذا  وع نتيجةعىل جدلية الكبب  واراقة  المتظاهرينلخروج  المشر
الدماء ارجو من القوات السياسية والكتل اإلشاع من تشكيل  

 الحكومة وإقرار الموازنة   

  المادة    2022\5\19  (8)  
  ف 
النص   أهمل 5حول قانون التطبيع مع الكيان الصهيوب 

اللجوء اىل عقوبة الطرد من الوظيفة او العزل وتمسك بعقوبة 
  تهدد  إضافةاإلعدام هذا يعجل النص جامد لذا نجد 

العقوبات الت 
  
  اضافةالمركز الوظيق 

اىل ان تكون العقوبات حسب قانون  للجاب 
    
 العقوبات العراف 

  الوقت المحدد لجدول االعمال  التأخب  حول    2022\5\19  (8)  
  عقد الجلسة ف 

ف 
ينالمنشور كذلك قضية  تفعيل قانون  اإلداريي   وقضية المحاض 

  ووضع رقابة عىل المضفات 
موضوع   الموازنة أيضا االمن الغذاب 

  محافظة الديوانية  هيأه
 االستثمار ف 

  وزارة    (2022\2\28) (2)  
ة حول وزارة المالية يوجد انغالق ف  هناك عالمة استفهام كبب 
 المالية ال تبي   وضعها نشاطاتها سياستها النقدية والمالية 

عىل ضف   واضحةبخصوص عدم وجود جهة رقابية والية رقابية    (2022\11\21)(12)  
  وموضوع إعادة تقييم 

اهة   هيأهمبالغ قانون االمن الغذاب  الب  
 وديوان الرقابة المالية 

بسمه محمد بسيم   
ي البك  صب 

الدعوة اىل قرار سياس  لمنع التدخالت الخارجية ودعم المؤسسة     (2022\7\23)  ( 1)
  
متطورة وفتح باب  بأسلحةالعسكرية وتسليح الجيش العراف 

  ومسك الحدود من قبل قوات الحدود التطوع 
 للجيش العراف 

 تكليف السيد وزير المالية من عمله  بأنهاءالمطالبة    (2022\10\10) (4)  
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 المكالبة بتعديل سلم الرواتب وإعادة المفسوخة عقودهم     (2022\11\8) (9)  

  رواتب    2022\5\19  (8)  
زيادة حصة المحافظات المحررة من المنح وإعادة النظر ف 
  أسعار النفط وعودة المفسوخة 

المتقاعدين نظرا لزيادة ف 
 عقودهم من الجيش ومنتسبي   وزارة الداخلية  

 حول مطالب الجماهب  بتخفيض سعر ضف الدوالر     (2022\2\28) (2)  

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

  سد بادوش   
  نينوى وتفعيل العمل ف 

بخصوص رخص المقالع ف 
والسماح بحفر االبار االرتوازية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتفعيل  
وع حصاد مياه االمطار والمبادرة الزراعية  وع ري الجزيرة ومشر مشر

 ومنح القروض دون فوائد لفالحي   

رفيق هاشم شناوه  
 سالم الصالح  

القوات األجنبية من   بإخراجالنواب  قرار مجلسالمطالبة بتطبيق    (2022\7\23)  ( 1)
  العراقية وإصدار قرارات وطنية بعدم التعامل مع الجانب  

األراض 
ك  )نقاش ب  مداخلة( 

 الب 

كية     (2022\10\8 ) (3)   مطالبة الحكومة بحماية السيادة وإخراج القوات األجنبية والب 
  استهدفت  

والمجاميع اإلرهابية وتشكيل لجنة بزيارة المواقع الت 
 وتقديم تقرير مفصل للنواب 

المنحة  بإعطاءالمطالبة بإعادة العمل بقرار مجلس النواب السابق     (2022\11\8) (9)  
 مجانية للطلبة 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

وة الحيوانيةدعم القطاع الزراىع     وتشغيل المهندسي    والبر
دعم وزارة النفط  \ المحىل  وااليدي العاملة لدعم المنتج  الزراعيي   

كة الحفر    وخاصة شر

السؤال للسيد وزير المالية هل االزمة المالية عند دخول داعش     (2022\2\28) (2)  
من الوضع الماىل  الحاىل  رغم لم يتم تخفيض قيمة الدينار  أصعب

ولم يتم رفع سعر الدوالر وكان هم الحكومة استقرار األسعار 
المحلية رغم التقشف ماذا أنجزت الحكومة من معالجات وهل  

 دعمت البطاقة التموينية  

ورة  الرؤوسما ه  أهمية السد القاطعة     (2022\11\10)(10)   المالج  باإلضافة اىل ض 
  البضة وزيادة الحصه  تأهيلإعادة 

ب ف  البت  التحتية لمياه الشر
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المائية والسمادية وزيادة دعم أسعار المكائن والمعدات الزراعية 
 وحماية المنتج المحىل  

 عبد هللازهب  شهيد  
 حسون 

كة   بإصدار المطالبة    (2022\7\23)  ( 1) كية ونشر قوات مشب  قرار سحب القوات الب 
كية والرحالت السياحية وخفض التبادل  اد السلع الب  وإيقاف استب 

ورية   التجاري مع إيجاد بدائل السلع الض 

ض بشكلبشكل دبلوماس    وإيرانلماذا ال تتعامل تركيا    (2022\10\8 ) (3)   رسم   وتعب 
  العراقية ولماذا ال تقوم الحكومة 

حول وجود مسلحي   عىل األراض 
بإخراج هذه المجاميع ومسك األرض من قبل قوات عراقية 

كة    مشب 
  تربية الرصافة الثالثة   (2022\11\6) (8)  

ين واالداريي   ف   بخصوص موضوع المحاض 

  (12) 
(21\11\2022)  

    
الحكومة  مؤسساتالتساؤل حول الفساد اإلداري والماىل  ف 

 االتحادية فقط ام ان اإلدارات المحلية بمجملها متورطة 

  (11) 
(19\11\2022)  

بخصوص تشكيل لجنة عقود مركزية لمنع وإدارة العقود الحكومية   
عىل مستوى الدولة لغرض السيطرة عىل العقود بتحديد صالحيات  
ة لجهة   ة واحتكار العقود الكبب  الوزير والمحافظي   بالعقود الصغب 

 مركزية مع ضمان استقاللية لجنة العقود المركزية  

ان وعدم     (2022\3\28) (5)   ونيات الطب 
بخصوص خريح   اقسام هندسة تقنيات الكب 

 تعينهم  

   
محمد راض 

سلطان مشلوخ  
 الزيادي

جميع األمور الدستورية العالقة وانتخاب رئيس  بأنهاءالمطالبة    (2022\10\10) (4)
 الجمهورية ورئيس الوزراء 

   (  37حول المادة )   (2022\11\8) (9)  

وع بتشكيل لجنة للنظر   (2022\3\28) (5)   حول الشر
بالتعديالت الدستورية وفقا للمادة 

 ( من الدستور  142) 
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  وتنمية   طاريان يكون عنوان القانون دعم    (2022\3\28) (5)  
لصدمات االمن الغذاب 
  الصالحة للزراعة والغب  مروية حضا إضافة اىل 

  3 المادةاألراض 
  مراعاةسكانا واألكبر فقرا مع تحدد الضف عىل المحافظات األكبر 

 المحافظات  بقيةكربالء والنجف متجاهال 
امحول  (2022\12\3) (15)   مجلس النواب  عدم الب  

( من النظام الداخىل  9بالمادة ) 
  مداخالت( )نقطة ب  ست  

  

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

ماه  الخطط لمعالجة االزمة المالية باإلضافة اىل قرار استخدام     
المزارع التقنية رغم عدم توفرها وعدم دعم وزارة الزراعة للفالح 

 من خالل أسعار المرشة 

 ر عبد الجباعامر  
 اسماعيل عىل  عرب 

المطالبة باتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية واقتصادية بحق     (2022\10\8) (3)
 تجاوزات دول الجوار اتجاه العراق 

حول التجاوزات اإليرانية عىل إقليم  (2022\11\12) (12)  
كردستان وعدم طرح التجاوزات 

الكويتية عىل المياه اإلقليمية )نقطة 
 ب  مداخلة( 

  

 المطالبة بتعديل قانون مجلس النواب وتمكي   المعارضة    (2022\11\12) (12)  

  (11) 
(19\11\2022)  

اكة بي   القطاعي   العام والخاص     حول أسباب العمل بقانون الشر
تقليل   ا ودعمه، ثانيأوال توفب  السيولة المالية من القطاع الخاص 

، ثالث  توفب  فرص عمل غب  حكومية )نقاش ب  مداخلة(  ا الروتي  

  (11) 
(19\11\2022)    

ين مع الكويت  باإلضافة اىل موضوع   وإيرانالمطالبة بإلغاء المحض 
  المطار  

  حصلت ف 
ان والحوادث الت   سلطة الطب 

ونوفر فرص عمل  وإيرانبخصوص قيام مشاري    ع استثمار مع تركيا    (2022\11\10)(10)  
  حالة قللت  

  داخل العراق ف 
للفالحي   والصناعة الغذائية تكون ف 

وع الخاص به ونطلب  حصة العراق من المياه نحن نوقف المشر
العراق من نهر الكارون وان تمر أنبوب تحت شط العرب  حصة

وع االستثماري  وع مياه   باإلضافةحت  يغذي هذا المشر اىل مشر
 لتبخر البحر وتقليل نسبة ا
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عالء كامل جبار  
 معيبد الركاب   

  العراق وانتشارها     (2022\7\23)  ( 1)
كية ف   حول تواجد القواعد الب 

ضد   نستعملهالتساؤل ولو كان لدينا دفاع جوي متطور هل سوف     (2022\10\8) (3)  
كية واإليرانية هل نمتلك قرار كهذا  ة االمريكية والب   طائرات المسب 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

ين بالمجان       النازحة والمياه والعوائلتضمي   حقوق المحاض 
ف 

تخصيصات مالية لتوفب  المبيدات   الجنوبية ويتضمنالمحافظات 
  الحشد الدفاع والمطالبة بتفعيل النظام الداخىل   

ورواتب مقاتىل  ف 
 يتغيبون عن الجلسات                   النواب الذينبمحاسبة جميع 

كان من   إذا الحاىل  ه  حكومة تضيف اعمال  مجلس الوزراءكان   إذا    (2022\3\28) (5)  
وع قانون  حقة ان يرفع عن قانون اشبه بالموازنة لماذا ال يرفع مشر
اض وأيضا  الموازنة االتحادية حت  نتكلم عن قضايا التنمية واالقب 

يجب ان يستهدف ذوي الدخل  الطارئمن العنوان الدعم 
 المحدود

عام لم نضع صناديق سيادية  19اين كانت وزارة المالية طول    (2022\2\28) (2)  
نستثمر بها الزراعة والصناعة وهل سوف يتم تضمي   فكره  

  الموازنة القادمة  
 الصناديق السيادية ف 

  مرحله التنفيذ او    (2022\11\10)(10)  
  ف 
وع لمعالجه العجز الماب  هل هنالك مشر

وع التكيف   باإلضافة اعتمادهالتخطيط يمكن    هلاىل مشر
  المناج 

 مكحول    مشكله سد اىل  باإلضافةيوجد لدينا 

احالم رمضان فتاح   
  
 اسماعيل الكاكت 

ام الوزارات حول     (2022\11\8) (9) مولي   نسبة العجز والمش تحديد بخصوص الب  
  المجمعات السكنية   المعي   وبخصوصبراتب 

تمليكهم شقق ف 
 وتقديم قروض لهم  

بخصوص أوضاع محافظة نينوى والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق      (2022\11\8) (9)  
( ب   )نقاشحول أداء مهام الوحدات اإلدارية     مداخلتي  

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

التأكيد عىل تضمي   وتعي   خريح   كلية العلوم وتخصيص درجات    
ين ودعمتتوافق مع عددهم وتضمي   تعي    ائح  المحاض  الشر

  محافظة 
ة وحل مشكلة بيوت الشهداء والمفقودين ف  الفقب 

 كركوك  
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ين    2022\5\19  (8)   ين ودعم  وملفحول مستحقات المحاض  تضمي   المحاض 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية من خالل دفع مستحقات راتب  
يحة المعاقي   من خالل رفع  الرعاية االجتماعية للفقراء ودعم شر

يحة   وتعينهم  العلومي   راتب المعي   ودعم شر

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

بخصوص أوضاع محافظة نينوى وخاصة القضاء بسبب اإلهمال   
  هذه 

وتردي أوضاعها المائية حت  المشاري    ع تكون معدومة ف 
المنطقة وحظر حفر االبار فيها باإلضافة اىل موضوع السماد 

    الكيماوي

 عبد هللااحمد  
محمد موس 

 الجبوري

  سمحت  الجهةحول    (2022\7\23)  ( 1)
  الموصل او   بأنشاء  لألتراكالت 

قواعد ف 
  
  سمحت لحزب العمال الكردستاب 

كردستان ومن ه  الجهات الت 
 بالتحرك عسكريا داخل العراق )نقاش ب  مداخلة( 

ي    ع قانون للسيادة العراقية وعدم انتهاكها من قبل     (2022\10\8) (3)   المطالبة بتشر
 دول الجوار  

  (9) (8\11\2022)      
يث ف  قرار االعفاء   التصويت عىل المطالبة من رئاسة المجلس الب 

يبة ويجب ان يتضمن تخفيض األسعار   المواد الغذائية من الض 

  (5) (28\3\2022)      
كات الت    الشر

    تأسستدعم التعامل التجاري مع المساهمي   ف 
ف 
   
  او ان يكون المساهمي   بها من الكيان الصهيوب 

الكيان الصهيوب 
 وهذا امر يجب ان يكون بالتنسيق مع وزارة التجارة 

  وزارة  أحد بخصوص موضوع السماد باعتباره    (2022\11\10)(10)  
ملفات الفساد ف 

  هذا الملف 
الصناعة أطالب ان يكون هنالك تحقيق عاىل  ف 

والمطالبة من لجنة االقتصاد واالستثمار ان تعود عىل عقود  
  ابرمتها وزارة الصناعة  

اكة الت   الشر
جواد عويز زكاط  

 ظاهر الغزاىل  
(10) ( 31\ 
5\2022)  

ين وتوفب       ومرب   الثورة  المياهمشكلة المحاض 
وتعويض الفالحي  

 مفرداتها  وزيادةالحيوانية ودعم البطاقة التموينية 

وع قانون الدعم     (2022\3\28) (5)     والتنمية لألمن الطارئمناقشة حول مشر
 الغذاب 

