مؤسسة عراقية غير ربحية مستقلة تأسست سنة  ،4002وتظم:
.1

مركز مدارك لألبحاث والدراسات،

.2

املركز العراقي لثقافة الطفل،

.3

املرصد النيابي العراقي،

.4

مجلة مدارك.

املرصد النيابي العراقي :مشروع ملراقبة وتوثيق عمل مجلس النواب ،انطلق في بداية
الدورة الثانية للمجلس .4002 -4000
موقع املرصد http://www.miqpm.com
التقرير الفصلي التشريعي الاول للسنة الرابعة للدورة الانتخابية الثالثة
للمدة من  7107/7/4الى 7107/00/77
هيئة التحرير
سعدون محسن ضمد

رئيس مجلس الادارة

د .مزهر جاسم الساعدي

مدير املرصد واملشرف العام على التقرير

جالل عبد الزهرة رسن

املدير التنفيذي للمرصد

كاظم عبد الزهرة

محرر

شمخي جبر

محرر

الفهرست
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الدور الرقابي

27

عدد الفقرات املنفذة وغير املنفذة

24

رصد خاص ( الئحة السلوك البرملاني )

22

مخالفات املجلس
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املقدمة
يستكمل فريق املرصد عمله بمراقبة الدورة الانتخابية الثالثة ( )4002 -4002بإصدار التقرير
الفصلي الاول للسنة التشريعية الرابعة للمدة من  4007/7/2الى  ، 4007/00/47ويتضمن أداء
مجلس النواب التشريعي والرقابي ألربعة وثالثين 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 عليه في املادة  10من الدستور العراقي وكذلك املنصوص
عليه 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 اعت مد 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 فصل تشريعي على حده.
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معدل حضور الاعضاء شهريا للفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الرابعة :
الشهر

معدل الحضور (نائب لكل جلسة)

تموز

095

آب

404

أيلول

075

تشرين الاول

071

تشرين الثاني

077

املعدل العام

025

كان معدل الحضور العام لجلسات الفترة التي يغطيها التقرير هو ( )025نائبا حيث هبط مستوى
ً
الحضور عن الفصل التشريعي الذي قبله والذي كان معدله ( )091نائبا ،بينما كانت أقل
ً
الجلسات حضورا هي الجلسة ( )07حيث اقتصر الحضور فيها على ( )012نائبا.
ً
اما أكثر الجلسات حضورا فهي الجلسة ( )00من هذا الفصل حيث حضر فيها ( )435نائبا.
وهذا اليعني ان جميع الكيانات يمكن وضعها في سلة واحدة اذ اتضح لفريق املرصد ان هناك كيانات
لم يسجل عليها أي غياب خالل انعقاد هذا الفصل وكما موضح في الاتي :

0
4

الكيان
الحركة الايزيدية من اجل إلاصالح والتقدم
املجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري
4

عدد النواب املمثلين له
0
4

3
2
5
1
7
2
9

0
0
0
0
4
0
0

حركة ارادة
حركة الجهاد والبناء
حركة الحوار والتغيير
تجمع الامل
قائمة الرافدين
كتلة الصادقون
كتلة الجماهير السامية
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ويعزو فريق املرصد تكرار غياب الاعضاء لعدم اتخاذ الاجراءات الالزمة بحق الذين تجاوزت غياباتهم
اكثر من ثلث جلسات الفصل التشريعي كما مبين في قانون استبدال الاعضاء وعلى النحو الاتي :
اسم النائب

عدد الغياب

النسبة

عدنان رميض خرنوب

 30من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%22

رابعة
عبد الهادي محمد تقي سعيد
حسين
مثال جمال حسين احمد

 41من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%71

رابعة
 09من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%55

رابعة
عادل نوري محمد عبد املحمد

 01من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%27

رابعة
عبد هللا حسن رشيد دخيل

 01من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%27

رابعة
فيان دخيل سعيد خضر

 01من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%27

رابعة
شاخه وان عبد هللا

 05من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%22

رابعة
طالب عبد الكريم محمود حامد

 02من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%20

رابعة
سيروان عبد هللا اسماعيل عزيز

 03من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة
رابعة
6

%32

مثنى امين نادر حسن

 03من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%32

رابعة
اردالن نور الدين محمد

 04من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%35

رابعة
اشواق نجم الدين عباس محمد

 04من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%35

رابعة
ريناس جانو محمد يونس

 04من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%35

رابعة
نجيبة نجيب ابراهيم

 04من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%35

رابعة
قتيبة ابراهيم تركي جاسم

 04من  32جلسة في الفصل الاول  /سنة

%35

رابعة
وكانت الغيابات التراكمية للمحافظات على النحو الاتي :
تبين بعد استخراج هذه النسبة أن محافظة الانبار كانت ألاعلى من بين املحافظات في نسبة
الغياب إذ بلغت  % 7425وجاءت محافظة صالح الدين باملرتبة الثانية بنسبة  %149أما في املرتبة
الثالثة فكانت من نصيب محافظة دهوك بنسبة  % 542فيما كانت محافظات واسط ألاقل غيابا
من بين املحافظات العراقية بنسبة  % 4,1تليها محافظة املثنى بنسبة  % 4,14ثم محافظة بابل
بنسبة . % 4,71
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الغياب والحضور
.１

