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املقدمة
يستكمل فريق املرصد عمله بمراقبة الدورة الانتخابية الثالثة ( )4102 -4102بإصدار التقرير الفصلي الاول للسنة
التشريعية الثالثة للمدة من  4101/7/0الى  ،4101/04/7ويتضمن أداء مجلس النواب التشريعي والرقابي لست
وثالثون جلسة ،فضال عن عمل اللجان الدائمة ودورها في أنجاز مقترحات ومشاريع القوانين وأحالتها الى هيئة
الرئاسة إلدراجها في جداول أعمال املجلس ،كما يتضمن أداء املجلس املنصوص عليها في املادة  10من الدستور
العراقي وكذلك املنصوص عليها في نظامه الداخلي.
إن فريق عمل املرصد يؤكد ،حرصه الشديد على تحري الدقة والحيادية في مخرجاته ،عبر اعتماده برنامج إدخال
الكتروني خاص ،لتالفي نسبة ألاخطاء التي تقع في حال إلادخال اليدوي أو في حال تفريغ البيانات ،وكذا بالنسبة
للمخططات البيانية.
أنشأ املرصد قاعدة بياناته الخاصة بناء على املعطيات التي يقدمها:
-0

الراصدون الذين تم تدريبهم في مؤسسة مدارك.

-4

الدائرة البرملانية.

-3

الدائرة إلاعالمية في مجلس النواب.

-2

املوقع الالكتروني للمجلس.

-5

الاتصال املباشر مع لجان املجلس.

-1

وسائل إلاعالم.

لقد ا عتمد التقرير في بعض بياناته على التراكم في أداء املجلس بناء على قاعدة البيانات التي تم إنشائها خصيصا
للمرصد بغية القياس الدقيق وإظهار الفروق في ألاداء بين كل شهر على حده وبين كل ثالثة شهور على حده.
3

مالحظات أولية على أداء املجلس في هذا الفصل
أدناه عدد من املالحظات على أداء املجلس يجد فريق املرصد ضرورة لإلشارة إليها في بداية تقريره:
املالحظة ألاولى:
بلغ عدد النواب الذين تجاوز غيابهم الحد القانوني في الفصل التشريعي الاول من السنة الثالثة نائبين اثنين وكما
موضح في الجدول التالي ولم تتخذ بحقهم أي اجراءات خالفا لقانون استبدال الاعضاء املرقم  24لسنة 4117
الذي ينص في مادته الاولى سابعا على( :اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع ألكثر من ثلث جلسات
املجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد).

اسم النائب

عدد الغياب

نسبة الغياب خالل الفصل

نواف سعود زيد فرحان

 40جلسة من الفصل الاول للسنة الثالثة

%52

مشعان ركاض ضامن

 02جلسة من الفصل الاول للسنة الثالثة

%32

وللتذكير فان السنة التشريعية الثانية شهدت نفس املخالفة القانونية حيث تجاوزت غيابات عدد من النواب
الحد املسموح به ولم تتخذ بحقهم أي إجراءات ،وكما موضح في الجدول آلاتي:
اسم النائب

عدد الغياب

نسبة الغياب خالل الفصل

محمود داود سلمان موس ى

 45من  25جلسة في الفصل الاول

%55

جنيد محمد عبدالكريم عبدالقادر  02من  25جلسة في الفصل الاول

%21
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مثال جمال حسين احمد
عبدالكريم محمد عبدالكريم
عبدالقادر

%55

 05من  47جلسة في الفصل الثاني

%35

 01من  25جلسة في الفصل الاول

املالحظة الثانية:
ً
وجد فريق املرصد أن معدل الغياب بعذر (إجازة) في كل جلسة بلغ ( )108نائبا ومعدل الغياب بدون عذر بلغ ()9
ً
نواب في كل جلسة ،وهذا يعني أن معدل عدم الحضور في كل جلسة يبلغ ()117نائبا ،أي أكثر من ثلث عدد
ألاعضاء في كل جلسة ،وكما موضح في املخطط التالي.
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معدل الغياب بعذر

معدل الغياب بدون عذر

5

معدل الحضور

املالحظة الثالثة:
خالف املجلس نظامه الداخلي في مادته الثانية والعشرون ثالثا التي تنص (تنعقد جلسات املجلس على الاقل
يومين في الاسبوع) اذ لم تعقد اية جلسة ألربعة اسابيع متفرقة وعقدت جلسة واحدة في اسبوع واحد مرتين
متفرقتين.
املالحظة الرابعة:
نتيجة لعدم تمكن مجلس النواب من التصويت على قانون املوازنة الاتحادية وحيث أن املادة ( 1)44الفقرة ثانيا
تلزمه بعدم انهاء فصله التشريعي الذي تعرض فيه املوازنة إل بعد إقرارها ،فقد اضطر إلى تمديد فصله التشريعي
ً
ً
ً
شهرا واحدا عمال باملادة الدستورية اعاله واملادة ( 32رابعا) 2من نظامه الداخلي ,وقد تم التصويت على قانون
املوازنة العامة لعام  4101في جلسته السادسة والثالثين التي انعقدت بتاريخ .4101/04/7

مخالفات املجلس
سجل فريق املوصد املخالفات ألاتية على مجلس النواب خالل هذا الفصل التشريعي.
ً
ا
اول :جرت عملية توزيع ألاعضاء على اللجان البرملانية من دون محددات واضحة فبعض اللجان فيها ( )40نائبا
بينما البعض آلاخر لم يكتمل الحد ألادنى من عدد ألاعضاء بحسب املادة ( )73من النظام الداخلية التي تنص
على ان «تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من ألاعضاء ل يقل عددهم عن سبعة اعضاء ،ول يزيد عن
ً
سبعة عشر عضوا» ،وكانت لجنة العمل والشؤن الاجتماعية ولجنة الشباب والرياضة بـ( )5أعضاء فقط ،ولجنة

 1المادة ( :44ثانيا)« :ال ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة اٍال بعد الموافقة عليها».
 2المادة ( :32رابعا) مهام رئيس المجلس « :رابعا :طلب تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما ال يزيد على ثالثين يوما».
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املصالحة واملسائلة ولجنة املرأة والاسرة والطفولة بـ( )1أعضاء فقط ،ولجنة شؤون ألاعضاء والتطوير البرملاني
اقتصرت عدد اعضاءها على عضوين فقط.
ً
ثانيا :خالف املجلس نظامه الداخلي بعدم توزيعه  ٤١نائبا على اللجان الدائمة في املجلس.
ا
ً
ثالثا :خلت لجنة شؤون ألاعضاء والتطوير البرملاني ،من وجود نائب رئيس ومقرر لجنة ،فضال عن عدم اكتمال
نصابها.
ا
رابعا :خلت بعض اللجان من وجود الرجال كما في لجنة املرأة وألاسرة والطفولة ،كما خلت لجنة العشائر من
وجود النساء.
ً
خامسا :لم يتضمن النظام الداخلي املنشور على موقع مجلس النواب ،التغييرات التي تم صوت عليها من قبل
املجلس.
ً
سادسا :خالفت هيئة الرئاسة املادة ( )02من النظام الداخلي للمجلس التي تنص:
ً
(أول :ينشر الحضور والغياب في نشرة املجلس الاعتيادية وأحدي الصحف) اذ لم ينشر اسماء الاعضاء املتغيبين
في احدى الصحف اضافة الى عدم نشر الحضور ل في موقع املجلس ول في الصحف.
ً
سابعا :خال النظام الداخلي في مادته  75من آلالية التي تضبط التصويت داخل اللجان التي تتكون من اعضاء
عددهم زوجيا مثل ( )02-2وكيفية الترجيح في حال تساوي املصوتين .كما في اللجان.
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جدول بأعداد ألاعضاء في كل لجنة
اللجنة