  خفق العملة العراقية مقابل الدوالر    (2022\2\28) (2)  
العراق الدولة الوحيدة الت 

 ال بد من حل لها   وهذه مشكلة
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  أوقفت إجراءات تحويل النواج  اىل    (2022\11\21) (12)  
بخصوص معرفة الجهة الت 

 اقضية واستحداث نواج  جديدة  

  (10)(10\11\2022)     
تزويد الفالحي   بالبذور  تؤخر بخصوص معرفة الجهة الت 

استالم التمور استالم مركزي من وزارة الزراعة  الكيمياويةواالسمدة 
لعادل للمياه بي   المحافظات ا والتوزي    عبالتعاون مع وزارة التجارة 

  المناطق الصحراوية )نقاش ب  
والتشجيع عىل حفر االبار ف 

 مداخلة( 
خالد حسن صالح   

 حسن الدراج   
 بخصوص الخطة الزراعية وموضوع إعادة المفصولي       (2022\11\6) (8)

بخصوص مصادرة بعض مواد التجار المحلي   واحالتهم اىل     (2022\11\8) (9)  
 المحاكم 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

المهجرين داخل وخارج البالد لغرض تامي     إلعادةتخصيص أموال   
رين جراء العمليات  المجتمع  وتعويضاالمن  العسكرية  المتض 
وع ري الجزيرة شمال سامراء   وتعيي   خريجي   الطب  ودعم مشر
 ري البيط

يجب وضع برنامج لضف مستحقات الفالحي   الن الفالح مطالب    (2022\2\28) (2)  
إضافة   نعاقبهلم يدفع   وإذا من المضف الزراىع    قروضهبتسديد 

ائب عىل  اىل المنافذ الحدودية منع المنتج ليس الحل ووضع ض 
لم نحقق اكتفاء اقتصادي من المنتوج المحىل  وأيضا  إذا المنتجات 

 موضوع االتصاالت 

  (11) 
(19\11\2022)  

  فيها سيارات تفحص بالشعة    
حول موضوع السيطرات الت 
رها عىل األشخاص   وض 

رعد حميد كاظم  
 عواد الدهلك  

  إيجاد حلول لعودة التيار  وتفاهميهالتأمل بوجود رؤية قانونية    (2022\9\28) (2)
ف 

 الصدري لمجلس النواب 
 إيران اتجاهالمطالبة باتخاذ إجراءات حقيقة ودبلوماسية ورسمية    (2022\10\8 ) (3)  

 اولها التبادل االقتصادي 
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  (8)  19\5\2022       
حول قانون حظر التطبيع وإقامة العالقات مع الكيان الصهيوب 

وكة ليس به نهايات واضحة    القانون مب 
هنالك بعض الفقرات ف 

  به 
  واعتقد وهذا القانون سوف يطبق وخصوصا العقوبات الت 

   
القانون يحتاج اىل صياغات قانونية واضحة واىل دقة حقيقة ف 

 اقراره 

الوزير ان تلك اإلجراءات تم تقليصها  قدمهالذي  بخصوص الملف   (2022\2\28) (2)  
  قانون  

بشكل كبب  وتحديدا مخصصات الحماية االجتماعية ف 
 نقاش ب  مداخلة( )  2021موازنة 

  (11) 
(19\11\2022)  

 إيرانبخصوص التجاوزات من قبل 
   المياهوتركيا يتمثل بالقصف وقطع 

  

ضح رضا هاشم  
 لوان القصب  ع

ك     (2022\7\23)  ( 1)
   ومخالفتهحول القصف الب 

  ولألمملمواد الدستور العراف 
 المتحدة  

اء     (2022\10\10) (4)    ألعداد حول موضوع سعر ضف الدوالر وتكوين لجنة للخب 
 دراسة عميقة بالرجوع تدريجيا اىل سعر الضف 

 بخصوص طالب الدراسات العليا وإعادة االمتحانات     (2022\11\6) (8)  

  (12) 
(21\11\2022)  

 بخصوص موضوع الصحوات   

  محافظة الديوانية    (2022\11\10)(10)  
 بخصوص ملف مرب  الدواجن ف 

محمد نوري احمد   
حمود عبدربه  

 الجبوري

 بخصوص اختصاص اللجان االستثمار والصناعة     (2022\10\11) (5)

اد او التعاقد عىل المواد الخاصة      (2022\11\8) (9)   تكون الحكومة مسؤولة عن استب 
للبطاقة التموينية إضافة اىل البطاقة التموينية حت  تنافس بها 

 السوق المحلية 

ونية وأيضا بخصوص قانون الجرائم    (2022\11\21)(12)   االعتداء من قبل دول   االلكب 
 الجوار  



84 
 

للموظفي     2016-2014-2012بخصوص االجازات االجبارية لعام    (2022\11\21)(12)  
  الوزارات 

 ف 

  (11) 
(19\11\2022)  

    
اكة وفق القانون العراف   توضيع بخصوص عقد الشر

عامر حسي   جاسم   
 عىل  الفايز 

 حول استقالة التيار الصدري   (2022\9\28) (2)

ام المعارضة إلزام    (2022\10\8) (3)     واالستفادة من ضخامة   باحب 
الدستور العراف 

هذا القصف   إليقافضغط  كقوة  باستعمالها التبادل التجاري 
المسلحة  ودعم قواتنا األمنية واستضافة السيد القائد العام للقوات 

 ما يخططون للدفاع عن العراق وحمايته  لنعرف

  لجمهورية العراق     (2022\11\8) (9)  
 بخصوص تحديد يوم العيد الوطت 

بخصوص مناقشة موضوع التجاوزات الكويتية عىل الحدود     (2022\11\8) (9)  
 البحرية للعراق 

مصادق عليها موقع عليها العراق   الدولية ه  بالنسبة لالتفاقيات     (2022\12\3) (15)  
  
  االتفاقية  مجلس النواببالمحافل الدولية فقط تصديقها ف 

، يعت 
، قبل توقيع مجلس النوابتعتب  نافذة بعد تصديق  عليها،موقع 

 مجلس النواب 
عباس شعيل عوده   

 ثجيل الزامىل  
  العراقية واستخدام    (2022\7\23)  ( 1)

كية من األراض  المطالبة بإخراج القوات الب 
  واالقتصادي للضغط عىل تركيا وحل مشكلة المياه

 الملف األمت 

  والمحكمة االتحادية بخصوص عودة أعضاء    (2022\9\28) (2)  
تأييد قرار القاض 
 الكتلة الصدرية  
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وع قانون الدعم  2022\5\19 ( (8)   حول مناقشة مشر
  والتنمية  لألمن الطارئ

 إذا الغذاب 
ع قانونمن الممكن ان  بهذا  نشر

ال   مالية لماذا الشكل لحل مشكلة 
ي    ع قانون الموازنة   باتجاهنذهب  تشر

الجدلية  ألنهاءاالتحادية بشكل كامل 
  تتعلق بها  

 الت 

  

رئاسة المجلس وهياه الرئاسة دون توافق ودون  بانتخابالذهاب     (2022\1\9) (1)  
الشيعية األكب  الذين سيكونون خارج هذا االتفاق  )الكتلةممثلي   

عىل مستوى الشارع لذا أطالب  متأزمفان المستقبل سيكون 
 بالحكمة والتعقب  

  (10)(10\11\2022)      
بخصوص شحة المياه وعدم التوزي    ع العادل لحصص المياه ف 

وع السماد    مشر
 المحافظات والفساد ف 

عدنان عاشور  
  عبد هللاعدنان 
 الجابري 

إضافة   دعوتهماه  أسباب عدم حضور رئيس مجلس الوزراء رغم    (2022\7\23)  ( 1)
اىل اتخاذ قرار مجلس النواب يلزم الحكومة بنشر قوات اتحادية 

 بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان لحماية الحدود 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

بشكل  البضةاالهتمام بالبت  التحتية وخدمات الصحية لمحافظة   
ين فيها  خاص وتعيي     الخريجي   والمحاض 

واغالق مصق    المهمةمشاكل المتظاهرين واغالق بعض الدوائر    (2022\5\26)  ( 9)  
ذي قار وأزمة الوقود فيها وحل مشاكل العاطلي   عن العمل 

  البضة 
 وتعويض الفالحي   ف 

( من الدستور عىل اصالح االقتصاد وفق األسس 25نصت المادة )    (2022\2\28) (2)  
هل اقتضت األسس الحديثة عىل رفع سعر   نسألالحديثة ولكن 
لم تجيب حول موضوع من وقف حول موضوع   أنكالدوالر إضافة 

 تعزيز اإليرادات غب  النفطية 

  (11) 
(19\11\2022)  

 بخصوص ظاهرة شقة وتهريب النفط الخام ومشتقاته  
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ي   عبد فيان صب 
 رعبد القاد ق الخال

 الجوار وتحملإعادة رسم مقومات العالقة بي   العراق ودول    (2022\7\23)  ( 1)
  اتخاذ اإلجراءات القانونية  

الحكومة مسؤولياتها الدستورية ف 
والدبلوماسية وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لمنع تكرار 

 هذه الخروقات   
  الكتلةحول تأييد والدعوة باي صيغة قانونية سياسية لرجوع    (2022\9\28) (2)  

 الصدرية للعملية السياسية 
ام سيادة   القصفحول     (2022\10\8) (3)     عىل مناطق كردستان وعدم احب 

اإليراب 
 العراق والمطالبة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف هذه االعتداءات 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

موضوع الجدول الذي وضعته وزارة التخطيط بصدد المحافظات   
    بتاتا يرج  المهمشة ال يوجد فيه إقليم كوردستان 

تضمينها ف 
  القانون / مستحقات 

 السماد  اإلقليم وكذلك الفالحي   ف 

  (12) 
(21\11\2022)  

  لسيادة العراق واالعتداءقراءه بيان الكتل الكردستانية حول انتهاك   
 عىل إقليم كردستان  

فيصل حسان سكر   
 سلمان النايىل  

يت   مفردات      (2022\11\8) (9)
اح ان يخص قانون االعفاء الض  بخصوص االقب 

البطاقة التموينية وتحدد أسعار هذه المواد حت  التخفيض يكون 
 به فائدة  

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

    وتخصيص   % لقانون50تخفيض للمبلغ بنسبة   
االمن الغذاب 

ين واالجراء  االجتماعية وإضافةأموال للمشمولي   بالعانة  المحاض 
 والخارجية وكيفيةالداخلية  الديونتدرس  للقانون واناليوميي   

 تسديد جزء منها او كلها   
وع الدعم     (2022\3\28) (5)      لألمن الطارئ مناقشه حول مشر

 الغذاب 

  لسعر ضف    (2022\2\28) (2)  
ان يكون هناك قرار من هذا الجلسة بتخفيض جزب 

 استفسار لم يتحقق ذلك يكون هنالك  إذا الدوالر خالل ثالثي   يوما 
  2022واستضافة للحكومة ومطلت   االخر ان يكون خالل موازنة 

 خفض كىل  لسعر ضف الدوالر 
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من  تركيا وإيرانالمطالبة بذهاب وفد رفيع المستوى وشي    ع اىل    (2022\11\10)(10)  
رين من  المياه وضفاجل حسم ملف  مستحقات المتض 

المزارعي   وإقامة دعوى قضائية مدير دائرة محافظة بابل بسبب 
 سلب حصص الديوانية والمثت  

 عىل  حمود  
مرتص 

 عليوي الساعدي 
لكل حاالت االمن سواء االعتداءات او  ميدانيةالمطالبة بمتابعة     (2022\10\8) (3)

  وان يكون هنالك موقف حازم 
بتنفيذ قرار القصف العشواب 

 المجلس بخروج القوات االمريكية من العراق 

 بخصوص موضوع شحة المياه   (2022\10\10) (4)  

  (12) 
(21\11\2022)  

  عقد   
ام عامل الوقت ف  مداخله  مع ) الجلسات بخصوص عدم االلب  

 ( واحدة

  (12) 
(21\11\2022)  

  محافظة ميسان  140بخصوص موضوع المادة )   
 ( ف 

  (12) 
(21\11\2022)  

بخصوص استضافة وزير الزراعة والموارد المائية لم نرى أي خطة   
بويي     عمل باإلضافة

ين اإلداريي   والب   اىل موضوع العقود المحاض 

احمد مجيد متعب  
  
ماب   ديوان الشر

  العراق     (2022\10\8) (3)
 حول موضوع السيادة ف 

  (12) 
(21\11\2022)  

  الدولة   
بخصوص حمله تقليل االمتيازات المالية المسؤولي   ف 

لمان وأيضا تعديل رواتب الموظفي   الدولة  قبةوانطالقها من   الب 

  - 19 - 20)  لإلشعاعالوطنية  القانون الهياةمناقشة بتعديل مواد    (2022\11\19) (11)  
18 )   

اخيص االستثمارية    (2022\11\10)(10)   احياء معمل األسمدة الحكومية ومنح الب 
ودعم مزارىع  المواد العلفية  للمزارعي   واطفاء القروض الممنوحة 

  لتعويض الفالحي   إعادة احياء المبادرة 
وتحديد سقف زمت 

 الزراعية 
باسم خزعل خشان  

ك    جازع الب 
 الصدرية  الكتلةحول استقالة    (2022\9\28) (2)

  (5) (11\10\2022)      
( )+   لإلقالةحول الراي القانوب   مداخلتي  
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يت   للمواد الغذائية وطرحة من قبل كتله      (2022\11\8) (9)  
حول موضوع االعفاء الض 

 صادقون  

شح من ثبت انتهاكه بالدستور وهنا اتحدث      (2022\1\9) (1)   ال يقبل مجلسنا ان يب 
( ريكان  )محمد عن النائب  والوقائع  باألدلة الذي ثبت  الحلبوس 

 ثبوتا قطعيا انتهاكه للدستور  الثابتة

جواد كاظم عيدان   
  
 عبد البوالب 

حول حضور مستشار االمن القوم  ويحض  الملف كامل عن    (2022\7\23)  ( 1)
  مسألة الحدود واالتفاقيات الدولية   العالقة

بي   تركيا والعراق ف 
 )نقاش ب  مداخلة( 

يعات القواني       (2022\11\8) (9)    بخصوص خطة عمل اللجان وتشر

  تحدث بيها    (2022\2\28) (2)  
  السيد ال نستطيع ان نعالج قضية النقل للبضائع الت 

   
الوزير ولدينا معدات نقل بالمليارات من يحاسب الوزارة الت 

ي معدات وال تستعملها    تشب 

  المشطن الدأببخصوص شحة المياه وقضية    (2022\11\10)(10)  