رسم بياني بعدد غياب ألاعضاء بحسب املحافظات لهذا الفصل
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النسبة املئوية للغياب بحسب املحافظات

تم احتساب النسبة املئوية لغيابات ألاعضاء بحسب املحافظات عن طريق قسمة عدد غياب
املحافظة الواحدة مقسوما على عدد نوابها مقسوما على عدد جلسات هذا الفترة والبالغة ()32
جلسة  .وقد تبين أن أكثر املحافظات غيابا هي محافظ دهوك بنسبة  ، %42450تليها محافظة
اربيل بنسبة  %43470ثم محافظة السليمانية بنسبة  ، %09477وكانت محافظة بابل اقل نسبة
غياب من بين املحافظات .
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.３

غيابات ألاعضاء موزعة بحسب الائتالفات
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.４

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
التشريعي الاول من السنة الرابعة الخاصة بهذا التقرير والبالغة ( )32جلسة  ،وكما موضح أدناه.
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.５

توزيع الغيابات بحسب الكيانات
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.６

النسبة املئوية لغياب الكيانات.
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.７

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 التراكمي بحسب املحافظات ،التي تبين فيها ارتفاع نسبة املحافظات

ذات ألاعداد ألاكثر من النواب:
تراكم غيابات أعضاء كل محافظة
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ب.


النسبة املئوية لغيابات النواب التراكمية بحسب املحافظات.
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3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

ت.

النسبة املئوية للغيابات التراكمية بحسب الكتل البرملانية:

في ذات املنهجية بعملية احتساب الغيابات ،تم احتساب النسب املئوية لتراكم غيابات الكتل
البرملانية بتقسيم مجموع غيابات الكيان على عدد نواب الكيان على عدد الجلسات .علما أن
النسب املذكورة احتسبت لـ  451جلسة .وقبل إدراج البيانات ال بد من مالحظة أن اغلب
الكيانات املذكورة تتكون من نائب واحد او نائبين لذلك تكون نسبتها عالية في الغياب أو الحضور
الن غياب العضو يمثل  %000من الكيان الذي يمثله نائب واحد.
وقد أفادت النسب أن التيار املدني الديمقراطي كان ألاعلى في نسبة الغياب من بين الكيانات
ألاخرى إذ جاء بنسبة  ، % 40واحتل املرتبة الثانية الكتلة العراقية الحرة وتجمع وطنيون بنسبة
 %05واملرتبة الثالثة كانت من حصة التيار الرسالي الجديد بنسبة .%02
أما الكيانات التي لم تسجل عليها وال حالة غياب فهي( :املجلس الشعبي الكلداني السرياني
الاشوري ،حركة ارادة ،تجمع الامل ،قائمة الرافدين).
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ث.

النسبة املئوية لتراكم غيابات الائتالفات السياسية

فيما يتعلق بهذه النسبة ،البد من التأكيد على أن بعض الكيانات املذكورة تتكون من نائب واحد
او نائبين لذلك تكون نسبتها عالية في الغياب أو الحضور الن غياب العضو يمثل  %000من
الكيان الذي يمثله نائب واحد.
وقد أفادت النسب أن التحالف املدني الديمقراطي كان ألاعلى في نسبة الغياب من بين الائتالفات
ألاخرى إذ جاءت نسبته  .% 02فيما بلغت نسبة ائتالف العراق من حصة الغياب  % 04واحتلت
بذلك املرتبة الثانية فيما جاء مجلس احرار الشبك باملرتبة الثالثة بنسبة % 00
أما الائتالفات املسجلة رسميا واملمثلة في البرملان بنائب او نائبين والتي لم تسجل عليها وال حالة
غياب فهي( :املجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري وقائمة الرافدين).
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ج.

تصنيف الغيابات التراكمية بحسب الجنس

لم تزل النساء هن ألاكثر التااما وحضورا في جلسات املجلس إذ بلغت نسبة الغياب للنساء مقارنة
بغياب الرجال على النحو آلاتي- :
نسبة غياب النساء = % 341
نسبة غياب الرجال = % 5,0
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 ()340
فيما بلغ معدل غياب الرجال ( )0442عضوا لكل جلسة.

شكل يوضح تراكم الغيابات بحسب الجنس
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الاداء التشريعي
قبل املباشرة في عرض مخرجات الشهور الخاصة بهذا التقرير ال بد من استعراض الحركات
التشريعية التراكمية التي عمل عليها املجلس منذ انطالق اعماله في الجلسة الاولى من السنة
التشريعية الاولى ولغاية  4007/00/47والتي تتضمن القراءتين الاولى والثانية والتصويتات:

149

0

0

0

214

293

0

50

100

150

0

200

250

300

ً
ونالحظ من املقارنة بين عدد القراءات الاولى والثانية ان هنالك ( )97قانونا لم تزل عند القراءة
ً
الاولى ولم تعرض إلى القراءة الثانية ،وأيضا ( )15قانونا قرأت قراءة ثانية ولم يتم التصويت عليها.
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املخرجات التشريعية للفصل التشريعي الاول من السنة الرابعة:
تابع فريق املرصد النيابي الاداء التشريعي ملجلس النواب للفترة التي يغطيها التقرير وكانت
مخرجاته كاالتي:
.１