عدد الاعضاء

العالقــات الخارجيــة

41

األم ــن والدفاع

02

القان ــونيــة

02

الماليـ ـ ــة

02

التعليم العالي والبحث العلمي

01

الصحة والبيئ ــة

02

الزراعة والمياه واالهوار

02

األوقاف والشؤون الدينية

2

المرحلين والمهجرين المغتربين

01

األقاليم والمحافظات الغير منتظمة بأقليم

01

الثقافة واألع ــالم

2

الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

01

ا
ثامنا :خلت جلسات املجلس من التصويت على الحسابات الختامية للمجلس كما نصت املادة ( )023من النظام
الداخلي( :يقوم القسم املالي في املجلس بإعداد الحسابات الختامية للمجلس ،ويعرض على هيئة الرئاسة للموافقة
ً
عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون املالية ،وترفع اللجنة تقريرا بذلك للمجلس للمصادقة عليه).
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ً
تاسعا :لم تمارس العديد من اللجان البرملانية عملها املنصوص في النظام الداخلي كما في لجنة شؤون الاعصاء
والتطوير البرملاني ولجنة العشائر ،مثل حل النزاعات العشائرية التي تحدث في املحافظات كما في (املادة) ( )4و()01
من النظام الداخلي الخاصة باللجنتين.
ً
عاشرا :خالف املجلس نظامه الداخلي في مادته الثانية والعشرون ثالثا التي تنص (تنعقد جلسات املجلس على
الاقل يومين في الاسبوع) اذ لم تعقد اية جلسة ألربعة اسابيع متفرقة وعقدت جلسة واحدة في اسبوع واحد مرتين
متفرقتين.
حادي عشر :لم يتسن لنا معرفة الاعضاء الذين يصوتون على القوانين والذين يمتنعون عن التصويت اثناء
انعقاد جلسات املجلس والتصويت على القوانين.
ثاني عشر :تأخر نشر محاضر الجلسات بشكلها النهائي بعد انعقاد الجلسات ملدة وويلة.
ثالث عشر :عدم نشر غياب وحضور الاعضاء بعد انتهاء الجلسات بشكل مباشر ونشرها بعد وقت وويل فضال
عن التعديالت التي تجرى على الغيابات املنشورة ابتداء.
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الغياب والحضور
تأخر مجلس النواب في نشر غيابات أعضاءه لسيما للجلسات الخمس ألاخيرة فقط ،لذلك اضطر فريق املرصد
تدوين غيابات الاعضاء إلحدى وثالثون جلسة فقط من جلسات الفصل التشريعي البالغة ستة وثالثون جلسة،
أي من الجلسة رقم ( )1الى الجلسة رقم ) (30وذلك لتأخر املجلس في نشر غيابات أعضاءه.
.１

املعدلت الشهرية لحضور النواب في املجلس

كان معدل حضور الجلسات ألعضاء املجلس على النحو الاتي:

الشهر

معدل الحضور (نائب لكل جلسة)

تموز

440

آب

443

أيلول

400

تشرين الاول

022

تشرين الثاني

047

كانون الاول

412

املعدل العام

400

ً
ً
وكان معدل الحضور العام لجلسات الفصل التشريعي كامال ،هو ( )400نائبا ،بينما كانت أقل الجلسات حضورا
ً
هي الجلسة ( )45حيث اقتصر الحضور فيها على ( )070نائبا.
20

اما أكثر الجلسات حضورا فهي الجلسة ( )7التي صوت فيها البرملان على الاصالحات الحكومية والبرملانية حيث
ً
حضر فيها ( )422نائبا عند افتتاح الجلسة.

عدد غياب ألاعضاء بحسب املحافظات
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9
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النسبة املئوية للغياب بحسب املحافظات

تم احتساب النسبة املئوية لغيابات ألاعضاء بحسب املحافظات عن وريق قسمة عدد غياب املحافظة
الواحدة مقسوما على عدد نوابها مقسوما على عدد جلسات هذا الفصل التشريعي .وقد تبين أن أكثر
املحافظات غيابا هي محافظ صالح الدين ،تليها محافظة نينوى ثم محافظة ألانبار ،وكما مبين في املخطط
أدناه.
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 0.30%واسط
0.80%

المثنى

1.40%
0.90%
1.20%
1.70%
1.90%
2.10%
2.60%
1.70%

2.40%
2.20%
1.90%

2.50%

8.00%

7.00%
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دهوك
القادسية
كربالء
بابل

اربيل
ذي قار
البصرة

بغداد
نينوى

6.30%
6.00%

كركوك

صالح الدين

6.70%

5.00%

ديالى

االنبار

5.20%

4.00%

سليمانية

ميسان

3.50%

3.00%

نجف

2.00%

1.00%

0.00%

.４

غيابات ألاعضاء موزعة بحسب الائتالفات

1

يه ككرتووى ئيسالمى كوردستان

1

ائتالف حزب العوة االسالمي /تنضيم الداخل

1

الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم

2

قائمة جبهة تركمان كركوك

2

تيار دولة العدالة

2

الفضيلة والنخبة المستقلة

3

حارث شنيشل سنيد الحارثي

3

الجماعة االسالمية الكردستانية /العراق

4

كرامة

6

قائمة الوركاء الديمقراطية

6

االتحاد الوطني الكردستاني

7

الوفاء لالنبار

9

التحالف المدني الديمقراطي

10

تحالف االصالح الوطني /الجعفري

12

االحرار

14

المواطن

16

العراق

17

الحزب الديموقراطي الكردستاني

28

العربية

36

الوطنية

37

متحدون لالصالح

61
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60

50

40

30

دولة القانون
20
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.５

النسبة املئوية لغيابات ألاعضاء بحسب الائتالفات

يسعى املرصد ،من خالل استخراجه النسبة املئوية للغيابات بحسب الائتالفات ،إلى رفع الاشتباه
الذي يسببه كثرة الغيابات في الائتالفات الصغيرة بالنسبة ملثيالتها من الائتالفات الكبيرة .وقد تم
احتساب هذه النسبة بقسمة عدد الغياب على عدد نواب الائتالف على عدد جلسات الفصل ،وكما موضح أدناه.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

وحدة أبناء العراق
التضامن في العراق

المجلس الشعبي الكلداني السرياني اآلشوري
ائتالف خالص
قائمة الرافدين

12.90%
3.20%
3.20%
3.20%
1.60%

ائتالف حزب الدعوة االسالمي /تنضيم الداخل
قائمة جبهة تركمان كركوك
الفضيلة والنخبة المستقلة

9.70%

1.10%
3.20%
الجماعة االسالمية الكردستانية /العراق
0.80%
 0.50%قائمة الوركاء الديمقراطية
11.30%
 1.40%الوفاء لالنبار
1.10%
 1.90%تحالف االصالح الوطني /الجعفري
9.40%
7.10%

المواطن
1%

4.70%
1.40%
1.90%
2.40%
5.20%

الحزب الديموقراطي الكردستاني
الوطنية
دولة القانون

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00%
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توزيع الغيابات بحسب الكيانات

.６

غياب الكيانات
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
7
7
8
10
11
13
14
14
17

وطني اوال
كتلة الجماهير السامية
تيار الغد الجديد
حزب الفضيلة االسالمية
حركة حمات العراق (حق)
تجمع تركمان العراق
حزب النشور العراقي

حارث شنيشل سنيد الحارثي
تجمع الكفائات والجماهير
الجبهة العراقية للحوار الوطني
كتلة االحرار
حركة العدل واالصالح العراقي
تيار النخب
الحركة الوطنية لالصالح والوتنمية (الحل)

االتحاد الوطني الكردستاني
تجمع االفق الجديد
تيار االصالح الوطني  /الجعفري
كتلة مستقلون
التجمع المدني لالصالح (عمل)
ائتالف الجماهير الوطنية

21
27

حزب الدعوة االسالمية

36
40

35

30

25

20

15

10

5

15

0

.７

النسبة املئوية لغياب الكيانات.
نسبة غياب اعضاء الكيانات
0.8%
3.2%
3.2%
 3.2%كتلة الجماهير السامية
3.2%
 3.2%تيار الغد الجديد
3.2%
 1.3%حزب الفضيلة االسالمية
0.5%
حركة حمات العراق (حق)
6.5%
6.5%
 3.2%تجمع تركمان العراق
2.2%
حزب النشور العراقي
9.7%
9.7%
حارث شنيشل سنيد الحارثي
9.7%
9.7%
تجمع الكفائات والجماهير
4.8%
3.2%
 1.9%الجبهة العراقية للحوار الوطني
12.9%
 0.5%كتلة االحرار
6.5%
حركة العدل واالصالح العراقي
8.1%
وطني اوال

19.4%
6.5%

تيار النخب

1.8%
 2.4%الحركة الوطنية لالصالح والوتنمية (الحل)

9.7%
 0.9%االتحاد الوطني الكردستاني
1.1%
تجمع االفق الجديد
7.5%
1.6%
تيار االصالح الوطني  /الجعفري
5.4%
35.5%

كتلة مستقلون

3.8%
4.1%
التجمع المدني لالصالح (عمل)
6.5%
2.2%
ائتالف الجماهير الوطنية
16.9%
9.7%
 2.4%حزب الدعوة االسالمية
40.0%

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%
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15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