حسن سالم عباس   
 جب  الزيرجاوي

  بإخراج 2020المطالبة بإصدار قرار نياب   استكمال للقرار النياب      (2022\7\23)  ( 1)
  العراقية  

 القوات األجنبية من األراض 

كة النفط    (2022\10\10) (4)   نقاش ب  الوطنية ) حول قرار المحكمة االتحادية بإلغاء شر
 )  مداخلتي  

يت   للمواد     (2022\10\11) (5)  
المطالبة بإصدار قرار تمديد االعفاء الجمرك  والض 

 الغذائية  

يبة     (2022\11\8) (9)   بان يقلل   وتعديلهحول موضوع اعفاء المواد الغذائية من الض 
، األرز، البقوليات( ويحدد ب     )الطحي  

 عىل  حسن   
حسي  

 رضا السعيدي
يعية قرار بنشر القوات االتحادية مع قوات     (2022\7\23)  ( 1) اتخاذ السلطة التشر

ك  وإخراج  
البيشمركة لحماية حدود كردستان أيضا طرد السفب  الب 

 القوات المحتلة  
 حول موضوع حشد الدفاع     (2022\10\10) (4)  
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نطالب بتخفيض سعر ضف الدوالر وان تكون موازنة بي      (2022\2\28) (2)  
 المالية  اإليرادات والوفرة

  رفعت من رؤساء    (2022\11\10)(10)  
بخصوص إعادة الصالحيات القضائية الت 

  المحافظات 
الوحدات اإلدارية ورؤساء مدراء الدوائر الري ف 

وع   ةباإلضاف اىل موضوع االستسقاء الصناىع  وإيجاد حل لمشر
  كربالء  الجسيميةاستصالح الخاط  

 ف 
حيدر طارق عبد   

 لفته الحسناوي
كية هل كانت هذه شكاوى    (2022\7\23)  ( 1) اتسئل حول االعتداءات السابقة الب 

وماه  نتائجها باإلضافة لماذا لم يخىل المكان بعد القصف األول 
 تسليح الجيش بالمعدات االزمة  وإلزام

 بخصوص موضوع الزراعة ومشاكلها     (2022\10\11) (5)  

وع قانون الدعم     (2022\3\28) (5)    لألمن الطارئابتداء بتعديل اسم القانون اىل مشر
  إضافة اىل 

   تقليل مبلغالغذاب 
القانون الن كبب  عىل االمن الغذاب 

 والغايةوان نصوص القانون ال تحمل الفلسفة  طارئ وهو 
يعه     األساسية  من تشر

  الموازنة    (2022\2\28) (2)  
سمعنا من سيادة الوزير ان هنالك توجه وحت  فقرات ف 

لتعظيم اإليرادات النفطية السؤال هنا اين هذه اإليرادات   2021
 لماذا لم تطبق  

حميد عباس   
عبدالىل  حصوان  

 الشبالوي

وشحة الموارد المائية فيها إضافة   المشخابحول قضية مناطق    (2022\5\26)  ( 9)
بويي    

ين والخريجي   الب  يحة المحاض   اىل شر

هدف هذا القانون هو تخفيف الضائقة المالية وارتفاع األسعار     (2022\3\28) (5)  
  
معالجة   فباإلمكانالعالمية وسعر ضف الدوالر امام الدينار العراف 

  وان كان
الوزارات   بإعطاءالهدف  ذلك عن طريق دعم الدينار العراف 

لدينا  وإذا المالية  اإلدارةتعديل قانون   فباإلمكانصالحيات ضف 
ي    ع قانون  ع الموازنة   فيهصالحية لتشر  جنبة مالية لماذا ال نشر

عن السياسة المالية وكيفية اعالة الفقب  فيجب   يتحدث الوزير لم    (2022\2\28) (2)  
  ذه الجلسة او جلسة  باألجماعان تجد حلول اما بالتصويت 

ف 
الحكومة بالتعديل بيعد عن سعر ضف الدوالر سواء   إللزامأخرى 

 من النفط او الحدود المفتوحة 
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  (10) ( 10\ 11 
\2022)  

ورة وجود قرار نياب   او متابعة   
حقيقية من قبل رئاسة المجلس ض 

ر الحاصل  بخصوص ضف المبالغ العائدة اىل الفالحي   نتيجة الض 
بسبب شحة المياه باإلضافة اىل أوضاع محافظة النجف بسبب 
ذلك وان تكون هنالك إعادة دراسة للقرارات السابقة بخصوص  

 تقسيم المياه 

زيتون حسي   مراد  
 حمادي الدليم  

  للمناطق الريفية لعدم حصولهم عىل     (2022\11\8) (9)
ورة اجراء مسح ميداب  ض 

الراتب ذوي اإلعاقة والمعي   والعناية من الدولة باإلضافة اىل 
 تعديل رواتبهم  

  2003إضافة فقرة التعويضات لضحايا العمليات اإلرهابية قبل     (2022\11\8) (9)  
 لقانون ذوي اإلعاقة  

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

 درجاتهم الوظيفية وتخصيصهم الماىل     
ين وتضمي   مشكلة المحاض 

  الموازنة لغرض تثبيتهم عىل المالك الدائم 
 ف 

ح ان يكون عنوان قانون الدعم     (2022\3\28) (5)     والتنمية  لألمن الطارئاقب 
الغذاب 

  واالمن الصح  
اهمية عن االمن  لال يق ألنهاىل االمن الغذاب 

  بسبب ارتفاع اسعار االدوية 
 الغذاب 

سالم مطر عبد   
 حسن العيساوي

 الصدرية  الكتلةحول استقالة    (2022\9\28) (2)

اىل المواد الخاصة بالبطاقة التموينية والجزئية  اإلشارةحول عدم     (2022\11\8) (9)  
 بي   التجار والحكومة   والعقود 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

بالنازحي    المجتمع  المتمثل  لألمنعدم تضمي   القانون   
 والمهاجرين  

بخصوص التنازل عن ميناء خور عبد    (2022\11\19)(11)  
 )  هللا المالج  )نقطة ب  مداخلتي  

  

مض  معن صالح  
 خلف الكروي

(10) ( 31\ 
5\2022)  

إضافة محافظة دياىل من ضمن المحافظات المنكوبة نظرا اىل    
ر    والخدم  واالقتصادي واالجتماىع   الممدود الض 

  قطاعها األمت 
 ف 

نطالب بجلسة لمناقشة امن دياىل وتشخيص مشاكل والخلل     (2022\5\26)  ( 9)  
 وإيجاد حلول واقعية  
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وع قانون الدعم    (2022\3\28) (5)      لألمن الطارئمناقشة حول مشر
والتنمية الغذاب 

(  نقاش)   ب  مداخلتي  

  سبيل دعم الفقراء ودعم      (2022\2\28 ) (2)  
  اتخذها الوزير ف 

ما ه  اإلجراءات الت 
 أسعار المواد الغذائية وأسعار االدوية 

مت  محمد خلف  
 سبيل الجبوري 

  محافظة    (2022\5\26)  ( 9)
اكمال االجراءات القانونية لمعلم  ومدرس  وموظق 

  
تهم ظروف التهجب  القشية عىل ترك عملهم ف  كركوك ممن اجب 

 اكمال حقوقهم المالية المدخرة ومخصصاتهم األخرى 

  مطالبة وزارة النفط    2022\5\19  (8)  
 النفط باستخداملجنة  والحكومة ف 

حل عادل لجميع أبناء كركوك ونطالب بتوفب   إليجاد صالحيتهم 
كة النفط الشمال وبتفعيل  و  وإطالقدعم لشر التخصيصات البب 
 دوالر لكركوك لغرض دعم المشاري    ع  

  (12) 
(21\11\2022)  

 التعليم الحكوم  والموازي واألهىل     
 بخصوص تفاوت المعدالت بي  

ورة فتح مراكز الستالم المحصول لتخفيف الزخم عن المراكز    (2022\11\10)(10)   ض 
اىل عدم استالم مزارىع  الحنطة  الموجودة وباإلضافةاالستالم 
 وأيضا مناشدة خريح   كلية الطب البيطري  لألسمدةوالشعب  

جاسم  معبد الرحي 
 محمد مطلك 

وليس فقط تقرير   بتفاصيله اإلعاقة المعدلعرض القانون ذوي     (2022\11\8) (9)
 العراق يتفق اتفاقيات دولية وال يعمل بها  

  عن طريق     (2022\3\28) (5)  
أشار القانون بأن يمول حساب الدعم االمن الغذاب 

القروض الداخلية والخارجية سؤال هنا كيف يتم تسديد هذا 
تبة عليه     القرض مع الفوائد المب 

ان المواطني   ينتظرون النتيجة السيما بعد ارتفاع سعر النفط من     (2022\2\28) (2)  
 ام ال   1225 دوالر هل يعاد الضف اىل 105اىل  46

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

وع ري الجزيرة الشماىل  والعمل عىل انجاز   
بخصوص تشغيل مشر

وع ري الجزيرة الجنوب   
 مشر
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عدنان برهان   
محمود مجيد  

  
 الجحيشر

ين وإلغاءحول قضية االهتمام بالخريجي   الغب     2022\5\19  (8) فقرة  محاض 
ين جدد  130خامسا من القرار  الذي ينص بعدم تسجيل محاض 

وتخصيص قطع   2022الخريجي   ضمن موازنة  بأدراجوالسع  
  وزارة التعليم العاىل  

  لموظق 
رواتب الصحوات  وتأخب  أراض 

  وموضوع الرعاية االجتماعية 
 وتضمينهم ضمن قانون االمن الغذاب 

وع قانون الدعم     (2022\3\28) (5)     والتنمية لألمن الطارئمناقشة حول مشر
 الغذاب 

  الفالح    (2022\2\28) (2)  
 قضية مهمه وه  اقتصاد العراق المتمثل ف 

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

بخصوص رفع التجاوزات او رفع المضخات وموضوع فسخ العقود   
  المادة ) 

( وكذلك موضوع الطائرات الخاصة 88للمشمولي   ف 
 الزراعية   اآلفاتلمكافحة 

عدنان فيحان   
ي الدليم    موس شر

  تمنع وزير الدفاع والسادة القادة    (2022\7\23)  ( 1)
العسكريي   ما ه  المعوقات الت 

 مسك الحدود وهل ه  معوقات سياسية ام لوجستية  من

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

  فيها جنبة مالية يجب ان يأخذ بها راي    
حات القواني   الت 

مقب 
المحكمة االتحادية بي   مهام حكومة تضيف   الحكومة وقرار 
  ل ليس من حقها ارسال القواني   ومن بعدها االعمال وقا

 نأب 
ح وه     أي  تقبل هلكمجلس نقب 

للحكومة راي او ليس لها راي ف 
؟  

    سر

مجلس النواب اىل االن لم  اوال:   (2022\3\28) (5)  
، ثانيا: يصوت عىل نظامه   الداخىل 

حكومة تضيف اعمال ال يوجد اي 
  
قانون اىل مجلس  بأرسالسند قانوب 

النواب ومناقشته وهذا مخالفة 
اللجنة المالية لم  قانونية، ثالثا: 

تكتمل حت  نناقش قانون وتقدم 
حاتها   مقب 
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  (11) 
(19\11\2022)  

الحكومة بإصدار قرار  إلزامحول 
  
جميع القوات  إلخراجبرلماب 

 األجنبية  

  

عطوان سيد حسن  
  
 ثامر العطواب 

  حوىل  وفاه النائب محمود السالم      (2022\11\6) (8)
 بياب 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

ي    ع قانون  إذا    علينا   لقانون الموازنة مشابهجاز لمجلس النواب تشر
  ان نتفق 

 قانون الموازنة بدال عن هذا القانون   بإقرار  جميعا ونمص 

  (5) (28\3\2022)      
يع   سلوكهحول اتخاذ مجلس النواب المسار الصحيح ف 

التشر
 نقاش ب  مداخلة( ) 

  (11) 
(19\11\2022)  

 إيرانبخصوص التجاوزات من قبل 
 وتركيا    

  

غريب احمد   
 امي   

 مصطق 
  إدارة رابرين قرية    (2022\7\23)  ( 1)

احتساب ضحايا زاخو وناودش ف 
 كوردشاروكوردك من الشهداء وتخصيص مستحقات مالية لذوي  هم  

لم يكن بمقدور الحكومة العراقية رد هذه  إذا السؤال حول     (2022\10\8) (3)  
االعتداءات لماذا ال يتم االستعانة باألمم المتحدة ومجلس االمن  

 ت دولية الدوىل  باتخاذ إجراءا
  البالد    (2022\10\10) (4)  

 حول موضوع تنظيم تطوير االستثمار ف 

اهمال مزارىع  إقليم كردستان وال تشملهم السلف الزراعية والدعم    (2022\11\10)(10)  
اء المستلزمات الزراعية واالسمدة حت  مستحقاتهم   الحكوم  لشر

 من بيع الحنطة والشعب  

كريم شكور محمد    
 قادر الداودي

كية من    (2022\7\23)  ( 1) دعوى قضائية  العراق وإقامةالمطالبة بإخراج القوات الب 
 امام المحكمة الدولية عىل تركيا مطالبة بتعويض جميع الشهداء 

(  1)  الفقرة( 20( والمادة ) 10( الفقرة ) 9هنالك تناقض بي   المادة )    (2022\11\19) (11)  
 بخصوص حاالت فسخ العقد  
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   الجهةلم ينص القانون عىل    (2022\11\19) (11)  
اليها المبالغ المستحصلة من  تؤلالت 

  نصت عليها المواد 
من القانون والمبالغ   27- 26الغرامات الت 

اح تسمية القانون   اخيص واالجازات واقب  المستحصلة من منح الب 
بقانون الهياة الوطنية للرقابة النووية واالشعاعية والكيمائية 

 االتحادية  ايولوج   والب

  (10)(10\11\2022)      
بدء المفاوضات مع دول المنبع حول حقوق العراق المائية وف 
  35حاله االمتناع يجب مفاتحة جمعية األمم المتحدة وفق المادة 

 كذلك يمكن قطع العالقات االقتصادية والتجارية معهم 

نايف خلف سيدو  
 شمو الجندو 

ك  وغلق    (2022\7\23)  ( 1)
نطالب باتخاذ إجراءات بحق تركيا منها طرد السفب  الب 

المنافذ والمعابر وإيقاف التعامل التجاري والسياج  وتسجيل 
 المتحدة ضد تركيا ونطالبها باعتذار رسم    ألممشكوى لدى 