بلغ مجموع حركة مشاريع القوانين املقروءة قراءة أولى وقراءة ثانية ومصوت عليها ()73

حركة وتفصيلها على النحو آلاتي:
قراءة أولى.)32( :
قراءة ثانية.)43( :
املصوت عليها.)01( :
مخطط ملخص القوانين للفصل التشريعي الاول من السنة الرابعة

25
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.２

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

للقوانين وهي:
القانون
مقترح قانون التعديل العشرين لقانون املالك رقم  45لسنة 0910املعدل واملقدم من لجنة
التعليم العالي والبحث العلمي.
مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش ألارهابية وتسريع أنجاز
معامالتهم والعناية الفائقة بجرحاهم واملقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء
السياسيين.
.３

جاءت الحركات التشريعية بحسب شهور هذا الفصل على النحو الاتي:

أ.

كان شهر تموز هو الاكثر فاعلية اذ انجزت فيه ثالثة وعشرون حركة تشريعية تضمنت

( )04قراءة أولى و( )1قراءة ثانية و( )5تصويت.
ب.

وجاء شهر آب باملرتبة الثانية ،اذ انجزت فيه اثنان وعشرون حركة تشريعية تضمنت ()7

قراءة أولى و( )00قراءة ثانية و( )5تصويت.
ت.

ثم شهر تشرين الثاني باملرتبة الثالثة ،اذ احتوى على اربعة عشر حركة تشريعية تضمنت

( )00قراءة أولى و( )4قراءة ثانية و( )2تصويت.
.４

تميات الجلسة ( )0و( )30من الفصل التشريعي الاول للسنة الرابعة خالل هذه املدة التي

يغطيها التقرير بقراءة اربعة قوانين قراءة أولى ،ما يجعلها ألاولى من بين الجلسات من هذه
الناحية .بينما جاءت الجلسة ( )00و( )01بتحقيقها اعلى عدد مرات انجاز القراءة الثانية ملشاريع
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القوانين إذ قرئت فيها ثالثة قوانين .كما حققت الجلسة ( )2و ( )00و( )02و()30و()33اعلى عدد
مرات التصويت على القوانين حيث تم فيها التصويت على قانونين.
كانت الجلسات ( )30من الفصل التشريعي الاول للسنة الرابعة خالل هذه املدة التي يغطيها
التقرير الاكثر فاعلية بالحركات التشريعية حيث احتوت على سبع حركات تشريعية من قراءة اولى
وقراءة ثانية وعملية تصويت على القوانين.

تصنيف القوانين
َّ
صنف فريق املرصد القوانين املصوت عليها من قبل مجلس النواب خالل الفترة التي يغطيها
التقرير بحسب وظيفتها على النحو الاتي:

تصنيف القانون

العدد

تعديالت على قوانين سابقة

3

قوانين تنظيمية

9

الغاء قرارات

0

اتفاقيات ومعاهدات

2

اما تفصيالت القوانين املصنفة فقد افردها فريق املرصد في جداول منفردة لكل صنف على حده،
وكما موضح في الجداول الاتية:
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اوال :التعديالت على القوانين السابقة
القانون الصادر
0
7
2

رقم وتاريخ الجلسة

مقترح قانون التعديل العشرين لقانون املالك رقم  45لسنة ج(4007 - 2 - 07 )02
0910املعدل واملقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم ( )47لسنة ج(4007 -2 -40 )01
 4001واملقدم من اللجنة القانونية.
مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك املركزي العراقي الصادر ج(4007/00/02)30
باالمر رقم ( )51لسنة  4002عن سلطة الائتالف املؤقتة (املنحلة)
واملقدم من اللجنتين املالية والاقتصاد والاستثمار.

ثانيا :القوانين التنظيمية

0

القانون الصادر

رقم وتاريخ الجلسة

مشروع قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم

ج(4007 - 7 – 2 )3

( )25لسنة  0915واملقدم من لجنتي الثقافة والاعالم
والقانونية نظرا للتحوالت السياسية والاجتماعية التي
حصلت في ضوء التغيير السياس ي الجديد في العراق
7

مشروع قانون مجلس الدولة واملقدم من اللجنة القانونية

2

مشروع قانون اصالح الناالء واملودعين واملقدم من لجان
العمل والشوؤن الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع
وحقوق الانسان
مشروع قانون املوازنة املعدلة العامة الاتحادية للسنة ج(4007 - 7 – 42 )2
املالية  4007واملقدم من اللجنة املالية لجنة الاقتصاد
والاستثمار
ج(4007 - 2 - 3 )00
مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية واملقدم من

4

2

ج(4007 - 7 - 40 )1
ج(3007 - 7 – 44 )7

29

لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنظيم اعمال
الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي وضمان
حقوق الوكيل العراقي وفسح املجال لتعامله مع
القطاع العام اسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده
بعدد معين من الوكاالت التجارية.
2