وقد أشر فريق املرصد الكيانات التي لم تسجل حالت غياب خالل هذا للفصل وهي كالتي:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

وحدة أبناء العراق
التضامن في العراق
التيار الرسالي العراقي الجديد
الكتلة العراقية الحرة
المؤتمر الوطني العراقي
المجلس الشعبي الكلداني السرياني اآلشوري
مجلس العموم الوطني العراقي
الوفاء والتنمية
مجلس احرار الشبك
حركة الجهاد والبناء
حركة الحوار والتغيير
حركة السلم والتنمية/حسم
حركة الوفاء العراقية
كوران /التغيير
كتلة الصادقون
قائمه القرار الوطني
تجمع االمل
تجمع العدالة والوحدة
قائمة الرافدين
تجمع الوحدة العراقية
تجمع روافد العراق
تجمع مقتدرون للسلم والبناء
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.８

البيانات التراكمية للغيابات:

أما بالنسبة إلى تراكم الغياب منذ بداية هذه الدورة التشريعية ،التي اعتاد املرصد أن يدرجها في تقاريره،
فجاءت كالتالي:
أ .تصنيف الغياب بحسب املحافظات ،التي تبين فيها ارتفاع نسبة املحافظات ذات ألاعداد ألاكثر من
النواب:
تراكم غيابات أعضاء كل محافظة

ب .النسبة املئوية لغيابات النواب بحسب املحافظات.
تبين بعد استخراج هذه النسبة أن محافظة الانبار كانت ألاعلى من بين املحافظات في نسبة الغياب إذ بلغت
 % 7,4وجاءت محافظة صالح الدين باملرتبة الثانية بنسبة  %7أما في املرتبة الثالثة فكانت من نصيب محافظة
نينوى بنسبة  % 5.2فيما كانت محافظة السليمانية ألاقل غيابا من بين املحافظات العراقية بنسبة  % 0,2وجاءت
بعدها محافظة أربيل بنسبة .%0.4

28

عدد غيابات نواب املجلس مصنفة بحسب املحافظات

ت .النسبة املئوية للغيابات بحسب الكتل البرملانية:
في ذات املنهجية بعملية احتساب الغيابات ،تم احتساب النسب املئوية لغيابات الكتل البرملانية بتقسيم
مجموع غيابات الكيان على عدد نواب الكيان على عدد الجلسات .علما أن النسب املذكورة احتسبت لـ 021
جلسة .وقبل إدراج البيانات ل بد من مالحظة أن اغلب الكيانات املذكورة تتكون من نائب واحد او نائبين
لذلك تكون نسبتها عالية في الغياب أو الحضور لن غياب العضو يمثل  %011من الكيان الذي يمثله نائب
واحد.
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وقد أفادت النسب أن كتلة عراق التطور والبناء (من ائتالف العراق) املمثلة بالنائب والب عبد الواحد ذياب
خربيط كان ألاعلى في نسبة الغياب من بين الكيانات ألاخرى إذ جاءت نسبته  .%43,3فيما بلغت نسبة تجمع
الوحدة العراقية من حصة الغياب  %07واحتلت بذلك املرتبة الثانية فيما جاء التيار الديمقراوي باملرتبة
الثالثة بنسبة .%02.2
أما الكيانات التي لم تسجل عليها ول حالة غياب فهي( :املجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ،الوفاء
والتنمية ،تجمع الامل ،قائمة الرافدين).

10

41

ث .النسبة املئوية لغيابات الكتل السياسية
فيما يتعلق بهذه النسبة ،لبد من التأكيد على أن بعض الكيانات املذكورة تتكون من نائب واحد او نائبين
لذلك تكون نسبتها عالية في الغياب أو الحضور لن غياب العضو يمثل  %011من الكيان الذي يمثله
نائب واحد.
وقد أفادت النسب أن ائتالف العراق كان ألاعلى في نسبة الغياب من بين الائتالفات ألاخرى إذ جاءت
نسبته  .% 03.17فيما بلغت نسبة التحالف املدني الديمقراوي من حصة الغياب  %04.72واحتلت بذلك
املرتبة الثانية فيما جاء ائتالف الوونية باملرتبة الثالثة بنسبة 4.72
أما الائتالفات املسجلة رسميا واملمثلة في البرملان بنائب او نائبين والتي لم تسجل عليها ول حالة غياب فهي:
(املجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري وقائمة الرافدين).
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ائتالف الوطنية

9.74%

تحالف االصالح الوطني  /الجعفري

5.65%

أئتالف العراق

13.67%

 1.11%ائتالف خالص
ائتالف المواطن

2.76%
1.85%

ائتالف الفضيله والنخب المستقلة
ائتالف العربية

6.90%
2.19%

ائتالف االحرار

0.00%المجلس الشعبي الكلداني السرياني اآلشوري
الحزب الديموقراطي الكوردستاني

2.71%

الحركة االيزيدية من اجل االصالح والتقدم

3.89%

1.85%

الجماعة األسالميه الكردستانيه/العراق

1.67%

التضامن في العراق

التحالف المدني الديمقراطي

12.78%

تيار الدولة العادلة

10.56%

حارث شنشل سنيد الحارثي

4.44%
1.85%

ائتالف الوفاء لألنبار

1.80%

االتحاد الوطني الكوردستاني

2.08%

يه ككرتووى ئيسالمى كوردستان
وحدة أبناء العراق

4.72%
5.56%

مجلس احرار الشبك

5.28%

متحدون لالصالح
 0.86%كوران
كرامة

2.78%
1.67%
3.33%

5.56%

كتلة الصادقون
قائمة جبهة تركمان كركوك
قائمة الوركاء الديمقراطية

0.00%قائمة الرافدين
3.20%

ائتالف دولة القانون
 0.56%حزب الدعوة االسالمية تنظيم الداخل

10.00% 12.00% 14.00% 16.00%

8.00%

6.00%

4.00%
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2.00%

0.00%

ج .تصنيف الغيابات بحسب الجنس
لم تزل النساء هن ألاكثر التزاما وحضورا في جلسات املجلس إذ بلغت نسبة الغياب للنساء مقارنة بغياب
الرجال على النحو آلاتي- :
نسبة غياب النساء = % 4.4
نسبة غياب الرجال = % 2,2
وتم احتساب هذه النسبة بقسمة عدد الغياب على عدد الجلسات الكلي على عدد ألاعضاء بحسب
الجنس في املجلس ،وهذا يعني إن معدل غيابات ألاعضاء من النساء لكل جلسة بلغ ( )0.42فيما بلغ
معدل غياب الرجال ( )01.1عضوا لكل جلسة.

شكل يوضح تراكم الغيابات بحسب الجنس
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الاداء التشريعي
قبل املباشرة في عرض مخرجات الفصل التشريعي ألاول من السنة التشريعية الثالثة ل بد من استعراض
الحركات التشريعية التراكمية التي عمل عليها املجلس منذ انطالق اعماله في الجلسة الاولى من السنة التشريعية
الاولى ولغاية  4101/04/7والتي تتضمن القراءتين الاولى والثانية والتصويتات ولذلك ملعرفة عدد القوانين التي لم
يستطع املجلس التصويت عليها وترحيلها إلى الدورة الحالية:

مصوت عليها(114قانون)
114

0

قراءة ثانية(164قانون)
0

0

164

قراءة أولى( 222قانون)
222

0

50

100

0

150

200

250

ً
ونالحظ من املقارنة بين عدد القراءات الاولى والثانية ان هنالك ( )52قانونا لم تزل عند القراءة الاولى ولم تعرض
ً
إلى القراءة الثانية ،وأيضا ( )51قانونا قرأت قراءة ثانية ولم يتم التصويت عليها.
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مخرجات الفصل التشريعي ألاول من السنة التشريعية الثالثة:
تابع فريق املرصد النيابي الاداء التشريعي ملجلس النواب للفصل الاول من السنة التشريعية الثالثة وكانت
مخرجاته كالتي:
.１

بلغ مجموع حركة مشاريع القوانين املقروءة قراءة أولى وقراءة ثانية ومصوت عليها ( )014حركة وتفصيلها

على النحو آلاتي:
قراءة أولى.)35( :
قراءة ثانية.)35( :
املصوت عليها.)34( :
مخطط ملخص القوانين للفصل التشريعي الاول من السنة الثالثة

35
30
25
20
15
10
5

0
مصوت عليها(32قانون)

قراءة ثانية(35قانون)
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قراءة أولى( 35قانون)

.２

تجدر إلاشارة إلى أن القوانين املصوت عليها كانت كلها مشاريع قوانين ،باستثناء ثالثة مقترحات قوانين

وهي:
أ .مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( )08لسنة 0888
ب .مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( )012لسنة 0880
ت .مقترح قانون هيئة الحشد الشعبي.