  ملف التعويضات   للتصاري    حالمطالبة بإيجاد الحلول     (2022\11\8) (9)  
األمنية ف 

مؤسسة الشهداء واالستخفاف بتسليم رفات الشهداء  ومسألة
يدين    الب  

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

عدم وجود فقرة تضمن حقوق ضحايا اإلرهاب والمناطق المدمرة   
حلول جذرية  العسكرية وإيجاد جراء العمليات اإلرهابية واالخطاء 

    النازحي   لمسالة 

امنطالب    (2022\5\26)  ( 9)   يدي ونرفض  باحب  هوية وإرادة واستقاللية المكون الب  
يدي    شؤون المجتمع الب  

رفضا قاطعا تدخل أي جهة سياسية ف 
 وشقة هويته 

هه ريم كمال  
 خورشيد عثمان 

  العراقية     (2022\7\23)  ( 1)
المطالبة بسحب جميع القوات األجنبية من األراض 

 ذوي  هم معنويا ا يعوضو واحتساب الضحايا وان 

  الحكومة باتخاذ     (2022\10\8) (3)  
  الكردستاب 

المطالبة من قبل كتلة االتحاد الوطت 
  مجلس االمن الدوىل  من اجل إيقاف 

اإلجراءات القانونية ف 
 للعراق   وإيراناالعتداءات وانتهاكات تركيا 

  لجمهورية     (2022\11\8) (9)  
  والعيد الوطت 

بخصوص رحيل الرئيس جالل الطالباب 
 العراق 
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  (10) ( 31\ 
5\2022)  

   المتعلقة باألمنان يتضمن القانون عىل المواد والفقرات   
الغذاب 
وحل مشكلة الكهرباء وضف مستحقات الفالحي   والمزارعي   

إضافة اىل مطالب إقليم كوردستان خصوصا المتعلقة ببناء السدود 
الحدودية وصيانة القائم منها وانشاء صوامع جديدة لخزن 

 الحبوب  

وحده محمود فهد   
 عبد الجميىل  

يت   لغرض احالته للجان     (2022\11\8) (9)
المطالبة بتأجيل قرار قانون االعفاء الض 

 المعنية 

  قانون ذوي اإلعاقة     (2022\11\8) (9)  
بخصوص عدم ذكر لجنة حقوق االنسان ف 

والمطالبة وباستقالل هيأه لذوي الهمم ومطالبة بزيادة راتب  
 المعي   وفتح صفوف خاصة لذوي الهمم من الصم والبكم  

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

  عنوان القانون بي   الدعم    
  تحتاج   الطارئتضارب ف 

والتنمية الت 
اتيجية إضافة اىل توفب  األموال الالزمة لتوفب  الغذاء  

خطة واسب 
ولمدة عامي   ع األقل وتوفب  األموال للطاقة الكهربائية واعتبار  

البيوت  وتعويض أصحاب  نينوى ضمن المحافظات المنكوبة
المشاري    ع الصناعية  االرهابية وتعويضنتيجة للعمليات  المهدمة

 والحيوانية وتامي   مبالغ للمخصصات ذات المهن الطبية 
  نينوى لم  الصحةاىل االن موظفي       (2022\2\28 ) (2)  

رواتب منذ    ا يستلمو والثقافة ف 
عدم   نتيجةمن المشاري    ع المعطلة   الكب   سنوات وهنالك أرب  ع

 وجود تخصيص ماىل  لها 

اميد محمد احمد  
 غفور فيض هللا

  اإلجراءات مكافحة فساد الهيئات )نقاش ب  مداخلة(    (2022\11\6) (8)
 البط ف 

  تخص اإلنتاج المحىل  والزراعة فقط    (2022\3\28) (5)  
ط ان تكون المشاري    ع الت  نشر

  الفقرة اما  3كانت هنالك مشاري    ع متوقفة فيما يخص المادة   إذا 
الثالثة منها هنالك استثناء لمحافظتي   فقط ارغب بتوضيح لماذا  

  هذا القانون ارجو   4 االستثناء المادةهذا 
تمنح الوزير سلطة ف 

 شطب هذه المادة 

  محافظة     (2022\11\19) (11)  
ين ف  كركوك  بخصوص قله الخدمات سواء نفطية او بب  

 من قبل المستثمر   إداراتهاىل معمل االسمنت وسوء  باإلضافة
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  ناض ماجد تق 

 المتعلقة بصيانة الجسور والطرق  المجابهبخصوص األموال    (2022\11\6) (8) تق 

  حساب مؤقت مع   2 المادةمن  3 الفقرةمنحت    (2022\3\28) (5)  
اض ف  باب االقب 

اض وهذا بحد     عملية الموافقة عىل االقب 
لمان ف  اقصاء لدور الب 

  الوقع بالدين العام وغياب السياسة 
 الفقرة المالية بي   ذاته خطر ف 

   4للمادة  4و 3
اح باستضافة الجهات رئيس     (2022\11\19)(11)   العراقية للسيطرة عىل  هيأهاالقب 

  وزارة التعليم العاىل   هيأهمصادر المشعة ورئيس 
الرقابة الوطنية ف 

  وزارة البيئة بخصوص مناقشة   ةمركز الوقايورئيس 
من االشعاع ف 

المستقبلية مع المنظمات  وعالقتهيحدد مصب  العراق  ألنهلقانون 
 الدولية 

  معبد الكاظثائر  
مخيف كتاب  

 الجبوري

ك  )نقاش ب      (2022\7\23)  ( 1)
  شجعت االعتداء الب 

ما ه  األسس والعوامل الت 
 مداخلة( 

 بخصوص موضوع تأجيل حضور وزير الزراعة      (2022\10\11) (5)  

استمرار موجة الشحة والجفاف وتناقص الخزين مع قلة الواردات      (2022\11\10)(10)  
المائية لدول الجوار وتعبر المفاوضات معهما باإلضافة اىل تقليص 
   
  المستهدفة للزراعة الذي يعرض امننا الغذاب 

مساحات األراض 
 للخطر 

  عىل    
داخل راض 
ضيف هللا 
 الحميدي 

ك  شهداء عىل    (2022\7\23)  ( 1)
حول المطالبة باحتساب ضحايا االعتداء الب 

 مداخلة( الشهداء )نقاش ب   مؤسسة

حول أوضاع محافظة ذي قار وفالحي   المحافظة لهم ديون عىل     (2022\11\6) (8)  
  
  الدولة المتمثلة بديون التعويضات الت 

 بها   لم تق 

  (10) 
(10\11\2022)  

  إبراهيم والمطالبةبخصوص أوضاع محافظة ذي قار ونهر ال    
ات الزراعية  الدأببإخراج وإعادة سماد    توزع بمخازن التجهب  

 الت 

ذكرى عمار احمد  
  
 مجىل  الرديت 

 لجانهم النيابية   ا يعلمو بخصوص النواب البدالء وال    (2022\11\6) (8)
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  (12) 
(21\11\2022)  

 بخصوص ظاهرة التسول   

  التابعة لها      (2022\11\19)(11)  
كات قطاع العام واألراض  ورة عدم تحويل ملكية شر ض 
  عقود 

اكةاىل القطاع الخاص واعتماد نسبة الرب  ح ف   فيما  الشر
يضمن عمل العمالة العراقية وعدم اخراجهم وان تكون عقود  

  
  مثبت ف 

اكة محدد بوقت زمت   العقد   أصلالشر
زوزان عىل  صالح   

  
و الهاجاب   بب 

% من هذه التخصيصات ال تشمل إقليم كردستان فيه  65نسبه ان     (2022\3\28) (5)
  إقليم 35ويرىع بنسبة 

% ان يكون فيها مستحقات الفالحي   ف 
  الزراعةكردستان ودعم 

  (11) 
(19\11\2022)  

قروض الفالحي   ودعم الفالحي   بقروض جديدة   بإطفاءالمطالبة   
 مشاريعهم الزراعية   إلنجاحمع توفب  كافة المستلزمات الزراعية 

هل يشمل فالج  إقليم كردستان بالخطة الزراعية وماه  اجراءاتكم     (2022\11\10)(10)  
 تضمينهبخصوص تعليمات التدرج الطت   البيطري وهل سوف يتم 

  قانون الموازنة ب
اإلضافة اىل ملف الطائرات المستوردة ف 

  رش المبيدات اين وصل  ا الستخدامه
 ف 

شوه محمد رشيد   
ان زنكنه   مب 

  تلزم الحكومة االتحادية     (2022\10\8 ) (3)
المطالبة بخروج توصيات وقرارات الت 

ام  بتأطب  عالقاتها مع الدولتي   الجارتي   بناء عىل تبادل االحب 
   
لسيادة الدول وعدم السماح بوضع حياه المدنيي   والعسكريي   ف 

 خطر 
  اسعار المنتجات والمواد الغذائية ويمكن   االرتفاع الكبب  حول      (2022\3\28) (5)  

ف 
معالجتها عن طريق أعادة تشغيل المصانع والمعامل المهملة 

كات استثماريه     وانشاء شر
ودعم القطاع الخاص والمنتوج الوطت 

 زراعية وحيوانية 

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

اح ببناء السدود والخزانات لخزن المياه وما ه  الخطة    االقب 
  العراق وكم المدة المستغرقة  

المستقبلية للقضاء عىل الجفاف ف 
 لها وما ه  خطتكم لزيادة زرع النخيل وزيادة انتاج التمور  

سعد عواد ناض   
 ملزوم التوب   

  العراقية والمطالبة بمقاطعة تركيا    (2022\7\23)  ( 1)
  األراض 

ك  ف 
حول التمدد الب 

 سياسيا واقتصاديا 
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ورة تواجد رد من قبل الحكومة بحجم االعتداءات ومقاطعة    (2022\10\8 ) (3)   ض 
 التبادل التجاري إليران وإقامة الدعاوي امام المحاكم الدولية

  (8) (6\11\2022)     
بخصوص توفب  مقومات للقطاع الزراىع  ووجود وفره مائية ف 

 مداخالت(  أرب  عالمثت  واستغاللها )نقاش ب  

غام صباح   عبد ض 
عرمش  نالمحس
 المالك  

  الطارئبخصوص تنفيذ فقرات قانون الدعم    (2022\11\6) (8)

ينظر   إذا موضوع سكنة االهوار والمناطق النائية والقرى واالرياف    (2022\5\26)  ( 9)  
وارشاد  صحةمواطني   من الدرجة الثانية تعليم غب  موجود  إليهم

  حت  طرق غب  
 يوجد مركز صح  فيها  موجودة وال ديت 

بخصوص تعويضات المزارعي   باإلضافة اىل عدم وجود خطة    (2022\11\10)(10)  
 للبحر تعالج هدر المياه

منال حميد هاشم   
موط    عباس شر

بخصوص تنفيذ قانون حض  األلعاب المحرضة للعنف عىل ارض     (2022\11\6) (8)
 الواقع 

حول قضية ضف الرواتب للموظفي   وموضوع مجلس الخدمة     (2022\5\26)  ( 9)  
 االتحادي  

  مدن كربالء    (2022\11\10)(10)  
  تمر ف 

ومشكلة منع تطهب    باألنابيبتغليف األنهار الت 
 المبازل والجداول وإعادة النظر اىل تصاميم نهر أبو زرع وأبو روية  

عقيل عباس   
 عطيةجساب 
 الفتالوي

لماذا ال تتناسب مذكرات االحتجاج مع اعداد االنتهاكات باإلضافة     (2022\7\23)  ( 1)
ك  ورفع سقف طرق االحتجاج من  

اىل المطالبة بطرد السفب  الب 
  عىل مستوى الخارجية 

القوات العراقية عىل   وانشر الجانب العراف 
 خط الحدود مع تركيا 

 دعم الحكوم  لهم والغطاء  إلزام بتوجيهالمطالبة    (2022\10\10) (4)  
المحافظي  

  للحد من التجاوزات السكانية 
 القانوب 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

اتيح   ولم نضع سبل توفب     مخازن  كيف نفكر بدعم الخزين االسب 
 االستفادة من مجارش الدولة المعطلة والمتوقفة    \  لها 
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عىل  شداد فارس  
  
 شهيل الجوراب 

اكدت ان الحساب يمول من المصادر   1فقره   2المادة حسب نص    (2022\3\28) (5)
من قانون اإلدارة المالية أي  13الموجودة حسب نص المادة 

يعتمد عىل فائض بيع أسعار النفط وان مصدر النفط اليوم ه   
  البضةبالتاىل  أطالب بعدم تجاهل حق  البضة

  بقطاع رديف وتحقيق     (2022\3\28) (5)  
يجب ان نستثمر هذا القانون ونمص 

 ودعم االستثمار الزراىع   المستدامةالتنمية 

  (10)(10\11\2022)      
  استحوذت عليها وزارة النفط ف 

  الزراعية الت 
بخصوص األراض 

ك بس وزارة الزراعة والنفط  محافظة البضة وإقامة تعاون مشب 
  وحسم ملف السد  وإطالق

وع التعايش الزراىع  النفط  البيت  مشر
 او انشاء هاوي ساو  

عىل  يوسف حمود   
 ناج   الموسوي 

يت   لحي   اخذ راي     (2022\11\8) (9)
المطالبة بتأجيل التصويت عىل قرار االعفاء الض 

 الجهة التنفيذية  

ح عىل اللجنة    (2022\3\28) (5)   بدال عن هذا القانون ان يكون لدينا  الماليةاقب 
 صندوق سيادي  

   الدأب إلنتاجبخصوص مصنع عكاشات    (2022\11\10)(10)  

فاروق حنا عتو  
 شمعون 

المطالبة بوضع حد لهذه التجاوزات والتحرك عىل المجتمع الدوىل       (2022\10\8) (3)
ومجلس االمن التخاذ مواقف مساندة واطلب من حكومة المركز 

رينواالقليم بتخصيص مساعدات وتعويض    المتض 
  (9) (8\11\2022)      

لجمهورية العراق )نقاش ب   بخصوص تاري    خ العيد الوطت 
 )  مداخلتي  

  (12) 
(21\11\2022)  

 بخصوص مظاهرات أصحاب العقود وعدم تثبيتهم   

فالح حسن حسي     
  الهالىل  

 صاف 
(10) ( 31\ 
5\2022)  