7
2

5

مشروع قانون الهيأة العراقية لالعتماد واملقدم من لجنة ج(4007 - 2 - 3 )00
ألاقتصاد وألاستثمار من اجل تطوير القدرات العراقية
الفنية العاملة في مجال البنية التحتية للجودة وتحسين
كفاءة جودة الخدمات التي تقدمها جهات تقويم املطابقة
ولبناء الثقة بالتقارير والشهادات التي تصدرها تلك الجهات.
مشــروع قانون أقامة الاجانب واملقدم من لجنتي الامن ج(4007 – 2 – 5 )00
والدفاع والقانونية
مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات ج(4007 - 9 -02 )02
داعش ألارهابية وتسريع أنجاز معامالتهم والعناية الفائقة
بجرحاهم واملقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء
السياسيين.
مشروع قانون الري واملقدم من لجنة الزراعة واملياه ج(4007 - 9 -02 )02
وألاهوار
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ثالثا :التصديقات واملعاهدات
القانون الصادر
0

7

2

4

رقم وتاريخ الجلسة

مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنه  4002ج(4007 – 7 - 42 )2
امللحقة باالتفاقية البريدية العاملية واملقدم من لجان العالقات
الخارجية والخدمات والاعمار واملالية
ج(4007/00/02)30
مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية املتبادلة
لالستثمارات بين حكومة جمهورية الع ـراق وحكوم ــة
الجمهوري ــة الاسالميــة الايرانيــة واملقدم من لجنتي العالقات
الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى ألاتفاقية املتعلقة ج(4007/00/40)33
بالضمانات الدولية على املعدات املنقولة والبروتوكول امللحق
بها بشأن املسائل التي تخص معدات الطائرات وألاعالنات
املكملة لألنضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق واملقدم من
لجنتي العالق ــات الخارجيــة والخدمــات وألاعمــار
ج(4007/00/40)33
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية
النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم ( )27لسنة  0922و
املقدم من قبل لجنة العالقات الخارجية ،لجنة مؤسسات
املجتمع املدني ،لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.
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الحركات غير التشريعية:
تضمنت الحركات غير التشريعية العديد من املواضيع
 -0القرارات
0

موضوع القرار

رقم وتاريخ الجلسة

قرار نيابي باعتبار ناحية الفرات منطقة منكوبة وجرائم

ج(4007 -7 -1 )4

القتل العمد التي قام بها تنظيم داعش الارهابي لناالء
سجن بادوش وضحايا قاعدة سبايكر وابناء عشائر
البونمر والجبور واللهيب والعبيد وجريمة قتل وتهجير
املدنيين من الكرد واملسيحيين والايزيديين والشبك في
سهل نينوى وسنجار والقتل العمد والتهجير للتركمان في
تلعفر وبشير جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد إلانسانية.
7

قرار نيابي مقدم من قبل النائب نيازي معمار أوغلو

ج(4007 -7 -40 )1

بخصوص جرائم الابادة الجماعية ملناطق تلعفر وتازة
خورماتو ونص على (تعد الجرائم التي ارتكبتها عصابات
داعش الاجرامية بحق الاسرى التركمان بقضاء تلعفر
وماتعرض اليه اهالي ناحية تازة خورماتو بالقصف
باالسلحة الكيمياوية املحرمة دوليا جرائم ابادة جماعية).
2

قرار نيابي مقدم من لجنة الخدمات وألاعمار نص الاتي
(على الوزارات كافة والهيئات املستقلة وامانة بغداد
والجهات غير املرتبطة بوزارة شمول املنتسبين املتوفين
أثناء الخدمة بتوزيع قطع ألاراض ي الخاصة بمؤسساتهم
والذين تم شمولهم بالتخصيص قبل احالتهم الى التقاعد
اووفاتهم استنادا الى املادة  20من قانون بيع وايجار
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ج(4007 -2 -3 )00

اموال الدولة رقم  40لسنة  4003واملوظفين الذين تم
تخصيص الاراض ي لهم ولم تكتمل اجراءات التسجيل
قبل صدور قرار  33لسنة ).4001
4

2
2

ج(4007 -2 -07 )02

صيغة قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية تضمن:
( نظرا لتحرير الاراض ي من عصابات داعش الارهابية بسواعد
الابطال من قبل كافة التشكيالت العسكرية والفصائل
املسلحة من الحشد الشعبي والعشائري على القائد العام
للقوات املسلحة الايعاز الى العمليات املشتركة وكافة فصائل
الحشد الشعبي بالسماح وعدم املمانعة من عودة نازحي قضاء
البعاج والقرى التابعة له وناحيتي تل عبطة والقيروان والقرى
التابعة لها بالعودة الى مناطقهم بعد التدقيق الامني للعوائل
التي ليس لها عالقة بتنظيم داعش الارهابي وخالل مدة
اقصاها شهر واحد).
قرار نيابي يلزم وزارة الكهرباء بتاويد محافظة البصرة بأكبر ج(4007 -2 -09 )05
عدد ممكن من ساعات التجهيا.
ج(4007 -2 -09 )05
قرار يتضمن السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي
بمنحهم فرصة تحسين املعدل ومراعاة جدول
الامتحانات.