.３

جاءت الحركات التشريعية بحسب شهور هذا الفصل على النحو الاتي:

أ .كان شهر تموز هو الاكثر فاعلية اذ انجزت فيه اثنتان واربعون حركة تشريعية تضمنت ( )05قراءة أولى و()5
قراءة ثانية و( )44تصويت.
ب .وجاء شهر آب باملرتبة الثانية ،حيث أنجزت فيه أربع قراءات اولى و( )5ثانية و( )31عملية تصويت.
ت .ثم شهر تشرين الاول باملرتبة الثالثة ،اذ احتوى على ( )01قراءة اولى و( )00قراءة ثانية و( )7عمليات تصويت.
.４

تميزت الجلسة ( )3من هذا الفصل بقراءة خمس مشاريع قوانين قراءة أولى ،ما يجعلها ألاولى من بين

الجلسات من هذه الناحية .بينما جاءت الجلسة ( )44بتحقيقها اعلى عدد مرات انجاز القراءة الثانية ملشاريع
القوانين إذ قرئت فيها ستة مشاريع قوانين .كما حققت الجلسة ( )04اعلى عدد مرات التصويت على القوانين
حيث تم فيها التصويت على ثمانية قوانين.
 .1كانت الجلسات ( )7،01،44من هذا الفصل الاكثر فاعلية بالحركات التشريعية حيث احتوت كل جلسة على
تسع حركات تشريعية من قراءة اولى وقراءة ثانية وعملية تصويت على القوانين.
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تصنيف القوانين
صنف فريق املرصد القوانين املصوت عليها من قبل مجلس النواب خالل الفصل التشريعي الذي يغطيه التقرير
بحسب وظيفتها على النحو الاتي:
تصنيف القانون

العدد

تعديالت على قوانين سابقة

5

قوانين تنظيمية

04

الغاء قرارات

3

اتفاقيات ومعاهدات

5

اما تفصيالت القوانين املصنفة فقد افردها فريق املرصد في جداول منفردة لكل صنف على حده ،وكما موضح في
الجداول الاتية:
اول :التعديالت على القوانين السابقة
القانون الصادر

رقم وتاريخ الجلسة

0

مشروع قانون التعديل األول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  41لسنة ج 3في 4101/7/07
4013
مشـــروع قانون التعديل الثاني لقانون االستثمار الخاص في تصفية النفط الخام ج 07في 4101/4/40
رقم  42لسنة 4007
مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ( )1لسنة  1955ج 41في 4101/00/0

2

مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم  23ج 30في 4101/00/4
لسنة 1999
مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق األنسان رقم ( )53ج 32في 4101/04/0
لسنة 4009

4
3

5

18

ثانيا :القوانين التنظيمية
القانون الصادر

رقم وتاريخ الجلسة

0

مشروع قانون هيأة االشراف القضائي

ج 4في 4101/7/03

4

مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق االقاليم والمحافظات غير المنتظمة ج 5في 4101/7/41
في اقليم
مشروع قانون التعليم العالي االهلي
ج 5في 4101/7/41

2

مشروع قانون وزارة الداخلية

5

مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة واالحزاب واالنشطة ج 7في 4101/7/31
العنصرية واالرهابية والتكفيرية
مشروع قانون جهاز مكافحة االرهاب
ج 00في 4101/2/03

7

مشروع قانون العفو العام

ج 02في 4101/2/45

2

مشـــروع قانون هيــأة المنافـــذ الحدوديــة

ج 01في 4101/2/44

4

مشروع قانون الحفاظ على الوثائق

ج 02في 4101/4/44

3

1

ج 1في 4101/7/42

 01مشروع قانون اعفاء الشركات االجنبية والمقاولين الثانويين االجانب ج 40في 4101/01/2
المتعاقدين في عقود جوالت التراخيــص مـــن الرســوم
 00مشـــروع قانــون دعـــم االطبــاء المقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية ج 44في 4101/01/1
 04مشروع قانون واردات البلديات

ج 42في 4101/01/44

 03مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

ج 41في 4101/00/0

 02مشروع قانون منع إستعمال وإنتشار األسلحة الكاتمة

ج 42في 4101/00/5

 05مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات االتحادية

ج 42في 4101/00/5

 01مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية

ج 44في 4101/00/7
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 07مشروع قانون االدعاء العام

ج 31في 4101/00/2

 02مقترح قانون هيئة الحشد الشعبي

ج 34في 4101/00/41

 04قانــون الموازنــة العامـــة األتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة ج 31في 4101/04/7
4017

ثالثا :التصديقات واملعاهدات
القانون الصادر
0
4
3
2
5

رقم وتاريخ الجلسة

مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق ج 1في 4101/7/42
وحكومة دولة الكويت
مشروعي قانوني تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر ج 00في 4101/2/03
المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ
4015/5/45
مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد ج 07في 4101/4/40
القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو
المصدرة بطرق غير مشروعة
مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية ج 43في 4101/01/04
العراق وحكومة المملكة المتحدة لبرطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
والمقدم من لجان العالقات الخارجية والمالية والقانونية
مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى األتفاقية الدولية لمنع التلوث ج 32في 4101/04/0
في السفن لعام  1973في صيغتها المعدلة ببروتوكول  1979المتعلق بها
المعروفة إختصارا بأسم (ماربول)

رابعا :الغاء قرارات
القانون الصادر
0
4
3

رقم وتاريخ الجلسة

مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( )90لسنة ج 03في 4101/2/43
4000
مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( )413لسنة ج 03في 4101/2/43
4004
مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( )190لسنة ج 32في 4101/04/0
1977

00

الحركات غير التشريعية:
تضمنت الحركات غير التشريعية العديد من املواضيع
 -0القرارات
رقم وتاريخ الجلسة

موضوع القرار
0

قرار باعتبار قضاء بيجي وناحية الصينية والقرى والقصبات التابعة لهما الجلسة (2016-7-13 )4
مناطق منكوبة نتيجة لما لحق بهم من اضرار ودمار شامل بسبب تنظيم
داعش االرهابي
قرار نيابي موجه لوزارة التربية يتضمن السماح لطلبة الصف السادس
الجلسة (2016-7-26 )5
االعدادي بفرصة لتحسين المعدل والسماح لطالب الصف الثالث
المتوسط بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد
قرار نيابي بإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم  154في 4014-4-7
الجلسة (2016-7-28 )1
والمتضمن اخضاع رواتب واجور ومخصصات موظفي دوائر الدولة
والقطاع العام من الدرجة الثانية صعودا لالستقطاع الضريبي لمخالفته
الصريحة للدستور
قــــرار بخصــوص تعويض اهالي طــــوز خورماتو
الجلسة (2016-8-11 )01

5

قرار مقدم من لجنة الزراعة والمياه واالهوار ينص على الزام الحكومة
خالل  10ايام بتقديم تعديل لقانون الموازنة العامة االتحادية لعام 4014
بما يضمن دفع  50بالمئة من مستحقات الفالحين والمزارعين لعام
 4014وقبل نهاية السنة المالية  ،فضال عن استمرار الحكومة بأكمل
المتبقي من مستحقات الفالحين لعامي  4012و.4015
قرار برفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية داخل
الجلسة (2016-10-4 )40
االراضي العراقية مع تأكيد مجلس النواب برفضه توغل القوات التركية
باألراضي العراقية ورفض تواجد اي قوات اخرى في االراضي
العراقية.
قرار نيابي يتضمن اتخاذ االجراءات الالزمة من الحكومة لتحرير الجلسة (2016-10-22 )42
المختطفات االيزيديات وااليعاز بإعادة اعمار قضاء سنجار واعادة
تأهيل البنى التحية واعتبار ضحايا االعمال االرهابية التي ارتكبتها
داعش االرهابي بحق ابناء قضاء سنجار شهداء
قرار نيابي تضمن استمرار صرف الراتب التقاعدي لمنتسبي شركات الجلسة (2016-11-1 )41
التمويل الذاتي استثناءات من شرط اكمال  50سنة من العمر والمحالين
على التقاعد استنادا ألحكام البند ثالثا من المادة  14من قانون التقاعد
الموحد رقم  41لسنة  4009والذين سبق وان انفكوا من الوظيفة ولغاية
اصدار القرار الذي تم بناءات على طلب مقدم من  71نائبا
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الجلسة (2016-9-26 )41