ارتفاع   المنكوبة بسببتضمي   محافظة ذي قار للمحافظات   
 مستوى البطالة   

وع قانون الدعم     (2022\3\28) (5)     والتنمية  لألمن الطارئمناقشة حول مشر
الغذاب 

  فقط ومعالجة مستوى الفقر عند  
يجب ان يشمل االمن الغذاب 

  
 الشعب العراف 

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

وع الموازنة فقره لتعويضات فالج  محافظة ذي قار      تضمي   مشر
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فيان دخيل سعيد  
 خض  

( وبقية القوات الغب  pkkتفعيل اتفاقية سنجار وإخراج قوات )    (2022\7\23)  ( 1)
 قانونية 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

تضمي   سنجار   \ االيزيديات تضمي   القانون مبلغ لدعم الناجيات   
 المحافظات المنكوبة ضمن التخصيصات التعويضية لبعض 

  (11) 
(19\11\2022)  

المطالبة ان يكون لمجلس النواب 
  ابرأنوقفة ضد الهجمات من قبل 

 عىل إقليم كردستان  

  

كاظم جرو كريم   
 سلطان المغصوب 

حضور أصحاب األرض وهل ه  تحت سلطة اإلقليم ام السلطة      (2022\10\8) (3)
ماه  األسباب وما ه  المعالجات ومن  ا يوضحو االتحادية وان 

  اتخذها 
 المسؤول عنها وما ه  اإلجراءات الت 

  (12) 
(21\11\2022)  

ي    ع عىل أساس     بخصوص تحديد األولوية للقواني   وتقديمها للتشر
 األهمية واإلشاع بإقرار الموازنة 

بخصوص عدم قدرة وزارة الموارد المائية لمعالجة ملف المياه من    (2022\11\10)(10)  
دون دعم دوىل  ومساعدة السلطات الثالث باإلضافة اىل موضوع  

 التسليف 

كاظم موس عطا   
 الفياض دخيل 

ار وقتل للقطاع     (2022\11\8) (9) يت   للمواد الغذائية فيه اض 
اقرار قانون االعفاء الض 

   والزراىع  الصناىع  

هل يوجد حسابات ختامية لوزارة الزراعة والنفط كل سنة تطرح    (2022\2\28) (2)  
 عىل الحكومة ويتم مقارنتها مع الواردات المخططة  

مريحه حت    وبأقساطتوفب  االليات الحديثة من قبل وزارة الزراعة    (2022\11\10)(10)  
ة     بحب 

  وباإلضافة اىل مشاكل الخزنات ف 
يقل االستهالك الماب 

ثار   ( مداخلة واحدة )معوالحبانية  والرزازةالبر

ماجد خلف حمو   
 مسطو 

وأين ذهبت هذه المبالغ     2003اين ه  عقود التسليح منذ عام    (2022\7\23)  ( 1)
( pkkالعراقية عىل اخراج قوات ) باإلضافة لماذا ال تعمل القوات 

 مخمور وسنجار   من
ما هو موقف الحكومة من التعامل االقتصادي والتجاري والتعلم      (2022\10\8) (3)  

  تعتدي عليها وهل تقبل هذا االعتداء  أكبر مع 
 الدول الت 
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  هيئة واحدة بسبب    (2022\11\19) (11)  
القانون يعمل عىل دمج هيئات الثالثة ف 

  عمل هذه الهيئات 
 التداخل ف 

مديحه حسن   
عذيب دبس 
 المكصوض  

كية والمطالبة    (2022\7\23)  ( 1) كات الب  ك  وكل الشر
المطالبة بإخراج السفب  الب 

باعتذار رسم  وتعويض عوائل الضحايا وإيقاف كافة التعامالت  
 االقتصادية والتجارية 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

  القانون    
  بغداد للمناطق المنكوبة ف 

حول ضمن منطقة الكرادة ف 
كذلك الزعفرانية وأيضا من ه  المناطق المشمولة بالتعويضات  

ها ام لكل   ومساعدة األقاليم هىل  ه  تخص منطقة دون غب 
 المناطق  

  اطلب    (2022\5\26)  ( 9)  
اىل وزاراتها بدال  بإعادتها حول دائرة العمل والتدريب المهت 

 عن مركز المحافظة كذلك المراكز الصحية 

مزاحم قاسم حمو  
 احمد الخياط

(10) ( 31\ 
5\2022)  

والمهجرين والرعاية   النازحي   موضوع التعويضات وموضوع   
ين المجانيي   ومنحة الطلبة  االجتماعية والمتقاعد   والمحاض 

 الفقراء فضال عن تخصيص نسبة للمستلزمات الطبية ودعم الفالح 

الوضع الخاص لمحافظة نينوى فىه  منكوبة ونسبة   مراعاةيرج     (2022\3\28) (5)  
من هذا القانون للمستلزمات  نيبهالفقر فيها عالية وان تهتم بتوفب  

   ودعمهالطبية واألدوية وتسديد مستحقات الفالح 

رينالمستحقات المالية     (2022\2\28 ) (2)     محافظة نينوى  للمتض 
 ف 

مصطق  جبار سند   
  
 زبي   المرياب 

ين    2022\5\19  (8)  والعقود  واإلداريي   حول موضوع المحاض 

حول تسجيل التحفظ عىل الية عدد األصوات بعد ما عرض قرار    (2022\3\28) (5)  
( )نقاش ب   عدمهرفض القانون من   مداخلتي  

 حول موضوع الموازنة     (2022\2\28 ) (2)  

نيسان عبدالرضا   
زاير واىل  روضان  

 الصالح  

 حول موضوع قلة الكتب والمناهج الدراسية المطبوعة     (2022\10\10) (4)
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بخصوص وضع محافظة ذي قار وجفاف االهوار )مع مداخلة     (2022\11\6) (8)  
 واحدة( 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

  محافظة ذي قار    
  ف 
  تسبب التوتر األمت 

الحد من البطالة الت 
ين والعاطلي   عن العمل    وتعيي   المحاض 

 نعبد الحسوليد  
عبود جفيت  

  
 السهالب 

(11) 
(19\11\2022)  

  تعتب    
كات العامة الت  القانون يحتاج اىل مراجعة فيما يتعلق بالمشب 

 أموال شعب )مع مداخلة واحدة( 

  (11) 
(19\11\2022)  

 حول موضوع تطوير منظومة الري وادراج قانون يضمن ذلك   

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

الضغط عىل القنوات الدبلوماسية عىل تركيا من اجل زيادة   
  القديمة  

االطالقات المائية باإلضافة اىل االعتماد عىل عملية السق 
المحافظات بان تكون نصب المحطات االسالة  بتوجيهوالمطالبة 

 عىل األنهر الدائمة الجريان وليس الفرعية  
ياسي   حسن طاهر  

 حسن 
المطالبة التخاذ إجراءات فعلية مع تركيا وقطع العالقات    (2022\7\23)  ( 1)

الدبلوماسية وإيجاد بدائل عن تركيا من ناحية توفب  السلع لألسواق 
 العراقية وقطع الحدود ذهابا وإيابا 

المطالبة باتخاذ التدابب  العسكرية لحماية المواطني   من     (2022\10\8) (3)  
  العراقية من  

االعتداءات وانشاء منظومات لحماية األجواء واألراض 
 االعتداء  

 بخصوص شمول أطفال مرض  السكري وأطفال زراعة القوقعة      (2022\11\8) (9)  

جواد كظوم مطلك   
 حسي   اليساري

وع بصيغة مرضية وان     (2022\11\19)(11)   بهذا المشر
المواد   ا يعدلو المطالبة بالمص 

  
  صياغتهالمختلف عليها دون إضاعة جهد اللجنة ف 

  جميع الوزارات بالتثبيت      (2022\11\19)(11)  
 بخصوص مناشدات أصحاب العقود ف 

حسي   حبيب  
جاسم حسن  
 االزيرجاوي

المطالبة بإعادة العمل بنظام البديل نظام الوجبتي   نظرا لوجود    (2022\11\6) (8)
   والفضاءينالفساد 
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بخصوص تقصب  القوات عمليات بغداد بدخول الصهاري    ج اىل      (2022\11\19)(11)  
وعدم شمولهم بقانون  بسببهاالزقة وحدوث االنفجارات وشهداء 

 مؤسسة الشهداء وتعويضهم  

احمد فواز مطلك  
  
 ظاهر وطيق 

  تشكيل حكومة او ان تكون قادرة عىل حفظ    (2022\7\23)  ( 1)
المطالبة باإلشاع ف 

 سيادة العراق 

  جدول بابل     (2022\11\10)(10)  
 بخصوص مشكلة التبطي   ف 

اسو فريدون عىل  
 امي   

  ثانوية بغداد النموذجية    (2022\11\6) (8)
المطالبة بإيقاف التجاوز فورا عىل أراض 

 وارجاع الملكية اىل وزاره المالية 

 بخصوص الرقابة والمتابعة لمسألة الضمان الصح       (2022\11\8) (9)  

اسوان سالم صادق   
  
 ساوا الكلداب 

كية وحزب العمال من العراق    (2022\7\23)  ( 1)  التصويت عىل اخراج القوات الب 

 رئيس الوزراء بإخراج األحزاب المعارضة   بإلزامالمطالبة بقرار نياب      (2022\10\8 ) (3)  

عبد   عطيةامل  
حسن   مالرحي

 الناضي 

المطالبة بوجود قرارات رادعة من مجلس النواب لدعم الحكومة     (2022\7\23)  ( 1)
  مجلس االمن الدوىل  واستخدام كل الطرق الدبلوماسية 

ف 
كية   للحصول عىل تأييد دوىل  ونطالب بمغادرة القوات الب 

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

  االهوار بمادة   
مفاتحة منظمة الفاو لشمول مربت   الجاموس ف 

 مرب   الحيوانات بالنخالة ومنحة مالية  
  وتجهب  

المولموس العلق 
نتيجة خسائرهم الفادحة واكمال ونصب تشغيل البوابات 

  قضاء الجبايش ورفع تجاوز المياه 
 الهيدروليكية الموجودة ف 

يف   بريار رشيد شر
 محمد 

بخصوص توفب  النفط األبيض إلقليم كردستان ويجب ان يكون      (2022\11\8) (9)
 سعره مماثل للسعر الموزع لمحافظات األخرى 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

انية من القانون االمن    المطالبة من اللجنة المالية تخصيص مب  
  محافظة 

انية تعاون لمستشق  هيوا ف    ووضع مب  
الغذاب 

 السليمانية لمواصلة عملها 

جميل عبد محمود  
 سباك مطاوج  

وع ري الجزيرة الجنوب   وتخصيص مبالغ كافية      (2022\3\28) (5)
هو إقرار انجاز مشر
وع بتنف من المجلس   الغذاء اطلبيذه فهو كفيل بتامي   له والشر
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ح من قبل وزاره الزراعة والموارد المائية     والماليةدعم هذا المقب 
 ومراقبه مجلس النواب  

دعم المنتج المحىل  للقطاع الزراىع  والفالحي   من البذور واالسمدة     (2022\11\10)(10)  
القروض والسلف  وإطالقودعم قطاع اإلنتاج الزراىع  الخاص 

وةالزراعية ودعم  السدود  ألنشاءالحيوانية واعداد دراسة  البر
وع ري الجزيرة    عموم العراق وتفعيل مشر

 وحض المياه ف 

 عىل  مردان   
حسي  
 النجيم   عبد هللا

بية      (2022\11\8) (9)   واسط وقضية وزارة الب 
بخصوص دعم الزراعة والفالح ف 

 وتدهور المدارس 

كات النفطية كذلك موضوعه     2022\5\19  (8)     الشر
حول موضوع العمالة األجنبية ف 

 المنافذ الحدودية ان تبق  منطقة حره 

ر  خديجة  وادي مب  
 الجابري  عبد النت   

(10) ( 31\ 
5\2022)  

  محافظة المثت  ودعم مشاري    ع الخدمية   
تخفيض نسبة الفقر ف 

 وتوفب  فرص عمل للخريجي   وتوفب  السلة الغذائية  

  (10) ( 10\ 
11\2022)  

  وسط وجنوب    
ماه  عالجات وزارة الموارد المائية لشحة المياه ف 

محافظة المثت  من جدول مراشنة عىل عمود نهر  واستثناءالعراق 
 المثت  من المياه  حصةالفرات وزيادة 

دارا حمه احمد  
 حسن 

 المطالبة بحماية المواطني   وبتعويض المادي والمعنوي    (2022\7\23)  ( 1)

  (10) 
(10\11\2022)  

    
مساندة ودعم الفالحي   والعمال من اجل انتعاش االقتصاد الوطت 

وزيادة اإلنتاج الزراىع  وتحسي   النوعية والكمية باإلضافة اىل 
التعاون ب   وزارة الزراعة العراقية وإقليم كردستان وتسهيل إجراءات 

 لنقل المحاصيل بينهم 
 ر عبد الجبادنيا  

 عىل  جب  الشمري 
بخصوص توزي    ع النواب عىل اللجان وان يتواجد سجل حضور او      (2022\11\8) (9)

  
 اللجان   غيابات ف 

  (10) 
(10\11\2022)  

  قامت بيها وزارة الموارد المائية   
ما ه  المبادرات واإلجراءات الت 

كية واإليرانية للتباحث وما ه  الحلول   وهل زرتم السفارة الب 
لتوطي   الفالحي   اما وزارة الزراعة نطالب بحقوق الفالحي   

 وتعويضهم  
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ديالن غفور صالح   
 سمي   زنكنه 

من النظام الداخىل   71حول المادة  (2022\11\6) (8)
بتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ المادة  

 من الدستور  140

  

  (10) 
(10\11\2022)  

محطات  ألنشاءهل هنالك برنامج او خطة من قبل وزارة الموارد    
 الصح   الضفمعالجة مياه 

رحيمه حسن احمد  
 فرحان الجبوري 

ان تداعيات ضف الدوالر انعكس بشكل سلت   جدا وخاصة عىل    (2022\2\28) (2)
  البت  التحتية 

محافظة نينوى وذلك لما حل بها من دمار شامل ف 
ية مما أدى اىل تأخب  ملف التعويضات وحقوق  والموارد البشر

 الشهداء والمفقودين  

يحة المتقاعدين إضافة اىل تفعيل قانون التعليم      (2022\11\21)(12)   بخصوص شر
 االلزام  

رونزي زياد سيدو  
 رشو بك 

لدى مجلس االمن الدوىل    الشكاوىالمطالبة منع العدوان ومتابعة    (2022\10\8 ) (3)
بتعويض المدنيي   والضحايا ومعالجة مشاكلهم   وإيرانواجبار تركيا 