7
2

قرار نيابي بشأن اجراء استفتاء اقليم كردستان بناءا على ج(4007 -9 -04 )07
طلب مقدم من  20نائبا.
قرار نيابي مقدم من لجنة حقــوق الانسان نص على ان ج(4007 -9 -02 )40
(مجلس النواب قرر ان تقوم الحكومة الاتحادية بص ــرف
رواتب موظفــي محافظة نين ــوى واملناطق املحررة من الذين
باشروا مهام عملهم على ان تستمر عملية التدقيق الامني
ويحاسب املوظف بعد ثبوت عدم سالمة موقفه الامني ملراعاة
الاوضاع الانسانية ملوظفي محافظة نينوى واملناطق املحررة
33

5

01

00

والن الاصل في التعامل براءة الذمة في املوقف الامني وملا
يلحقه اجراء ايقاف الرواتب من ضرر للموظفين ولكونه
مخالف للقواعد العامة ).
قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان تضمن اعتبار اجراء ج(4007 -9 -40 )44
الاستفتاء من قبل السلطة في اقليم كردستان غير دستوري
ومخالف إلحكام املادة  0من الدستور باعتباره ضامن لوحدة
العراق وإلزام القائد العام للقوات املسلحة باتخاذ كافة
الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق
وإصدار اوامره للقوات العسكرية بالعودة والانتشار باملناطق
التي كانت متواجدة فيها قبل  4002/2/00والسيطرة على
املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الامن فيها
والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع املواطنين
الكرد باعتبارهم مكون اساسا من مكونات الشعب العراقي
والتأكيد على تنفيذ القرارات املتخذة للمجلس الوزاري لألمن
الوطني في جلسته الاخيرة وتنفيذ سترايتجية املصالحة
الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب العراقي
والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع
الوسائل لتحقيق هذا الهدف بإعادة الاعمار في املناطق
املتضررة.
قرار مقدم من لجنة التربية بالتنسيق مع وزارة التربية يتضمن ج(4007 -9 -40 )44
السماح لطلبة الصفوف املنتهية بمنحهم فرصة اداء امتحان
الــدور الثالث وتحسيــن املعــدل لطلبة السادس الاعدادي.
ق ـرار مقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن ج(4007 -9 -40 )44
الغـاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضـي بمنـع
املستضافيــن للعام  4007-4001مــن النقـل الـ ــى جامعات
سكناهـم اسوة بالطلبة الاخرين.
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07

02

قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان تضمن اعتبار اجراء ج(4007 -9 -44 )43
الاستفتاء من قبل السلطة في اقليم كردستان غير دستوري
ومخالف إلحكام املادة  0من الدستور باعتباره ضامن لوحدة
العراق وعليه يعد باطال كما تبطل كل الاجراءات املترتبة
عليه ،وإلزام القائد العام للقوات املسلحة باتخاذ كافة
الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق
وإصدار اوامره للقوات العسكرية لحماية مواطنيه بالعودة
والانتشار في جميع باملناطق التي كانت متواجدة فيها قبل
 4002/2/00والسيطرة على املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها
كركوك وبسط الامن فيها ،والحفاظ على الروابط الوطنية
والاجتماعية مع املواطنين الكرد باعتبارهم مكون اساسا من
مكونات الشعب العراقي ،والتأكيد على تنفيذ القرارات املتخذة
للمجلس الوزاري لألمن الوطني في جلسته الاخيرة ال سيما
قراره باملتابعة القضائية للمسئولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن
بينهم رئيس سلطة الاقليم املنتهية واليته وتقديمهم للمحاكمة
وفقا للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر املوظفين الكرد
العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية ،وتنفيذ ستراتيجية
املصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب
العراقي والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع
الوسائل لتحقيق هذا الهدف باعادة الاعمار في املناطق
املتضررة.
قرار بتعليق عضوية النائب فارس الفارس لحين تقديمه ج(4007 -9 -02 )40
اعتذارا واعتبار ماقام به جريمة اعتداء على مكلف بخدمة
عامة باعتباره نائبا لديه الحصانة عن مايدلي به من اراء
ومفاتحة الجهات القضائية التخاذ الاجراءات الالزمة واحالته
الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض تحديد
مايتناسب من عقوبة مع املخالفة املسندة اليه والتي قد تصل
35

04

02

02

الى اسقاط العضوية نظرا ملا صدر من النائب من اخالل
بالنظام العام داخل الجلسة وانتهاكه الجسيم للسوك النيابي
وحفاظا لهيبة مجلس النواب.
(4007/00/3 )42
قرار نيابي يتبنى تنفيذ مبادئ خطبة املرجعية الدينية العليا
بشان استفتاء اقليم كردستان بناءا على طلب مقدم من 70
نائب .وتضمن القرار تبني مجلس النواب للمبادئ واملضامين
الواردة في خطبة املرجعية العليا بشان استفتاء اقليم
كردستان ،مطالبا الحكومة الاتحادية بوضع املبادئ موضع
التنفيذ والتاكيد على مطالبة الحكومة الاتحادية بتطبيق
اجراءات املجلس واعالمه بها.
قرار نيابي بشان ايقاف كافة التعامالت املالية واملصرفية مع (4007/00/3 )42
اقليم كردستان والضغط على قيادة الاقليم ،فضال عن أن
البنك املركزي العراقي يلتام بعدم بيع العملة الاجنبية الى
املصارف العاملة في اقليم كردستان واملصارف التي لديها
فروع في الاقليم وزبائنها من أجل الحفاظ على احتياطي البنك
املركزي من العملة الاجنبية ومنع تسربها وأن تقوم هيئة
الاعالم والاتصاالت بأستحصال كافة املستحقات املالية
املترتبة بضمة شركة كورك لالتصاالت خالل عشرة ايام
وبخالفه تقوم هيئة الاعالم والاتصاالت بإيقاف الطيف
الترددي لهذه الشركة لحين تسديد ما عليها من التاامات.
وتضمن القرار ،الزام وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني
واملخابرات باللجوء الى القضاء للمطالبة باعادة النظر
بالتعاقدات مع الشركات الخاصة باالنترنيت والاتصاالت،
مشددا على متابعة اللجنة املالية لتنفيذ القرار .
(4007/00/40 )47
قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية نص على ( ينسب
مجلس القضاء الاعلى قضاة في مراكز الاقتراع في يوم
36