31

4

قرار نيابي بشأن معدالت الطلبة في المجموعة الطبية بناءا على ما تم الجلسة (2016-11-8 )31
مناقشته مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتضمن تخصيص
 300مقعد دراسي من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية على ان
يكون التنافس عليها من جميع الطلبة وفقا لمعدالتهم

 -4التقارير
موضوع التقرير

رقم وتاريخ الجلسة

0

تقريرا اوليا عن تفجير منطقة الكرادة

الجلسة (2016-7-12 )0

4

تالوة لجنة الزراعة تقريرا بشان تأخر دفع مستحقات الفالحين للمواسم الجلسة (2016-7-28 )1
 4012و 4015و 4014حملت فيه رئيس الحكومة ووزارة المالية
مسؤولية تاخر تسديد دفع المستحقات
القاء اللجنة القانونية تقريرا بشان عمل المفوضية العليا المستقلة الجلسة (2016-7-28 )1
لالنتخابات وتشكيل لجنة من الخبراء لتشكيل مفوضية جديدة في نهاية
كل دورة
تالوة النائب عبد الرحمن اللويزي تقريرا للجنة شؤون االعضاء الجلسة (2016-8-23 )03
والتطوير البرلماني بشان عرض طلبات رفع الحصانة عن السادة
النواب،
تالوة لجنـة األمــن والدفـاع تقريــرا بشان التفجيــر االرهابــي فـــي الجلسة (2016-8-23 )03
منطقــة الكــرادة
تالوة النائب حاكم الزاملي تقرير لجنة األمن والدفاع بخصوص احداث الجلسة (2016-11-3 )47
محافظة كركوك
تالوة لجنة االمن والدفاع تقريرا بشان اعادة المفصولين والمطرودين
الجلسة (2016-11-8 )31
ومفسوخي العقود للعسكريين ومنتسبي قوى االمن الداخلي من الهاربين
والمتسربين بعد  10حزيران 4012
تالوة اللجنة القانونية تقريرا بشان عمل مفوضية االنتخابات وتقليص
الجلسة (2016-11-28 )33
عدد اعضاء مجالس االقضية والنواحي واجراء انتخابات مجالس
المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد

3
2
5
1
7
2

 -3متفرقات
رقم وتاريخ الجلسة

املوضوع
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تأدية السيد شامل محمد حسين كهية اليمين الدستورية نائبا بديال عن
النائب المستقيل حسن السنيد
كشف السيد رئيس مجلس النواب بشأن مسألة رفع الحصانة عن وجود 9
طلبات لرفع الحصانة عن نواب في الدورة الحالية للمجلس ،مشيرا الى
ان  3نواب قدمت طلبات رفع الحصانة عنهم في دورات سابقة والزالوا
محتفظين بحصانتهم فيما تم تقديم  4طلبات جديدة لرفع الحصانة عن
نواب في الدورة الحالية مشيرا الى ان  17شخصا كانوا نوابا سابقين
توجد طلبات لرفع الحصانة واالجراءات تتخذ بحقهم االن باعتبارهم
مواطنين لم يعودوا يتمتعون بالحصانة النيابية .وأقترح الرئيس الجبوري
احالة طلبات رفع الحصانة الى لجنة شؤون االعضاء واللجنة القانونية
لتقديم تقرير مفصل او تعرض االسماء بالجملة على مجلس النواب
التخاذ القرار بشأنها
أعالن السيد رئيس مجلس النواب عن وجود  3نواب تجاوزوا الحد
القانوني للغياب بدون عذر رسمي ،مستعرضا النصوص القانونية
الخاصة باستبدال اعضاء مجلس النواب ومنها انتهاء العضوية باقالة
العضو لتجاوز غياباته دون عذر مشروع ثلث جلسات المجلس التي
عقدت في فصل تشريعي واحد من خالل احصاء الجلسات على ان تكون
غيابات العضو دون عذر مشروع من خالل التثبت من الوثائق وعرضت
هيئة رئاسة المجلس ثالثة مقترحات بهذا الشأن يتضمن المقترح االول
اتخاذ رئاسة المجلس االجراء مباشرة استنادا للمعطيات القانونية ووفقا
للصالحيات الممنوحة القالة النواب المتغيبين فيما يشمل المقترح الثاني
عرض االسماء على المجلس ليتخذ القرار بهذا الخصوص فيما تضمن
المقترح الثالث احالة الملف بالمجل الى لجنتي شؤون االعضاء او اللجنة
القانونية لتقديم تقرير مفصل الى المجلس خالل اسبوعين عن الذين
تجاوزت غياباتهم الحد القانوني
مناقشة المجلس الطلب من وزارة التربية أتاحة فرصة تحسين معدل
طلبة المرحلة االعدادية
ناقش المجلس موضوع االستقطاع الضريبي بناءا على طلب مقدم من
النائبة حنان الفتالوي
مناقشة المجلس منح رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال في العراق بناءا
على الطلب المقدم من النائب حسن الشمري
رفض المجلس طلب تاجيل موعد عملية استجواب السيد وزير الدفاع في
مجلس النواب على ان يتم في موعده المحدد
مناقشة المجلس العواقب التي تعترض عملية تحرير نينوى بناءا على
الطلب المقدم من النائب أحمد الجربا
تقديم الرئيس الجبوري طوعيا بطلب رفع الحصانة عنه نظرا لما اثير في
جلسة استجواب السيد وزير الدفاع من اتهامات ورغبة منه التمام
االجراءات القضائية المتعلقة باستكمال التحقيق القضائي
33

الجلسة (2016-7-17 )3
الجلسة (2016-7-17 )3

الجلسة (2016-7-17 )3

الجلسة (2016-7-18 )2
الجلسة (2016-7-28 )1
الجلسة (2016-7-28 )1
الجلسة (2016-7-30 )7
الجلسة (2016-7-30 )7
الجلسة (2016-8-9 )4

 01مناقشة المجلس موضوع تعويض المتضـررين من االحداث االخيرة في
قضاء الطوز بناءا على الطلب المقدم من النائب نيازي معمار أوغلو
 00مناقشة المجلس موضوع نسبة مقاعد مجلس النواب بناءا على الطلب
المقدم من النائب عبد الهادي الحكيم الذي دعا الى تخفيض عدد اعضاء
مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واالقضية والنواحي الى
الثلث على أن تجري انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في
وقت واحد ،داعيا لجنتي القانونية واالقاليم والمحافظات غير المنتظمة
بأقليم الى تقديم مقترحي قانونين لتنظيم عملية تخفيض اعضاء مجلس
النواب ومجالس المحافظات
 04تأدية اليمين الدستورية للسيدات والسادة الوزراء الجدد
 .1السيد عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزيرا للتعليم العالي
 .4السيد حسن هادي الجنابي وزيرا للموارد المائية
 .3السيد جبار علي حسين لعيبي وزيرا للنفط
 .2السيد كاظم فنجان الحمامي وزيرا للنقل
 .5الدكتورة ان نافع اوسي وزيرا لالسكان واالعمار
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مناقشة المجلس امتحانات الوقفين الشيعي والسني بناءا على طلب مقدم
من النائب حيدر الفوادي
مناقشة المجلس تقييـــــــــم عمـــــــــله حيث استعرضت الدوائر المعنية
احصائيات وافية وشاملة لكل النشاطات واالنجازات الخاصة بالدور
الرقابي والتشريعي للمجلس وسبل النهوض بعمل المجلس
مناقشة المجلس مسالة تداعيات عدم صرف رواتب موظفي أقليم
كردستان بناءا على طلب النائب هوشيار عبدهللا
مناقشة المجلس مسالة دفع مستحقات المزارعين والفالحين لالعوام
 4015 - 4012وموضوع نسبة كميات الحبوب المستلمة من فالحي
اقليم كردستان بناءا على طلب مقدم من النائبة نجيبة نجيب.
منح الرئيس الجبوري مهلة اسبوع للكتل النيابية لحسم تقديم  17مرشحا
ضمن خبراء المفوضية لالنتخابات وتقديم  30مرشحا كحد اقصى
لعضوية لجنة تعديل الدستور فضال تقديم اسماء المرشحين للجنة تعديل
النظام الداخلي لمجلس النواب
مناقشة المجلس تقريرا عن معالجة أزمة السكن مقدم من النائب عدنان
الجنابي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لمعالجة ازمة السكن
مناقشة المجلس مقتـــرح تعديـــل المـــادة (  /29أوال ) من دستــور
جمهوريــة العـــراق لعــام  4005بناءا على الطلب المقدم من النائب
حامد الخضري
مناقشة المجلس الحادث االجرامي الذي استهدف مجلس عزاء حسيني في
مدينة داقوق بمحافظة كركوك
04