 الحدود  مع المعارضة وعىل الحكومة مسك 

  (10) ( 31\ 
5\2022)  

انية  لتعويضهم وتخصيصوتخصيص مبالغ  بالنازحي   االهتمام    مب  
وتخصص مبالغ   االيزيدياتالناجيات   سنجار ملفمنطقة  ألعمار 
 لهن  

ريبوار اورحمن وستا   
 صالح عارف 

بية لتقييم الوضع      (2022\10\8) (3) المطالبة بتشكيل لجنة بعضوية لجنة الب 
  قصفتها 

  المناطق الت 
كما أطالب بتشكيل لجنة    إيرانالدراس  ف 

ار الناجمة عن القصف ومطالبة الحكومة االتحادية   لتقييم االض 
ريبمساعدة    محافظة أربيل وسليمانية  نالمتض 

 ف 

  إقليم كردستان     (2022\2\28) (2)  
 لماذا تنقطع التمويل الماىل  للدوائر االتحادية ف 

سجاد سالم حسي    
 الشاط  شاط  

 قوات البكك  والفصائل المسلحة     (2022\7\23)  ( 1)
 سؤال حول وجود عالقة بي  

يبة والتقاعد وما    (2022\2\28) (2)   هنالك دوائر تابعة اىل وزارة المالية بالتحديد الض 
  مراقبة هذه الدوائر 

 يجري فيها يدل عىل اخفاق كامل للوزارة ف 
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سوران عمر سعيد   
 احمد 

كية من إقليم كردستان     (2022\7\23)  ( 1)  المطالبة بإخراج القوات الب 

 وتركيا عىل إقليم كردستان  إيرانوضع حد للقصف الذي تقوم به     (2022\10\8) (3)  

سيبان عزيز حدو   
 خدر 

المطالبة بتجهب   قوات حرس الحدود وتسليحهم وتعيي   شباب     (2022\7\23)  ( 1)
   
 وأهاىل  المنطقة بالحرس الحدود العراف 

  اإلقليم بمبادئ حسن     (2022\10\8) (3)  
  األقاليم واألحزاب ف 

ام المواطن ف  حول الب  
 مداخلة( ب   )نقاشالجوار 

وان جمال    شب 
خض  خالد 
  
 الدوبرداب 

المطالبة باستضافة وزارة الدفاع والخارجية لتمديد وتشكيل لجنة      (2022\10\8) (3)
وعدم االزدواجية بالتعامل مع دول الجوار بالتعدي عىل سيادة 

 العراق 

  (11) 
(19\11\2022)  

المطالبة من الحكومة االتحادية باتخاذ كافة اإلجراءات    
االعتداءات المتكررة وتسجيل  إليقافالدبلوماسية والقانونية 

  حالة 
شكوى رسمية لدى مجلس االمن والمنظمات الدولية ف 

 التكرار 

 لعبد الجليعارف  
 هداد جابر الحمام  

ة مثل الفالحي      (2022\2\28) (2)   المتأخرة مواستحقاقاتهحول الطبقات الفقب 
  ا يشملو وقسم لم يستلم أصال باإلضافة اىل العاطلي   عن العمل لم 

 بالرعاية االجتماعية )نقاش ب  مداخلة( 

   لألمنان يكون اسم القانون الدعم الطارق     (2022\3\28) (5)  
والصح    الطارئالغذاب 

ضف مستحقات الفالحي   للسنوات   3وأيضا حددت المادة 
 السابقة نطالب بإضافة السنة الحالية أيضا 

عبد عبداالمب  نجم  
 مدلول المياج   هللا

  المواقع    2022\5\19  (8)
  البضة كذلك العمالة األجنبية ف 

النفطية  مشكلة المياه ف 
 االستثمار  وقضية

بخصوص وضع سد عىل مشى النهرين او وضع حل لمنع المد     (2022\11\10)(10)  
  الزراعية من  

الملح  المتكرر باإلضافة اىل االستحواذ عىل األراض 
 قبل البلدية ووزارة النفط  

محمد فاضل  
جاسم محمد  

 الدليم  

حول قضية تجاوز قائمقام الراشدية كذلك قضية مناطق شمال    2022\5\19  (8)
ت فيها والتجاوزات األمنية عىل المواطني    العراق وسوء الخدما

طة   كذلك قضية المفسوخة عقودهم من الجيش والشر
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حول تقديم بصورة منتظمة تقارير حول مشاري    ع والية سب  العمل    (2022\11\10)(10)  
  الوزارتي   اىل اللجنة وزيارة مناطق حزام بغداد واالطالع عىل 

ف 
احوالها الزراعية والمناخية والمطالبة بتوفب  طائرات مكافحة  

 الزراعية وتوفب  األسمدة للمزارعي   بسعر مدعوم  اآلفات
عىل  سعدون غالم  

  مكري عبد العىل  
 الجوي

ام الحكومة بالحفاظ عىل المنتج المحىل  سواء     (2022\11\8) (9)
إضافة قرار الب  

  باإلعفاءبالقطاع الزراىع  او الصناىع  وعدم تحديد مواد معينة 
يت   

 الض 

  (10)(10\11\2022)      
حول عقوبة شماىل  محافظة ميسان بسبب تعطيل التيار الكهرباب 

 وبخصوص عدم استالم الفالحي   البذور 

فاتن مح  محسن   
 حسن القرغوىل  

  موازنة الحالية    (2022\11\6) (8)
بخصوص خريح   هندسة النفط وادراجهم ف 
 واستحداث قانون يضمن تعينهم مركزي  

  (11) 
(19\11\2022)  

ورة    بخصوص ارتباط هياة الرقابة النووية بوزارة البيئة العراقية وض 
الن سيؤدي اىل  15ارتباطها بمجلس الوزراء واالتفاق مع الفقرة 

 16 الفقرةالطاقة الذرية وال نتفق مع  هيأهاقل صالحية من  هيأه
اء  17وتعديل المادة  بخصوص االختصاص وتحديد تسمية الخب 

  18بالفقرة من قبل رئيس الوزراء 
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فالح ساري   
  عكاب  

عبداسر
  
 الجياسر

(10) ( 31\ 
5\2022)  

(  130مع المادة )  ض( تتعار 1المادة ) 
من النظام الداخىل  وه  يجب عىل 

تأخذ راي مجلس  المالية اناللجنة 
اح لتعديل     كل اقب 

حهالوزراء ف    تقب 
   
  تضمنها ف 

  اعتمادها الت 
اللجنة ف 

قانون الموازنة ويجب ان تضمن راي  
راته هذا    الحكم ويحبالحكومة ومب 

  كل  يأخذ ان 
راي مجلس الوزراء ف 

  يقدم فيه اثار وتبعات مالية   
  \ سر

يجب ان يتقن ويشذب هذا القانون 
    هدفهويكون 

الرئيش  المشكلة الت 
  منها 

لغذاء عىل ا المواطن ونركز يعاب 
والدواء والكهرباء اما تشعب هذا  

القانون اعتقد سوف يعرض 
 المجلس اىل انتقادات   

  

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت   (2022\5\26)  ( 9)  
الن السجن المؤبد واضح لكن 

  أكبر يكون يوم او  الموقت قد 

  

كيالن قادر عىل    
 عمر 

(10) ( 31\ 
5\2022)  

حول تخصيص أموال لتوفب  االدوية والمواد والمستلزمات   
ورية  ين  لألمراضالض  المزمنة والنادرة إضافة اىل المحاض 

  جميع المحافظات  العلومي   والخريجي   
التعويضات  لملفف 
 والرعاية االجتماعية 

  (12) 
(21\11\2022)  

 بخصوص عدم وجود تخصيصات مالية لوزارة الصحة   

لقمان نجم احمد   
 نجم الرشيدي 

  وال نعط    بأنهاءالمطالبة    (2022\7\23)  ( 1)
تواجد وإخراج حزب العمال الكردستاب 

  الشؤون  الجوار للتدخل فرصه لدول 
 الداخلية للبالد ف 

وع قانون تسديد الديون الخارجية سؤال ما مقدار ديون     (2022\3\28) (5)   تضم مشر
اء الطاقة  2022لسنة   وما هو مقدار مبالغ شر
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مثت  عبدالصمد   
محمد حسي    

  
 السامراب 

يت   للمواد     (2022\11\8) (9)
علية   الغذائية والتصويتحول اتخاذ قرار االعفاء الض 

  واحدة( وهو ملزم بالحكومة )مع مداخلة 

حول القانون المرسل من الحكومة اىل مجلس النواب اعتقد ه       (2022\3\28) (5)  
( حكومة تضيف اعمال وليس لها حق بها )نقاش ب    مداخلتي  

    
محمد حسن راض 
 سعود القدري

  للقوات األمنية     (2022\7\23)  ( 1)
 المطالبة بدعم المعنوي والمادي واللوجست 

من خالل المعطيات والظروف اسئل جنابك هل من الممكن ان     (2022\2\28 ) (2)  
  هذه األيام 

 نخفض سعر ضف الدوالر ف 

موفق حسي   قادر   
 كريم 

كة    (2022\11\10)(10) يطاني حول التعاقد بي   وزارة الصناعة والشر السماد   إلنتاج ةالب 
مع المصنع )  زيارةوهنالك تعبئة فقط وليس انتاج عىل وفق 

 مداخله واحدة( 

ورية االزمة لصيانه سد درين يخان    (2022\11\10)(10)    حول اتخاذ اإلجراءات الض 

نايف مكيف شنان   
 دباس الشمري 

(11) 
(19\11\2022)  

حول اخراج القوات األجنبية من 
العراق الستخدامها ذريعة لدول 

 المجاورة للقصف 

  

وع ري الجزيرة وشمل المناطق    (2022\11\10)(10)   بخصوص نسبة نينوى من مشر
بدعم المحاصيل الزراعية لحد   باألمطار المضمونة وغب  المضمونة 

 االن لم يستلم الفالح ال البذور وال السماد رغم بدء موسم البذار 
نجوى حميد محمد   

 عىل  كاكه ب   
  كركوك وحوادث الحرائق المتكررة لذا    (2022\5\26)  ( 9)

  واالستقرار ف 
الفراغ األمت 

أطالب بتعويض الفالحي   بالمستحقات الن الزراعة ه  مصدر 
 عيشهم الوحيد 

  (11) 
(19\11\2022)  

ين    بية بإصدار أوامر إدارية للمحاض  المطالبة بمفاتحة وزارة الب 
بية بسبب  المدارس من  معاناةالمجاني   من خريح   كليات الب 

  اختصاصات متعددة  
 شواغر ف 

   
نداء حسن ماض 
 مناع الكريط  

 تالمليشياحول تعاون البيشمركة مع القوات العسكرية لطرد    (2022\7\23)  ( 1)
 حزب العمال وأيضا موضوع اتفاقية سنجار 
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  (10) ( 31\ 
5\2022)  

دعم المصانع المغلقة وفتحها من جديد لتكون الدر الماىل  للبلد   
 واالعتماد عىل البضاعة المحلية  

همام عىل  مهدي   
 احمد التميم  

حول موضوع اعفاء المواد الغذائية    (2022\11\8) (9)
يبة  هذا يتطلب   والجمركيةمن الض 

جنبة مالية  فيه الحكومة النراي 
 اإلعفاءات السابقة   تأثب  ونطلع عىل 

  

وع    (2022\12\3) (15)   حول االتفاقيات الدولية المصادق عليها بقانون وقراءة مشر
 القانون دون قراءة بنود االتفاقية )مع مداخلة واحدة( 

وزيره احمد برايم   
 مال

  إقليم كردستان عىل مؤسسة    (2022\7\23)  ( 1)
المطالبة باحتساب جميع الشهداء ف 

وفد رسم  للبدء بالمحادثات مع تركيا وهل   لالشهداء وتشكي
 التكرارات السابقة  إليقافاتبعت وزارة الخارجية طرق دبلوماسية 

الحكومة االتحادية بحماية سيدة العراق من  بإلزامالمطالبة     (2022\10\8) (3)  
 االعتداءات المتكررة  

يحت  احمد فرج  
 حمادي العيثاوي 

التصويت عىل قانون حظر التطبيع كيف سوف يقوم القضاء     (2022\5\26)  ( 9)
بمعرفة األفعال عن طريق مخب  شي او جهة معينة او تصوير عن  

  طريق؟أي 

المالية جراء صعود أسعار النفط عىل  الوفرةلم يتطرق القانون عىل    (2022\3\28) (5)  
  موازنة تم السعر الذي 

 2021تحديده ف 

يوسف فرج محمد  
 السبعاوي عبد هللا

(10) ( 31\ 
5\2022)  

 نينوى وتخصيصاتحول ملف التعويضات وباألخص محافظة   
ين  والمهجرين وقضية النازحي     المحاض 

فيعات للمناطق المحررة لم يتم ادراجها ومشكلة     (2022\2\28 ) (2)   العالوات والب 
في   ومشكلةدورة السالم والبناء   دائرة ماء نينوى  المشر

جياي تيمور عبدال   
 ر عبد القاد

نقاش ب   العمال ) حول معانات محافظة دهوك وانتشار حزب    (2022\7\23)  ( 1)
 مداخلة( 

  (12) 
(21\11\2022)  

  توزي    ع وجبات   
اىل  الطحي   إضافةبخصوص موضوع التساوي ف 

  الحصول عىل الموافقات  
موضوع قضاء شيخان ومعانتهم ف 

 األمنية لضباط االستخبارات 
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ازهار حميد عىل   
 حسي   السدران 

الثابتة وفقا لألسعار  المنشاة( بتقدير قيم 1بخصوص المادة )    (2022\11\19) (11)
ح إضافة مع مراعات صنف األرض    السائدة اقب 

اسامه كريم خلف  
 جثب  البدر 

(10) ( 10\ 
11\2022)  

امج وخطط بديلة لمعالجة شحة المياه وتعويض     المطالبة بب 
رين من ازمة شحة المياه وتشكيل لجنة تفاوضات مع   المتض 

 الدول الجوار  

محمد  اسعد محمد  
 حسن الحموزي  عىل  

كية     (2022\7\23)  ( 1) شفافية الخطاب الموجة من وزارة الخارجية اىل السفارة الب 
   pkkمنظمة اىل بقاء   باإلضافة

 العراق    ف 

عبد  احمد سليم   
عىل    نالرحم

 االحمدي 

(11) 
(19\11\2022)  

اكة بي   القطاعي   العام والخاص بخصوص     احات لقانون الشر اقب 
 تحذف وتعدل بصيغ جديدة  5من المادة  وثانيا  4حذف المادة ل 