07

02

05

71

70

77

الانتخابات لالشراف على عملية التصويت والعد والفرز
لضمان سير العملية الانتخابية ).
قرار نيابي مقدم من لجنة التعليم العالي يتضمن الغاء ترقين
قيد الطلبة املرقنين في الدراسة الاولية للكليات واملعاهد
باستثناء حاالت الغش واعتبار هذه السنة عدم رسوب
والسماح باداء الامتحان التكميلي لهذه السنة.
قرار نيابي مقدم من  22نائبا باعادة السنة الدراسية للعام
الحالي لطلبة مرحلة الدراسة الاعدادية الغراض تحسين
املعدل.
قرار نيابي مقدم من  25نائبا يتضمن اعتبار ناحية جلوالء
ناحية منكوبة بعد ان قام تنظيم داعش الارهابي والعصابات
الاجرامية بهدم منازل وقرى عديدة.
تصويت املجلس باملوافقة على قرار نيابي بتوسعة خطة
القبول وتاجيل الدراسة العليا الى السنة املقبلة في حال عدم
توفر املستلزمات املادية والبشرية والكوادر مع شمول فئة
الشهداء خصوصا ان بعض الجامعات وسعت والبعض الاخر
لم توسع السيما ان اعمام وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي اشار الى انه في حال توفر املالك التدريس ي واملستلزمات
املادية والبشرية ووجود متقدمين للدراسة يكون الحد الاعلى
في توسعة خطة القبول يوافق  4لقناة القبول العام و 2لقناة
القبول الخاص.
قرار نيابي يتضمن عدم السماح بفتح اي مقر امني او تواجد
قوات غير اتحادية في محافظة كركوك واملناطق املتنازع عليها
واقتصار حفظ الامن بالسلطة الاتحادية حصرا.
تصويت املجلس على قرار نيابي بالزام السلطات املختصة
بتفعيل نصوص التشريعات النافذة بتجريم من يروح ملبادئ
الصهيونية في الاوساط العراقية ومنها رفع علم الكيان
37

(4007/00/43 )42

(4007/00/43 )42

(4007/00/43 )42

(4007/00/43 )42

(4007/00/30 )49

(4007/00/30 )49

الصهيوني في التجمعات الجماهيرية.
72

74

ج(4007/00/01)30

قرار نيابي بخصوص رواتب ومخصصات متطوعي هيأة
الحشد الشعبي يقض ي بالزام مجلس الوزراء باحتساب فرق
الراتب وفقا للقوانين النافذة اعتبارا من  4007/0/0وتضمين
موازنة  4002كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي وفقا
للقوانين ومساواتهم مع اقرانهم في القوات املسلحة فضال عن
مناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتصويت
عليه وارساله الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه
وتحديد الوصف القانوني ملنتسبي الحشد وفقا للضوابط
املعمول بها.
قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بإعتبار ناحية الزوية في ج(4007/00/47)32
محافظة صالح الدين منطقة منكوبة.

 -4التقارير
0

موضوع التقرير

رقم وتاريخ الجلسة

تقرير لجنة الزراعة واملياه والاهوار حول النشــاط الفصلي

ج(4007 -2 -44 )01

للفترة املاضية
7

تقرير لجنة مؤسسات املجتمع املدني حول استضافة

ج(4007 -2 -44 )01

السيد محافظ بغداد واعضاء مجلس املحافظة
2

تقرير لجنة الخدمات والاعمار ونواب املحافظة البصرة
الوضع الخدمي والامني ف ــي محافظة وتضمن الدعوة
الستضافة الوزراء املعنيين لدراسة مطالب النهوض بواقع
املحافظة مع العمل على تشكيل لجنة نيابية تضم ممثلين
عن الوزارات املعنية ملتابعة تنفيذ التوصيات بشكل جدي
38