الجلسة (2016-8-9 )4
الجلسة (2016-8-11 )01

الجلسة (2016-8-15 )04

الجلسة (2016-8-15 )04
الجلسة (2016-8-29 )01
الجلسة (2016-9-24 )04
الجلسة (2016-9-24 )04
الجلسة (2016-9-26 )41

الجلسة (2016-9-26 )41
الجلسة (2016-10-22 )42
الجلسة (2016-10-22 )42

 40اعالن السيد رئيس المجلس عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر الجلسة (2016-10-24 )45
بناء على صالحية رئاسة المجلس بعد وصول مشروع قانون الموازنة
االتحادية العامة الى مجلس النواب

 -2عمليات التصويت املتفرقة
رقم وتاريخ الجلسة

موضوع التصويت
0

التصويت باملوافقة على ابقاء الفقرتين ثانيا وخامسا حول موضوع
تفجير الكرادة وقانون اصول املحاكمات الجزائية املشرع فقط من
جدول الاعمال
التصويت باملوافقة على اضافة فقرة مناقشة تفجير مرقد سيد محمد الجلسة (2016-7-12 )0
في بلد
الجلسة (2016-7-13 )4
التصويت على ادراج قرار على جدول الاعمال باعتبار قضاء بيجي
وناحية الصينية والقرى والقصبات التابعة لهما مناوق منكوبة
التصويت على عرض مقترحات الاصالح التي تقدم بها عدد من النواب الجلسة (2016-7-13 )4

5

تصويت املجلس على قرار باعتبار قضاء بيجي وناحية الصينية والقرى
والقصبات التابعة لهما مناوق منكوبة نتيجة ملا لحق بهم من اضرار
ودمار شامل بسبب تنظيم داعش الارهابي
تصويت املجلس على احالة ملف النواب املطلوب رفع الحصانة عنهم
الى اللجنتين القانونية وشؤون الاعضاء وتقديم توصيات الى املجلس
خالل اسبوعين
تصويت املجلس على احالة ملف النواب الذين تجاوزوا الحد القانوني
للغياب الى لجنتي شؤون الاعضاء والقانونية لتقديم تقرير بخصوص
النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني خالل اسبوعين
التصويت على قرار نيابي موجه لوزارة التربية يتضمن السماح لطلبة
الصف السادس الاعدادي بفرصة لتحسين املعدل والسماح لطالب
الصف الثالث املتوسط بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع املواد
التصويت من حيث املبدأ على املض ي بمشروع قانون دمج وإلغاء
الوزارات واملقدم من لجان التعليم العالي والصحة والبيئة والخدمات
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الجلسة (2016-7-12 )0

35

الجلسة (2016-7-13 )4

الجلسة (2016-7-17 )3

الجلسة (2016-7-17 )3

الجلسة (2016-7-26 )5

الجلسة (2016-7-26 )5

وألاعمار والثقافة والاعالم وحقوق ألانسان واملالية
01

التصويت على ادراج مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات
والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية في جدول اعمال
الجلسة
التصويت على قرار نيابي بالغاء قرار مجلس الوزراء املرقم  051في  -7الجلسة (2016-7-28 )1
 4101-1واملتضمن اخضاع رواتب واجور ومخصصات موظفي دوائر
الدولة والقطاع العام من الدرجة الثانية صعودا لالستقطاع الضريبي
ملخالفته الصريحة للدستور
الجلسة (2016-7-30 )7
تصويت املجلس بالجماع على مطالب اهالي ضحايا تفجير الكرادة

03

تصويت املجلس باإلجماع على عدم املض ي بتشريع قانون مجلس
النواب ورده الى الحكومة
التصويت على درج مشروع قانون تعديل قانــون املساءلة والعدالة
وحظــر حــزب البعــث واملقدم من لجنة املصالحة واملساءلة والعدالة
للتصويت عليه بجلسة يوم الثالثاء في الاسبوع املقبل
تصويت املجلس على رفع الحصانة عن الدكتور سليم الجبوري رئيس
مجلس النواب
التصويت على رفع الحصانة عن النائب محمد ناصر الكربولي بناءا
على ولبهم وبشكل ووعي نظرا ملا اثاره السيد خالد العبيدي وزير
الدفاع من اتهامات ضده ولستكمال الاجراءات التحقيقية
التصويت على رفع الحصانة عن النائب والب املعماري بناءا على
ولبه وبشكل ووعي نظرا ملا اثاره السيد خالد العبيدي وزير الدفاع
من اتهامات ضده ولستكمال الاجراءات التحقيقية
التصويت باملوافقة على تأجيل أستكمال اجراءات استجواب السيد
وزير الدفاع والتصويت على قناعة املجلس بأجوبته من عدمها الى
جلسة ألاثنين املقبل
تصويت املجلس على توصيات لجنتي الصحة والبيئة واملراة والاسرة
والطفولة بشان الحادث الاليم الذي ادى الى احتراق ردهة الاوفال
الخدج في مستشفى اليرموك ووفاة  03وفال حرقا
التصويت عل ــى قـ ـرار بخصــوص تعويض اهالي و ــوز خورماتو
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الجلسة (2016-7-28 )1
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الجلسة (2016-7-30 )7
الجلسة (2016-7-30 )7

الجلسة (2016-8-8 )4
الجلسة (2016-8-8 )4

الجلسة (2016-8-8 )4

الجلسة (2016-8-8 )4

الجلسة (2016-8-11 )01

الجلسة (2016-8-11 )01

40

تصويت املجلس على عضوية النائب جاسم محمد جعفر بدل عن
النائبة ندى السوداني في لجنة خبراء اختيار اعضاء املفوضية العليا
لحقوق الانسان
التصويت بعدم املوافقة على ادراج فقرة التصويت على قانون العفو
العام وتأجيلة للجلسة املقبلة
التصويت على قضاة الهيأة التمييزية املختصة بنظر الطعون املقدمة
على قرارات هياة املساءلة والعدالة وهم
القاض ي زهير عبد الصاحب رئيسا للهيئة
القضاة نجم عبد هللا وحامد ساهي ومقداد بدر حميد وحامد عبيد
وصباح رومي ومثنى احمد اعضاءا في الهيئة
بالضافة الى القاضيين زيدون سعدون وحجاب ابراهيم اعضاءا
احتياط (  4تصويتات )
التصويت على عدم الاقتناع باجوبة السيد خالد العبيدي وزير
الدفاع اثناء استجوابه في مجلس النواب
التصويت على خمسة وزراء من اصل ستة وزراء تم تقديمهم من قبل
السيد رئيس مجلس الوزراء ضمن التعديل الوزاري وهم كل من :
 .0السيد عبد الرزاق عبد الجليل العيس ى وزيرا للتعليم العالي
 .4السيد حسن هادي الجنابي وزيرا للموارد املائية
 .3السيد جبار علي حسين لعيبي وزيرا للنفط
 .2السيد كاظم فنجان الحمامي وزيرا للنقل
 .5الدكتورة ان نافع اوس ي وزيرا لالسكان والاعمار
( 5تصويتات)

32

التصويت بعدم قبول ترشيح السيد يوسف علي الاسدي وزيرا للتجارة الجلسة (2016-8-15 )04