احمد صالل عزيز   
 محمد البدري 

(10) ( 10 \ 
11\2022)  

بخصوص معالجة ملف المياه وفق األطر القانونية او إيقاف   
ضد الفالحي     التعسفيةالتبادل التجاري باإلضافة اىل اإلجراءات 

 من قبل وزارة الزراعة 
عبد   عبد هللااحمد  

 خلف الجبوري 
  القطاع الصناىع  والنفط     (2022\11\19) (11)

اكة ف   بخصوص عقود الشر

احمد مظهر ابراهيم  
 محمد الجبوري 

  بإدارةقرار نياب   بإلغاء تكليف وزير النفط وتخويله  بإصدار المطالبة     (2022\10\10) (4)
 وزاره المالية  

افي   سليم نوري  
 سليم 

(10) ( 10\ 
11\2022)  

هذه األوضاع لعدم  ةمسؤوليتحمل وزارة الزراعة والموارد المائية   
اتيجيوضع خطة   معينة  ةإسب 

عبد مخلف  أكرم 
 صالح العساف 

(10) ( 31\ 
5\2022)  

العمل عىل تخفيض نسبة الفقر عن طريق تحقيق العدالة   
  
  النازحي   ملف  العالقة مثلمن حسم الملفات  االجتماعية يأب 

 وملف التعويضات  

امانج محمود اسعد  
 فتاح هرك 

وأين   وإيرانمعرفة اىل مت  يستمر خرق سيادة العراق من قبل تركيا     (2022\10\8) (3)
ه  اإلجراءات الحكومة العراقية اتجاه ما يحصل والمطالبة 

 بالتعويضات المادية ومعنوية
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انتصار حسن  
يوسف حسن  

 الجزائري 

(10) ( 31\ 
5\2022)  

  البضة تفتقر اىل البت  التحتية واىل المستشفيات   
حقول النفط ف 

  تعالج االمراض الشطانية بسبب الغاز المنبعث يجب ان 
الت 

يكون هنالك تخصيص ماىل  لهذا القانون واضافة فقرة دعم  
رة من الحقول  إضافة اىل الرعاية   \ النفطية المناطق المتض 

 االجتماعية 

بهاءالدين نور  
محمد حسي    

 النوري

(10) ( 10\ 
11\2022)  

بخصوص ملف التعويضات من السيول والفيضانات باإلضافة اىل   
 زيادة حصة المياه لمحافظة ميسان 

ثامر ذيبان حسون   
  
 عبود الحمداب 

ح قانون الدعم الطارئ أللمن   2022\5\19 ( (8) لمقب 
  
تم جمع التواقيع  والتنمية إذا الغذاب 

من اعضاء اللجنة المالية عىل ان  
وع  يرسل عنوان القانون وليس مشر

 قانون  

  

حسي   سعيد كاظم   
 عىل  الربيع  

اهةالمطالبة بتشكيل لجنة خاصة من لجنة الصحة والبيئة    (2022\10\10) (4)   والب  
  وزاره الصحة  

بمتابعه الشكوى المقدمة عىل دائرة التفتيش ف 
  القطاع الخاص 

از الموظفي   ف   
 وابب 

حسي   هاشم بكر   
 حسي   العامري 

وع يعمل بيه لغاية نفاذ قانون الموازنة  10تصف المادة     (2022\3\28) (5) من المشر
ح ان يعمل بالمادة  من قانون اإلدارة االتحادية ليثما  13لذلك اقب 

ي    ع قانون  تشكيل حكومة وع  الموازنة ولمجديد وتشر يحدد المشر
 أموال الصندوق بعد الغاءه  مصب  

حميد كاظم عواد   
 راىع  الزامىل  

(10) ( 10\ 11 
\2022)  

عىل حسب   باألعالفاصدار قرار بإعادة دعم الثورة الحيوانية   
االعداد المربي   ومنحهم قروض ميشة وإلغاء المزايدات عىل 
االعالف باإلضافة اىل قضية تداخل بعض العقارات بي   وزارة 

كة الكندي للقاحات البيطرية   النفط وشر

حيدر عىل  شيخان  
  الجبوري 

 بربوب 
وع     (2022\3\28) (5)   والتنمية  لألمن الطارئ قانون الدعممطلوب إعادة مشر

الغذاب 
وع قانون للدعم  اىل الحكومة ويكون بالصيغة التالية يكون مشر

  ودعم الزراعة وترفع كلمة تنمية والمواد   لألمن الطارئ
الغذاب 

 القانونية المتعلقة بها 
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ر محمد جثب   حيد 
 مطلك السلمان 

(10) ( 10\ 
11\2022)  

بخصوص ضبط ملف المياه واتباع دول الجوار هذا الملف سلعه    
 سياسية او تجارية  

خالد سلطان هاشم  
  
 احمد الطاب 

(10) ( 10\ 
11\2022)  

 بخصوص شحة المياه   

خالد متعب ياسي     
 حسن العبيدي 

كية ومن المستفيد من هذه    (2022\7\23)  ( 1)   القوات؟حول سبب تواجد القوات الب 
( )نقاش ب   (؟pkk) ولمصلحة من يتواجد ال    مداخلتي  

عبد  ريبوار هادي  
 برايم  نالرحم

(11) 
(19\11\2022)  

الجمهورية حول موقف رئيس 
التجاوزات من  النواب اتجاه ومجلس

 قبل دول الجوار  

  

زليخه الياس قىل    
 قدو بكار 

وع ري الجزيرة الجنوب   وبدعم الفالحي   من     (2022\11\10)(10)
تفعيل وانشاء مشر

هم بالبذور واالسمدة والموافقة عىل حفر االبار  خالل تجهب  
وة الحيوانية    االرتوازية واالهتمام بالبر

زينب رحيم طعيمه   
  
 دايس الجياسر

(11) 
(19\11\2022)  

اكة بديل وحاكم عىل القواني        النافذةالقانون يجعل عقد الشر
اكة   بحيث يتمكن من تعطيل تلك القواني   بتضمي   عقد الشر

يعية   فقرات معارضة له وحاكمة علية وهذا يسلب السلطة التشر
 صالحياتها 

عبد ساره لطيف  
 احمد الدليم   هللا

الحاجة اىل رؤيا واضحة وحلول شيعة وتوفب  خدمات لمناطق    (2022\11\10)(10)
 الشمال العراق 

شدي نايف عباس  
 شدي البومح  

 بخصوص المخدرات وانتشارها      (2022\11\19)(11)

سناء عوده جاسم  
 خلف اللهيت   

  حكوم      (2022\11\10)(10)
بخصوص موضوع الذرة العلفية والمطالبة بقرار برلماب 

اد  الزراعية   المرشاةللسماح للقطاع الخاص باالنفراد باستب 
واالسمدة واالعالف والمكائن الزراعية والعمل عىل فتح فروع 

كات العالمية   للشر
سهام موس حمود  

 جب  الموسوي 
اض الداخىل  والخارج   حت  نكبل البلد      (2022\3\28) (5) لماذا هذا اإلضار عىل االقب 

ائب  بهذه األموال الضخمة كذلك اعفاء المشاري    ع من الض 
اض   كانت مشاري    ع قديمة    إذا واالقب 
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مسلم كاظم   سهيلة 
 محمد الساعدي

كية واستخدام الجانب    (2022\7\23)  ( 1) المطالبة بغلق جميع السفارات الب 
االقتصادي كسالح للرد عىل ترك  ومسك الحدود العراقية وتقديم  

كية من العراق   اعتذار رسم  وسحب القوات الب 

عبد نجم  سهيلة 
   هللا

 جاسم السلطاب 
  اتخذت قرار رفع سعر ال   (2022\2\28) (2)

اض ان السياسة الت  ضف حول االفب 
 ألجلكانت صحيحة اكيد هنالك بعض المعالجات وضعتها الوزارة 

ة وهل قامت الحكومة   ائح الفقب  ر عىل الشر حماية وتقليل الض 
 بمراقبة تنفيذ وتطبيق هذه المعالجات  

سوزان منصور كرم   
 عىل  الدلوي

المطالبة بالحصول عىل قرار او اجراء ملموس من قبل الحكومة     (2022\7\23)  ( 1)
ك  

 ومجلس النواب جراء االعتداء الب 

 ر عبد الجباشعالن  
 الكريم الكريم  عىل

(12) 
(21\11\2022)  

أنشئت   األعظمالمطالبة بتضمي   األسباب الموجه بان كلية االمام   
استحداثها يجب ان تكون بمستوى جامعه  للهجرة فان 459عام 

االزهر او اعىل منها ويجب تخويل من قبلنا رئيس الجامعة ومجلس 
  
  ف 
  بقية  الكلية مع ديوان الوقف الست 

 البلداناستحداث اقسام ف 
 اإلسالمية  

شوان محمد  
 عبد هللاروستم 

(10) ( 10\ 
11\2022)  

  إقليم كردستان   
ة ف  اتيجية الكبب 

 حول بناء السدود االسب 

صباح حبيب قادر  
 وهاب

(10) ( 31\ 
5\2022)  

  الكليات   
نطالب بتخصيص مادة لتعي   الخريجي   األوائل ف 

ين المجانيي   واالداريي    والمعاهد وتضمي     حقوق المحاض 

صباح صبح  حيدر  
 حسن 

(11) 
(19\11\2022)  

  تقوم بيها  التجاوزاتبخصوص 
الت 

دول الجوار واالفعال العسكرية  
  تتعرض لها  

والغب  عسكرية الت 
 العراق 

  

عدي عواد كاظم   
  
 محمود الحسيت 

  محافظة البضة    (2022\11\10)(10)
ورة إيجاد حلول لمسالة المياه ف  حول ض 

 النخيل  خطة إنقاذ باإلضافة اىل نسيان 

يف خضب    عزيز شر
 رزام المياج  

ح بتشكيل قوه خاصة من األجهزة األمنية والحشد الشعت      (2022\7\23)  ( 1)
اقب 

 والبيشمركة من اجل مسك الحدود العراقية  
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عال عوده اليذ  
 شناوه الشناوه 

  إدارة الموارد المائية ووضع الخطط     (2022\11\10)(10)
وري إعادة النظر ف  من الض 

اسة شحة المياه وإعادة تقييم نوعية السدود واعتماد سي إلدارة
خارجية قوية للدفاع عن حقوق العراق من المياه ووضع الخطط 

اىل  الحياةالعجلة وطويلة األمد للسيطرة عىل الجفاف وإعادة 
 االهوار 

عالء صباح مرىع   
 شهف الحيدري 

  البضة واإلشاع    (2022\11\10)(10)
اإلعالن عن فرص االستثمار لتحلية مياه البحر ف 

  حسم موضوع السد 
  جوالت  وإلزامف 

كات األجنبية ف  الشر
ورية للحد من    البضة التخاذ اإلجراءات الض 

اخيص العاملة ف  الب 
تب عليها عمليات    تب 

ار الت  والتنقيب واإلنتاج   االستكشافاالض 
راعة بحملة لزراعة االشجار وانشاء المناطق  النفط وتكليف وزارة الز 
اء   والمساحات الخض 

عبد  عىل  حسن  
 معبد الكري يالهاد

 الساعدي 

 إليهمالعربية لحاجتنا  اللغةتعيي   أصحاب الشهادات العليا وخري    ج    (2022\5\26)  ( 9)
  وزارة التعليم العاىل  مركز البحوث ووزارة الثقافة عندما 

  يأتونف 
 األجانب والعتبات المقدسة 

 ر عبد الستاعىل   
 سلمان عشوان 

 عن زيادة سعر الضف  ةالمسؤولاىل االن لم نعرف الجهة    (2022\2\28) (2)

عىل  فيصل فهد  
 فياض الفياض 

ببيان موقفها اتجاه هذا القصف ومطالبة وزارة  الحكومةدعوة    (2022\7\23)  ( 1)
  اإلشاع بمتابعة 

  مجلس االمن   الشكاوى الخارجية ف 
المقدمة ف 

  
 وتشكيل لجنة لدراسة الموقف األمت 

   
غريب عسكر نق 
 مشب  المرادىل  

 المطالبة بتعديل قانون مشاري    ع الدراسة اإلسالمية      (2022\11\8) (9)

حسي     فاطمة 
  رهيج 

متيع 
 المساعدي

(12) 
(21\11\2022)  

بويي     
  واالداريي   باإلضافةبخصوص خريح   محافظة ميسان من الب 

يحة المهندسي      اىل شر

فالح حسن زيدان   
 خلف اللهيت   

(10) ( 10\ 
11\2022)  

كة    وه  غب   الدأب إلنتاجبخصوص تعاقد وزارة الصناعة مع شر
  
فيه   الدأبوفيه شبهة فساد وتبي   ان هذا  إنتاجهمختصة ف 

( اشعاع )نقاش ب    مداخلتي  
كافي   سعيد محمد   

  
 احمد كىل  روماب 

المطالبة بتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها وفق القانون الدوىل      (2022\10\8) (3)
  توفب  حماية للمدنيي   وإيقاف العنف واالعتداءات  

  ف 
 واإلنساب 
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كريم حسي   عليوي   
 سهيل الشاي

(12) 
(21\11\2022)  

يحة المهن الصحية والتمريضية واإلدارية واستحداث    بخصوص شر
وإقرار قانون   الصحةدائرة المهن الصحية والتمريضية داخل وزارة 

 نقابة المهن الصحية 

كريم يوسف حسن    
 عىل  البوسوده 

(1 )  (23\7\2022)      
ة لتسليح الجيش العراف   ان تضع الموازنة القادمة أموال كبب 

  عبد هللاكوردو عمر   
 صالح

يعية هنالك  (2022\7\23)  ( 1)   المؤسسة التشر
ف 

ارجو إقرار  دستورية،مخالفات 
ام بالعبارات  الموضوع اعتبارا لاللب  

( ب   )نقطةالدستورية   مداخلتي  

  

ليث مصطق   
 حمود جزاع الدليم  

    يحتاج اىللدينا حزام بغداد     (2022\3\28) (5)
مشاري    ع خدمية ورفع مستوى المعاسر

كب   عىل امرين توفب  حصص  ويجب  رعايةللمواطني   يحتاج اىل 
الب 

   الزراعةودعم وزاره  الوزارةالمائية وحل مشكله المياه ودعم 

عبد ليىل مهدي  
هادي  الحسي   
 التميم  

  وزارة الدفاع من عسكري    (2022\5\26)  ( 9)
تحويل حملة الشهادات البكالوريوس ف 

  
اف بهم او يتم  ومسالةال مدب  حشد الدفاع هل يتم االعب 

المعلم وحماية  الشعت   ومسالةاىل وزارة الدفاع او الحشد  إضافتهم
 التجاوزات السكنية  المعلم ومسالة