ج(4007 -9 -09 )40

لتحقيق حاجة املحافظة.
4

2

2

7

تقري ــر لجنــة الخب ـراء ألختي ــار أعض ــاء املفوضية العليــا املستقلة ج(4007 -9 -09 )40
لالنتخابــات عن عملها منذ مباشرة مهامها بتاريخ 4007/4/9
برئاسة النائب آرام شيخ محمد مبينة اليات العمل ضمن
مرحلة العمل الاولى التي تضمنت تقييم املتقدمين وتحديد
الدرجات لهم ونتيجة املرشح تعادل خمسين درجة ،موضحة
مفاتحة وزارة التعليم والداخلية ملعرفة مستوى التحصيل
الدراس ي واملوقف الامني للمتقدمين.
(4007/00/43 )42
تالوة اللجنة القانونية تقريرا بخصوص النواب املشاركين
باستفت ــاء اقليم كردستان اكدت فيه على ان اللجنة عقدت
عدة اجتماعات بالتنسيق مع لجنة شؤون الاعضاء للتدقيق
والتحري وفقا لالدلة التي تعد مخالفة ملواد دستورية ولالمر
الوالئي للمحكمة الاتحادية العليا  ،مشيرة الى ان الاسماء
شملت كل من السيدات والسادة النواب فيان دخيل وعادل
نوري وسالم جمعة واشواق الجاف وعرفات كرم وشاخوان
عبد هللا ونجيبة نجيب ومثنى امين وعبد العزيز حسن واربز
عبد هللا واردالن نور الدين وسيروان عبد هللا وسرحان احمد
وريناس جانو.
واوصت اللجنة باحالة املوما اليهم الى القضاء ورفع الحصانة
عنهم ومنعهم من حضور جلسات مجلس النواب لحين صدور
امر قضائي بحقهم.
(4007/00/30 )49
تالوة لجنة املرحلين واملهجرين واملغتربين تقريرا بشان اعادة
النازحين الى مناطقهم مشيرة الى معاناة اكثر من  2ماليين نازح
من فقدان الخدمات الاساسية لشحة املوارد املالية.
تالوة النائب كامل الزيدي رئيس اللجنة املكلفة بمتابعة النواب ج(4007/00/01)30
املشاركين في استفتاء اقليم كردستان تقريرا عن النواب
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املشاركين.
 -3متفرقات

0

املوضوع

رقم وتاريخ الجلسة

تأدية اليمين الدستورية من قبل كل من السيد

ج(4007 -7 -1 )4

فرات محسن الشرع بديال عن السيد محمد الطائي
والسيد فرزندة زبير محمود بديال عن السيد خسرو
كوران ليصبحوا اعضاء في مجلس النواب.
7

توضيح رئيس املجلس انه لدى املجلس  7طلبات

ج(4007 -7 -02 )5

استجواب استوفت  1منها الاجراءات الشكلية
والقانونية بينما طلب الاستجواب السابع مازال
قيد النظر ،معلنا عن تحديد يوم  2 -3املقبل
موعدا الستجواب السيد وزير التجارة وكالة
واملقدم من النائبة عالية نصيف على ان تتم باقي
عمليات الاستجواب تباعا في كل اسبوع ضمن
الجدول الزمني املقرر.
2

تادية السيدات والسادة اعضاء مجلس املفوضين

ج(4007 -7 -40 )1

للمفوضية العليا لحقوق ألانسان اليمين
الدستورية.
4

مناقشة املجلس أزمة املياه في العراق بحضور السيدات ج(4007 -7 -44 )7
والسادة الوزراء املعنيين كل من حسن الجنابي وزير
املوارد املائية وأن نافع وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات
وذكرى محمد جابر امينة بغداد ونزار الخير هللا وكيل
41

2

2

وزير الخارجية والسيد صادق مدلول محافظ بابل
والسيد رئيس مجلس املحافظة وعدد من املسؤولين في
املحافظة وبعد فيض من املداخالت اكد السيد رئيس
مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية خاصة يوم غد
الاحد تضم نواب محافظ بابل ولجنة الزراعة والاهوار
ووزارة املوارد املائية ملناقشة ازمة املياه في العراق وبابل
على وجه التحديد للوصول الى توصيات ناجعة وقانونية
وعرضها في جلسة يوم الاثنين املقبل.
اعالن الرئيس الجبوري عقد اجتماع يوم السبت املقبل ج(4007 -2 -3 )00
يضم هيئة رئاسة املجلس ورؤساء الكتل واللجان
النيابية للوقوف امام بعض املسائل التي تعترض قانون
انتخابات مجالس املحافظات بما فيها قضية انتخابات
محافظة كركوك ،فضال عن عقد اجتماع مساء اليوم
يضم اللجان النيابية املختصة مع نواب محافظة
كركوك لتقديم صيغة توافقية للمادة الخاصة
بانتخابات املحافظة ،مشددا على ان وحدة مجلس
النواب في القضايا الستراتيجية تعتبر هدفا للمجلس.
ج(4007 -2 -7 )04
توضيح الرئيس الجبوري ان قرار املحكمة
الاتحادية بعد تقديم طلب الاستشارة من رئاسة
املجلس تضمن استئناف عملية استجواب السيد
وزير التجارة ،الفتا الى ان الوزير املستجوب قدم
طلبا للحصول على اسانيد استجوابه حيث تم
تحديد موعده يوم الثالثاء املقبل  ، 2 – 05منوها
ان موعد استجواب وزير الزراعة في  2-07مازال
قيد النظر لقيام بعض النواب بسحب تواقيعهم