34

التصويت على تأجيل استكمال التصويت على مشــروع قانــون الجلسة (2016-8-23 )03
العفــوالعـام واملقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان إلنضاج
مشروع القانون في كافة جوانبه الى جلسة يوم الخميس املقبل
التصويت على تأجيل التصويت مـن حيث املبـدأ على مشــروع قان ــون الجلسة (2016-8-23 )03
ضحـايا العدالـة بعدما قدم رئيس لجنة حقوق الانسان ولبا بالتأجيل
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صوت املجلس بالرفض على ولب قدم من عدد من النواب بتأجيل الجلسة (2016-8-23 )03
التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع
التصويت على توصيات لجنة شؤون الاعضاء بشان عرض ولبات رفع الجلسة (2016-8-23 )03
الحصانة عن السادة النواب
التصويت على سحب الثقة عن السيد خالد العبيدي وزير الدفاع الجلسة (2016-8-25 )02
بموافقة  024نائبا واعتراض  014فيما سجلت  02ورقة باولة من
اصل  414نائبا.
تصويت املجلس على التوصيات بخصوص العقبات التي تعترض الجلسة (2016-8-25 )02
عملية تحرير محافظة نينوى بناءا على ولب مقدم من النائب احمد
الجربا
التصويت على قرار بتشكيل لجنة نيابية تباشر بعملها والتحرك على الجلسة (2016-8-27 )05
الجهات التنفيذية لدعم ولب تاجيل امتحانات الوقفين الشيعي
والسني
التصويت من حيث املبدأ على املض ي بمشروع قانون الطعن ملصلحة الجلسة (2016-8-27 )05
القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بامللكية العقارية واملقدم من
اللجان القانونية والزراعة واملياه والاهوار واملالية
التصويت على توصيات اللجنة النيابية املشكلة بخصوص تاجيل الجلسة (2016-8-27 )05
امتحانات الوقفين الشيعي والسني
تصويت املجلس باملوافقة على اقتراح الرئيس الجبوري بمباشرة لجنة الجلسة (2016-8-27 )05
السلوك النيابي اعمالها فورا وتقدم توصية بسحب عضوية النائب
الذي يعتدي على نائب اخر أو هيئة الرئاسة أو ضيوف املجلس في
حال تكرار عمله والتاثير على عمل املجلس
تصويت املجلس على عدم القناعة باجوبة السيد هوشيار زيباري وزير الجلسة (2016-8-27 )05
املالية خالل جلسة استجوابه
التصويت على قرار نيابي بالغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج الجلسة (2016-8-29 )01
شركات الاسمنت الشمالية والجنوبية والوسطى بشركة واحدة
وإعادتها الى وضعها السابق بناءا على ولب مقدم من  71نائبا
التصويت على توصيات لزالة التجاوزات الخطيرة على بيئة الاهوار الجلسة (2016-8-29 )01
بناءا على ولب مقدم من النائبة شروق العبايجي
التصويت بقبول وريقة التصويت الورقي على سحب الثقة من وزير الجلسة (2016-9-21 )07
08

املالية
53

التصويت على رفض الطلب املقدم لتأجيل التصويت على استكمال الجلسة (2016-9-21 )07
سحب الثقة عن السيد وزير املالية
تصويت مجلس النواب على سحب الثقة من السيد هوشيار زيباري الجلسة (2016-9-21 )07
وزير املالية بموافقة  052نائبا مقابل رفض  77نائب وتحفظ 02نائبا

55

التصويت على توصيات لجنة الرياضة والشباب النيابية وشمول الجلسة (2016-9-26 )41
الرياضيين بجائزة النائب لألوائل والعمل على تكريم الالعبين ومدربيهم
والكادر الاداري
التصويت على قرار يؤكد بان نينوى بحدودها الادارية الحالية الجلسة (2016-9-26 )41
محافظة عراقية محمية بالدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة
واي تغيير بوضعها القانوني والاداري مخالف للدستور ويعد باوال
التصويت على قرار مقدم من لجنة الزراعة واملياه والاهوار ينص على الجلسة (2016-9-26 )41
الزام الحكومة خالل  01ايام بتقديم تعديل لقانون املوازنة العامة
الاتحادية لعام  4101بما يضمن دفع  51باملئة من مستحقات
الفالحين واملزارعين لعام  4101وقبل نهاية السنة املالية  ،فضال عن
أستمرار الحكومة بأكمال املتبقي من مستحقات الفالحين لعامي
 4102و4105
تصويت املجلس على قرار برفض قرار البرملان التركي تمديد بقاء الجلسة (2016-10-4 )40
القوات التركية داخل الاراض ي العراقية مع تأكيد مجلس النواب
برفضه توغل القوات التركية بالراض ي العراقية ورفض تواجد اي
قوات اخرى في الاراض ي العراقية
التصويت مــن حيث املبــدأ على املض ي بمشروع قانون التعديل الثاني الجلسة (2016-10-6 )44
لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع املحاكم من سماع
الدعاوى رقم ( )07لسنة  4115واملقدم من اللجنة القانونية.
الجلسة (2016-10-6 )44
تصويت على تقديم فقرة اعادة الطلبة املرقنة قيودهم

10

التصويت على تخويل هيئة رئاسة املجلس بتفعيل قانون استبدال الجلسة (2016-10-19 )43
النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني
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تصويت املجلس باملوافقة من حيث املبدأ على مقترح قانون التعديل الجلسة (2016-10-22 )42
الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم ( )072لسنة  0414واملقدم من
اللجان القانونية والثقافة ولعالم ،لجنة مؤسسات املجتمع املدني).
التصويت على قرار نيابي يتضمن اتخاذ الاجراءات الالزمة من الحكومة الجلسة (2016-10-22 )42
لتحرير املختطفات الايزيديات والايعاز باعادة اعمار قضاء سنجار
واعادة تاهيل البنى التحية واعتبار ضحايا الاعمال الارهابية التي
ارتكبتها داعش الارهابي بحق ابناء قضاء سنجار شهداء
التصويت على اسماء السيدات والسادة النواب كل من جمال الجلسة (2016-10-22 )42
املحمداوي وزاهر العبادي وفاومة الزركاني ورزاق محيبس ومازن
املازني ووالل الزوبعي وجمعة ديوان واردلن نور الدين ومحمد كون
وازهار الطريحي وهيثم الجبوري وجبار العبادي وحسام العقابي
ومحاسن حمدون واملقدمة من لجنة النزاهة ولجنة النفط واللجنة
املالية لعضوية اللجنة مشتركة بخصوص التحقيق في موضوع التقارير
الاعالمية باتهام بعض كبار مس ؤولي وزارة النفط بقضايا فساد
واملقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية
التصويت بعدم املوافقة على استئناف التصويت على مشروع قانون الجلسة (2016-10-24 )45
الهياة العامة ملراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية واملقدم من
اللجنتين املالية والاقاليم واملحافظات غير املنتظمة في اقليم في هذه
الجلسة
التصويت على قرار نيابي تضمن استمرار صرف الراتب التقاعدي الجلسة (2016-11-1 )41
ملنتسبي شركات التمويل الذاتي استثناءا من شرط اكمال  51سنة من
العمر واملحالين على التقاعد استنادا ألحكام البند ثالثا من املادة 04
من قانون التقاعد املوحد رقم  40لسنة  4112والذين سبق وان
انفكوا من الوظيفة ولغاية اصدار القرار الذي تم بناءا على ولب
مقدم من  70نائبا
تصويت املجلس من حيث املبدأ على مشروع قانون منح املوظف الجلسة (2016-11-3 )47
اجازة اعتيادية وويلة ومعالجة اوضاع املتعاقدين واملقدم من
اللجنتين املالية والقانونية
التصويت باملصادقة على قرار يخص الحسابات الختامية لجمهورية الجلسة (2016-11-7 )44
العراق للسنوات  4112و 4114و 4101و 4100واملقدم من اللجنة
املالية
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التصويت على قرار نيابي بشأن معدلت الطلبة في املجموعة الطبية الجلسة (2016-11-8 )31
بناءا على ما تم مناقشته مع السيد وزير التعليم العالي والبحث
العلمي ويتضمن تخصيص  311مقعد دراس ي من خطة الدراسة
املوازية للمجموعة الطبية على ان يكون التنافس عليها من جميع
الطلبة وفقا ملعدلتهم
موافقة املجلس على ادراج مقترح قانون الحشد الشعبي للتصويت الجلسة (2016-11-9 )30
عليه في جلسة يوم السبت  00/41بعد انتهاء مراسم الزيارة الاربعينية
التصويت باملصادقة على انتهاء عضوية اعضاء مفوضية حقوق الجلسة (2016-11-28 )33
الانسان املنتهية وليتهم إلحالتهم على التقاعد
التصويت برفض مرشحي اللجنة التحقيقية الخاصة بمراجعة كافة الجلسة (2016-12-1 )32
عقود ألايجار وإستثمار ألاهوار واملسطحات املائية لتشخيص
املخالفات وولب فسخها بعد ثبوتها بناءا على ولب مقدم من لجنة
الزراعة لوجود اعتراضات من قبل بعض اللجان النيابية
التصويت من حيث املبدأ على رفض مشروع قانون التعديل الاول الجلسة (2016-12-1 )32
لقانون العفو العام رقم ( )47لسنة  4101ورده الى الحكومة
موافقة املجلس على درج ولب مقدم من لجنة الامن والدفاع النيابية الجلسة (2016-12-5 )35
بشان توصيات تخص الهاربين واملتسربين ومفسوخي العقود
للعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي بعد -0-0
التصويت على توصيات لجنة الامن والدفاع التي تتضمن اصدار قرار الجلسة (2016-12-5 )35
من السيد القائد العام للقوات املسلحة يتضمن العفو عن الهاربين
واملتسربين بعد  4102-0-0وإيقاف التعقيبات القانونية بحقهم
قرار هيئة الرئاسة بناءا على موافقة املجلس تأجيل التصويت على الجلسة (2016-12-5 )35
مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى واملقدم من اللجنة القانونية
الجلسة (2016-12-7 )31
تصويت املجلس على موازنة كل من مجلس النواب