محمد رسول داخل   
  
 عىل  الرميتر

تكون لنا إرادة  رواتبهم وان( pkkالمطالبة بمعرفة من اين يستلم )    (2022\7\23)  ( 1)
حقيقية لك  نتمكن من اخراجهم وان تكون للجنة الدفاع واالمن 

  هذا الملف  
 دور مهم ف 

محمود خلف عىل    
 حسن العبيدي 

  انشاء مشاري    ع    (2022\11\10)(10)
تعاون المحافظي   مع وزارة الموارد المائية ف 

  إزالة 
مستقبلية لبناء السدود بوى عدم اتخاذ أي إجراءات ف 

ات األسماك الغب  مجازة  امر وزاري بتجديد العقود   واصدار البحب 
 الزراعية للفالحي   )مع مداخلة واحدة( 

مصطق  احمد  
عرسان مشوط  

 الجميىل  

(10) ( 31\ 
5\2022)  

 والمهجرين  النازحي   موضوع التعويضات وموضوع   

عبد  معي   حميد  
عبدعىل   د المجي

 الكاظم  

  العراقية وانهاء أي     (2022\10\8) (3)
منع وجود التنظيمات اإلرهابية عىل األراض 

  االمن  أجنت   وجود عسكري 
وتشكيل لجنة نيابية من لجنت 

 والدفاع والعالقات الخارجية 
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منصور مرعيد  
حمد   عطية

 الجبوري

  أدت اىل     (2022\2\28 ) (2)
  تقريره ان األسعار العالمية ه  الت 

أشار السيد الوزير ف 
  السوق وهذه الزيادة ار 

تفاع أسعار المواد األساسية الموجودة ف 
عىل السياحة المحلية والقطاع الزراىع  هل   باإليجابانعكست 

 هنالك بيانات رسمية تثبت ذلك 
مها فاضل كاظم  

 خضب  الجناب   
اسم الكيان  أي تحديد حول إضافة مصطلح اشائيل اىل القانون    2022\5\19  (8)

  
االتصال وفتح مكاتب تمثيل من أي نوع مع الكيان   ومنعالصهيوب 

  ومنع
دخول حاملي   الجنسية اإلشائيلية اىل العراق  الصهيوب 

  ارتباطهوتسحب الجنسية العراقية من المتجنس به بعر ان يثبت 
  
 بالكيان الصهيوب 

   
مهدي تق 

 اسماعيل جبار 
لماني   مع لجنة حكومية مع وزير الخارجية     (2022\11\10)(10) تشكيل لجنة من الب 

لزيارة دول الجوار حت  حل ازمة المياه ونهددهم باقتصادهم 
  صالح الدين ومنع الوزير هذه   ةفباإلضا

اىل الخطة الزراعية ف 
 الخطة 

مهند جبار عذاب   
 سالم الخزرج   

(9) (8\11\2022)    
 5,15,8اإلعاقة وتعديلهم للمواد بخصوص مالحظات ذوي 

ناظم فاهم محمد  
 مجهول الشبالوي 

 عن عدم انجاز الورقة البيضاء  ةالمسؤولمن الجهات     (2022\2\28 ) (2)

نه رمي   معروف   
غفور امي   حمه  

 امي   

ح تعديل     (2022\3\28) (5) هنالك عنوان فضفاض جدا وخاصه اسم الحساب اقب 
  
الفقر جوهر   وتخفيفعنوان القانون واالقتصار عىل االمن الغذاب 

ح وعات اإلنتاجية والخدمية واضافه  القانون واقب  اضافه المشر
 حلبجة ومراعاة خصوصيه هذه المحافظة 

نهله قادر محمد   
 حارس

موقف من االعتداء ومنظمات حقوق   ألخذ مناشدة االتحاد األورب       (2022\10\8) (3)
إجراءات   بأخذ االنسان للدفاع عن األبرياء ومجلس االمن الدوىل  

 عملية لهذا الحدث  
نورس محمود   

  د عبد الواحعيش 
 الجبوري

(10) ( 31\ 
5\2022)  

فرص  المتظاهرين من القانون لضمان حقوقالمطالبة بتنفيذ هذا   
ين واألوائلعمل وتعيي     من حملة الشهادات العليا   المحاض 

هاتف سهر صلبوخ  
 جابر المشعل

إضافة قروض لغرض تشيد وبناء دور   17بخصوص تعديل المادة     (2022\11\8) (9)
 سكنية وبدون فائدة وتمديد تسديد القروض وتغب  كلمة اعانة  
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هيبت حمد عباس   
 ر عبد الجبا
 الحلبوس  

 الصدرية  الكتلةحول استقالة    (2022\9\28) (2)

  عاض   
وصق 

 عىل  العبيدي 
 حسي  

(10) ( 10\ 
11\2022)  

  من   
  تعاب 

مائية قليله   حصة بخصوص مزارىع  محافظة كركوك الت 
وعدم السماح للفالح بحفر االبار وقله دعم األسمدة والبذور 

  اعفاء ديون المزارعي    والتأخب  
 ف 

وطبان جميل  
 ز عبد العزيمنصور 
 الجبوري

(11) 
(19\11\2022)  

  نينوى سوف يؤدي اىل    
وع ري الجزيرة ف  حول دعم انشاء مشر
 خلف فرص عمل وتنمية مستدامة 

وفاء حسي   سلمان   
 فارس الالم  

(10) ( 10\ 
11\2022)  

  ايجار العقود الزراعية   المراشنة والنظر المطالبة بزيادة وقت   
ف 

سلفة زراعية   بذمتهكذلك اعفاء او تخفيف كاهل المزارع الذي 
 عىل تسديدها  قدرته ولعدم

نض يادكار محمود  
 رضا  هللا

  هو انتهاك لسيادة العراق     (2022\10\8) (3)
 االستهداف اإليراب 

ياش اسكندر جواد  
 حسن وتوت 

(1 )  (23\7\2022)     
المطالبة بإلغاء كافة االتفاقيات األمنية مع تركيا وإعادة النظر ف 
 تخصيص موازنة كافية لدعم قرارات بناء القوات المسلحة 

ياسي   محمد حمد   
 خلف غباوي 

(10)(10\11\2022)     
  وتحويل األراض 

  وخطر االمن الغذاب 
بخصوص الخطر البيت 

 الزراعية اىل سكنية باإلضافة اىل تجديد العقود الزراعية 

ابراهيم محمد قبو   
       هسام ال عثمان

   
احمد جواد ماض 
       عليوي العماري

   
ف  احمد حميد شر
  
       فرحان العلواب 

احمد رحيم ازرك  
  
       لفته الرديت 

احمد رشيد خلف   
  
       ترك  السلماب 
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اريان عزيز احمد  
       يوسف تاوكوزى 

عبد  اسماء اسامه  
   نالرحم

 عبيد العاب 
      

اسماء حميد كمبش  
 سلطان القيش  

      

انتصار حسن عىل   
  الغريباوي 

 منح 
      

انتصار حمد شندي   
 فضل المالك  

      

انسجام عبدالزهره   
 جواد عىل  الغراوي

      

 قعبد الرزاايمان  
 محمد عارف 

      

باقر كاظم ناض   
 جب  السعدي 

      

بدريه ابراهيم رشيد   
زنح    احمد الب 

      

بدريه حسي   عزيز  
 نداود حس

      

ى رجب موس   بشر
 سحل القيش  

      

بيدء خض  بهنام  
 يعقوب 

      

  لعبد الجليثائر  
 حيال جوده الشويىل  

      

ثناء جاسب كريم   
 خضب  الزجراوي
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ثناء فرج عثمان  
 رب  ح الربيع  

      

جاسم عطوان   
جري جاسم  
 الموسوي

      

يف    جرو حمه شر
 خوامراد  عبد هللا

      

جمال احمد محمد   
 سيدو 

      

عمر   عبد هللاجوان  
 عبد هللا 

      

حامد احمد صالح  
 الكرغوىل  

 الحسي  
      

حسني   قاسم   
محمد خلف 

 الخفاج   

      

 عىل  محمد  
حسي  

 عباس اليساري
      

فرج  مؤنسحسي    
عبدالرضا 
 المحمداوي

      

حسي   نعمه دخيل  
 كاظم البطاط

      

حمد ياش محسن  
 غالب الموسوي 

      

حيدر حامد صبار   
 ناض المحياوي 

      

خالد سليم امي    
  
 جاسم الريكاب 
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خدر عىل  صادق  
  منتك 

 صوف 
      

خليل غازي حسن  
 شيخ اومر 

      

داود عيدان داود  
   عطية

 الطاب 
      

دريد جميل ايشوع  
 سمعان 

      

دعاء كاظم بشت   
  العقاب   

 راض 
      

عىل   حمزةزهره  
 حسن السلمان 

      

زينب جمعه فاخر   
 نعمه الموسوي 

      

زينب وحيد سلمان  
 عىل  الخزرج   

      

ساره توفيق كنان  
 حبيب الصالح  

      

سالم ابراهيم   
كيطان حسي    

 العنبك  

      

 عبد هللاساهره  
محمد غرب  

       الجبوري
سعاد جبار محمد   

  
 عىل  النجق 

      

  عبد الحسي   سعاد  
 زبون عكله المالك  
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 عبد هللاسعديه  
 العقاب   

  حسي  
 عوف 

      

سعود سعدون عىل   
 صالح الساعدي

      

سكفان يوسف   
 بشار صالح اغا 

      

محمد   سميعة 
خليفه غالب 

 المحمدي

      

  عبد هللاشاخه وان  
  ر عبد القاداحمد 
  
 طالباب 

      

عبد  شذى ياسي    
احمد   مالكري

 العزاوي

      

صائب خلف   
   
صاحب عوف 

       الحجام
صالح مهدي  

  التميم  
       سلمان زيت 

ضياء كاظم هندي  
 خنياب ال جهلول 

      

  معبد الكري طالب  
محمود حامد  

 المعماري 

      

طاهر صبيح فلح   
 هاشم البطاط
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  عبد هللاطعمه  
حمادي حنظل 

 اللهيت   

      

طالل خضب  عباس  
 كعيد الزوبع  

      

طه ياسي   جسام  
 حمود المجمع  

      

عبد عادل خميس  
فاضل   فاللطي

       المحالوي
غزال مهدي  عائشة 

 مضعن المساري
      

عباس حسي     
صالح جعفر 

 الجبوري

      

عبد الهادي عىل    
محمد سلمان  

       العباس  

عزيز  عبد الحسي    
احمد جليل 
       الموسوي

عدنان عبد خضب   
  
       عباس الزرف 

عالء سكر شحان  
  
       جارهللا الدلق 

عالوي نعمه موله   
 طارش البنداوي

      

عىل  ترك  جسوم   
 عىل  المنصوري
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عىل  جاسم محمد   
 خليفه الحميداوي 

      

عىل  حاتم جب    
 خلف المكصوض  

      

عىل  غركان عامر   
  
 حسي   الدلق 

      

عمر صالح عمر  
 فارس

      

عبد  غاندي محمد  
 ر عبد القاد مالكري

  
 الكزنزاب 

      

غسان عدنان   
اسحق مهودر 

  
 العيداب 

      

عباس   فاطمة 
فاضل واىل   
 البوفياض 

      

مجيد حميد   فاطمة 
 محمد العيساوي

      

فهد مشعان ترك   
       راشد الدليم  

  ز عبد العزيفيان  
       محمد  نعبد الرحم

قحطان عدنان  
       كامل محمد وادي 

يارويس  عىلكاروان   
       ز حمد عزي 

كامل عنيد حسي      
 العكيىل  

       صحي  
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كريم عليوي    
جاهوش صوينخ  

       الصكر 

  نعبد المحسكفاح   
كاظم طاهر  

  
       السوداب 

لطيف مصطق    
احمد حسن  

 الورشان

      

محاسن حمدون   
 حامد حسن الدىل  

      

ي    محاسن خب 
عليوي هادي 

 الدليم  

      

  أكب  محسن عىل   
نامدار نظر 
 المندالوي

      

محمد اسماعيل  
       عمر رسول 

محمد ريكان حديد   
 عىل  الحلبوس  

      

محمد سعدون   
حاتم صيهود  

  
 السوداب 

      

محمد صديق  
 محمد ياسي   

      

محمد فرمان شاهر  
 سلمان الجبوري 
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صالح  قتيبةمحمد  
  
 خليل البياب 

      

محمد مهند جاسم   
محمدامي    
       المحمدي

محمد نوري عزيز   
 كاظم الخزاىع  

      

محمود حسي     
مطلك شلش  

 القيش  

      

محمود داود  
سلمان موس  

  
       المشهداب 

مقدام محمد عبيد   
       عىل  الجميىل  

 بعبد الوهامنتىه  
فاضل عباس 

       الفاضل
    

مه ريوان قره ب 
       ابراهيم امي   

مهديه عبد حسن   
  الالم  

       شاب 

مهيمن عىل  حسي     
  
 ابراهيم الحمداب 

      

موحان هاشم  
ثعلب شبيب  

 الساعدي 

      

موفق شهاب باشا   
 شهاب 
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ناديه محمد جب    
 كميش العبودي 

      

ناسك مهدي   
 غريب عباس الزنك  

      

زيد منهل  ناهدة 
  
       مانع الدايت 

نهال مرشد سليم   
 الجعفر  عبد هللا

      

نهرو محمود قادر  
 سعيد 

      

نهله جبار خليفه  
 محسن الفهداوي 

      

نور نافع عىل   
       عبداالمب  دوج  

هبه جرجيس  
عبداالحد خوشو  

 القس 

      

هدى ثامر كريم  
 طاهر السعيدي 

      

هند محمد صالح  
       حسن العباس  

 ر عبد الجباهيثم  
  
 محمد فهد الزركاب 

      

هيثم محمود   
زهوان خليفه  

 العجيىل  

      

هيفاء حسي   حاتم   
 سلمان الخليف 
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وعد محمود احمد   
       قدو القدو 

ياش عبد صخيل  
  محمد حسي   

 المالك  

      

يحت  غازي عبد   
 لطيف الشجالوي

      

يوسف سالم حميد   
 كزار النوفىل  

      

جبار فري    ح عباس  
  
       الكناب 

 