72

تصويت املجلس على موازنة السلطة القضائية

الجلسة (2016-12-7 )31

74

تصويت املجلس على موازنة مفوضية حقوق الانسان

الجلسة (2016-12-7 )31

21

التصويت على اعضاء لجنة الخبراء لختيار اعضاء مفوضية الجلسة (2016-12-7 )31
الانتخابات

21

عمل اللجان
ً
ً
تباينت نشاوات لجان املجلس تباينا كبيرا ،سواء على صعيد النشاوات التشريعية أو بقية النشاوات ألاخرى التي
تقع ضمن دائرة مسؤولياتها ،وقد عمل فريق املرصد على تفصيل هذا التباين ،وكالتي:
ً
 .0على صعيد الفعاليات التشريعية افرد التقرير رسما بيانيا باملشاريع واملقترحات التي أنجزت فيها القراءات الاولى
والثانية مصنفة بحسب اللجان التي قدمت مسوداتها ،وقد تبين بأن اللجان ألاقل فاعلية بهذا الخصوص  -مرتبة
تصاعديا من ألاقل إلى ألاكثر  -هي لجان( :العشائر ،النزاهة ،الشباب والرياضة ،شؤون ألاعضاء ،التربية ،املرأة
وألاسرة ،املصالحة واملساءلة  ،لجنة املهجرين واملرحلين  ،مؤسسات املجتمع املدني  ،الاوقاف والشؤون الدينية،
السياحة وآلاثار) .ول بد من إلاشارة إلى أن هذا النشاط ل تتحمله اللجنة ،فربما أن الوزارات املعنية ،كوزارة
التربية أو الشباب والرياضة لم ترفع إلى البرملان مشاريع قوانين ،وكما في الشكل التالي.
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 .4أما بالنسبة للقوانين املصوت عليها فقد جاء نشاط اللجان فها كما موضع في املخطط آلاتي:
مخطط يصنف القوانين املصوت عليها بحسب اللجان
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الدور الرقابي
ا
أول :الاستجواب
استجوب مجلس النواب خالل هذا الفصل التشريعي وزيري الدفاع واملالية وكما موضح في الجدول آلاتي:
املستجوب
 0السيد خالد العبيدي وزير الدفاع

والب الاستجواب

رقم وتاريخ الجلسة

نتيجة الاستجواب

عالية نصيف

الجلسة (2016-8-1 )2

اقالة الوزير

 4السيد هوشيار زيباري وزير هيثم الجبوري

الجلسة ( 2016-8-25 )02اقالة الوزير

المالية

ا
ثانيا :الاستضافة:
إذا جاز لنا ان نعد جلسات الاستضافة ضمن الجهد الرقابي ملجلس النواب  -مع أن مفردة "الاستضافة" لم ترد في
املادة الدستورية التي شرعت لعمل املجلس ول في النظام الداخلي  -فقد كانت الاستضافات على النحو الاتي:
املستضاف
0

رقم وتاريخ الجلسة

املوضوع

اللجنة المكلفة بدرج االهوار ضمن
الئحة التراث العالمي برئاسة السيد
قحطان الجبوري مستشار السيد رئيس ضم الاهوار
الجمهورية

استعراض

مراحل الجلسة (2016-8-1 )2

على

لئحة التراث العالمي
اتمام التصويت على الجلسة (2016-8-15 )04

4

السيد حيدر العبادي رئيس مجلس
الوزراء

3

السيدة عديلة حمود وزير الصحة
وعدد من المسؤولين في الوزارة
مستشفى اليرموك
والسيد علي التميمي محافظ بغداد
والسيد رياض العضاض رئيس مجلس
محافظة بغداد وعدد من المسؤولين

التعديل الوزاري

مناقشة حادثة حريق الجلسة (2016-8-15 )04

25

2

فيها ومدير عام الدفاع المدني
الطلبة االوائل من كليتي الحقوق
والعلوم السياسية في جامعة النهرين

5

السيد وزير التعليم العالي والبحث
العلمي

حضور لجانب من

الجلسة (2016-11-7 )44

وقائع جلسة مجلس
النواب
مناقشة معدالت

الجلسة (2016-11-7 )44

المجموعة الطبية

ا
ثالثا :توجيه ألاسئلة:
عمال باملادة  10من الدستور الفقرة سابعا ،وجه عدد من النواب اسئلة شفاهية لبعض الوزراء:
الوزير

مقدم السؤال

رقم وتاريخ الجلسة

0

السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية

النائبة حنان الفتالوي

الجلسة (2016-10-6 )44

4

السيدة ان نافع وزيرة األعمار واألسكان النائبة هدى سجاد
والبلديات
السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء
النائب هاشم راضي الجلسة (2016-11-5 )42
الموسوي
السيد محمد اقبال الصيدلي وزير التربية النائبة حنان الفتالوي الجلسة (2016-11-7 )44

3
2

الجلسة (2016-10-22 )42

46

عدد ساعات عمل البرملان
قسم عدد ساعات عمل البرملان كما موضح بالجدول الاتي على الشهور الخاصة بهذا التقرير وكان املجموع النهائي
هو  045ساعة ملجموع الجلسات خالل هذا الفصل أي ما يعادل ( )5.4يوم كامل او ما يعادل ( )02يوم عمل
بمعدل سبع ساعات عمل يوميا .ومقارنة بعدد الجلسات خالل هذا الفصل البالغ  31فأن معدل الجلسة
الواحدة من الوقت يبلغ ( )3.5ساعة تقريبا لكل جلسة.
الشهر

عدد ساعات

تموز

41.15

آب

37.4

أيلول

04.05

تشرين الاول

05

تشرين الثاني

45

كانون الاول

4

املجموع

045

عدد الفقرات املنفذة وغير املنفذة
أعلن املجلس في جدول أعماله عن فقرات الجلسات وما تتضمن كل جلسة من جدول أعمال إذ بلغ مجموع
الفقرات املعلنة ( )373فقرة نفذ منها ( )070فقرة في اليوم نفسه فيما رحلت ( )414فقرة إلى يوم آخر ولم يتسنى
لنا متابعة الفقرات املرحلة لعدم تتابعها في الجلسات الالحقة ما يعني إن املجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة
ما ل تستوعبه الجلسة وما ل يستطيع تنفيذه.
27

نسبة الفقرات
غير المنفذة الى مجموع الفقرات الكلي %54

عدد الفقرات المنفذة ()171
عدد الفقرات غير المنفذة ()202

48

مقارنة مجمل عمل املجلس خالل الفصول التشريعية من الدورة الانتخابية الثالثة
4
3

80

سؤال شفهي

2
0
2
0
0

عدد االستجوابات

1
5
0
0
3

عدد الكلمات المقروءة

41

92

عدد مرات التصويت

40

89

39
54
49
39

الفصل االول سنة 3

21

عدد البيانات المقروءة

5
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6
4
11

الفصل الثاني سنة 2
الفصل االول سنة 2
الفصل الثاني سنة 1
32

الفصل االول سنة 1

عدد االستضافات

16

34
27

عدد القوانين المصوت عليها
3

35
27

55
44

35
76
202
116

53

عدد القوانين المقروءة قراءة ثانية
6

20

عدد القوانين المقروءة قراء أولى

35

66
85

عدد الفقرات غير المنفذة
42
36
29
45
43
34
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ملخص رقمي ألداء مجلس النواب العراقي
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5
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3
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41
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414
35
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عدد الجلسات
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2

عدد الفقرات

20
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27

51

عدد الفقرات غير املنفذة

37

74

45

41

32

عدد القوانين املقروءة قراء أولى 05

5

5

7

0

4

عدد القوانين املقروءة قراءة 7
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2
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4

1
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عدد القوانين املصوت عليها
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3

2

2

2
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عدد الاستضافات

1

3

1

1

4

1

5

عدد البيانات املقروءة

5
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2
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1

34

عدد مرات التصويت
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37

1

2
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4
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عدد الكلمات املقروءة

1

0

1

1

1

1

0

عدد الاستجوابات

1

4

1

1

1

1

4

عدد التقارير

3
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4

سؤال شفهي
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