41

من قائمة املوقعين لطلب الاستجواب.
7

2

5
01

00
07

اعالن رئيس املجلس عن استمرار عمل مجلس النواب ج(4007 -2 -07 )02
الى يوم  42من الشهر الجاري وايقاف منح الاجازات
للسيدات والسادة النواب من أجل أستكمال بعض
القوانين املهمة ومنها قانون انتخابات مجالس
املحافظات.
تكليف رئيس املجلس لجنتي النااهة والقانونية للتحقيق ج(4007 -2 -09 )05
في الادعاءات التي صدرت من النائبة هدى سجاد على
القنوات الفضائية بشأن دفع مبالغ لبعض النواب من
أجل سحب تواقيعهم من على طلبات الاستجواب،
مشيرا الى ان املجلس سيعلن خالل يومين نتائج
التحقيق في حال ثبوتها وبعكسه ستتخذ اجراءات بحق
النائبة هدى سجاد.
موضوع عام ملناقشة تشكيل لجنة خاصة باملادة ( )045ج(4007 -2 -09 )05
من الدستور بناءا على طلب النائب عماد يوخنا.
اعالن الرئيس الجبوري عن ابراء مجلس النواب لذمته ج(4007 -9 -09 )40
من خالل نشر اسماء السيدات والسادة النواب
املصوتين واطالع الجميع على ان كل الخيارات خالل
الجلسة ,منوها الى ان مجلس النواب سيكون مجبرا على
تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية ملدة شهر لعدم
وجود النصاب الالزم للوصول الى واحد من الخيارات
املتعلقة بين اختيار القضاة او اختيار مفوضية جديدة
لالنتخابات.
مناقشة املجلس ألازمـ ـ ــة السياسيـ ــة الخاصة باستفتاء ج(4007 -9 -45 )44
اقليم كردستان.
(4007/00/9 )45
استعراض الرئيس الجبوري نتائج زيارته الى اربيل
42

02

04

02

02

07

ومباحثاته مع رئيس اقليم كردستان السيد مسعود
البارزاني ،منوها الى ان الحراك الدائم املجرد من
الاغراض الضيقة يعتبر واجبا عاما على صناع الراي
وقادة الامة القيام به قبل تعقد الامور.
تأدية السيد اياد عبد الجبار الجبوري اليمين
الدستورية نائبا في مجلس النواب بديال عن النائب
الراحل مهدي الحافظ.
اعالن الرئيس الجبوري عن عقد اجتماع لهيئة الرئاسة
مع رؤساء الكتل النيابية ولجن ــة الخب ـراء الختيــار اعضاء
املفوضي ــة العليا املستقلة لالنتخابات  ،مقترحا بان
تقدم لجنة الخبراء مالديها من مقترحات وفي حال عدم
التوصل الى حل فان املجلس سيعرض للتصويت 31
اسما مرشحا توصلت اليها اللجنة ويتم تجزئتهم على
شكل مكونات ومن يحصل على اعلى الاصوات يتم
اختياره عضوا في املفوضية.
تأدية السيدة سميعة محمد الغالب اليمين الدستورية
نائبة في مجلس النواب بديال عن النائب محمد ريكان
الذي تولى منصب محافظة الانبار.
اعالن الرئيس الجبوري عن ادراج التصويت على
مشروع قانون انتخابات مجالس املحافظات ومشروع
قانون انتخابات مجلس النواب على جدول اعمال
جلسة يوم غد ،داعيا السيدات والسادة النواب الى
تكثيف حضورهم لغرض التصويت على مشروعي
القانونين.
تنويه الرئيس الجبوري الى صدور قرار من املحكمة
الاتحادية باعتبار ماحصل من استفتاء في  45ايلول
املاض ي الغي الاثر وال اساس له ،مشيرا الى ان مجلس
43

(4007/00/9 )45

(4007/00/02 )41

ج(4007/00/01)30

ج(4007/00/09)34

ج(4007/00/40)33

02

النواب يعزز ماصدر من املحكمة الاتحادية ويثني على
اللجنة النيابية املكلفة بمتابعة اعضاء املجلس
املشاركين في الاستفتاء وماقدمته من تقرير لرئاسة
املجلس ،داعيا الى حضور كافة اعضاء مجلس النواب
الى الجلسات على ان يقوم القضاء بمتابعة ماهو مكلف
به وفقا لتقرير اللجنة النيابية الذي يستند لبعض
الاجراءات التي فيها مخالفات قانونية ودستورية.
اعالن الرئيس الجبوري عن تخصيص جلسات الاسبوع ج(4007/00/40)33
املقبل واعتبارا من يوم الاثنين الستجواب عددا من
السادة الوزراء بناءا على طلبات مقدمة من قبل عدد
من السيدات والسادة النواب الفتا الى ان مجلس
النواب سيقوم يوم الاربعاء املقبل باقامة مؤتمر موسع
في مجلس النواب وثم في محافظة النجف الاشرف
الحياء ذكرى مرور نصف قرن على رحيل الشيخ محمد
رضا الشبيبي احد ابرز الشخصيات الوطنية  ،مشيرا الى
عقد اجتماع ضم لجنتي الخدمات والثقافة والاعالم مع
هيئة الاتصاالت والاعالم وبحضور ممثل الحكومة
ملناقشة قانون هيئة الاعالم والاتصاالت حيث تم
الاتفاق على ادراج مشروع قانون املعلوماتية للمض ي
بشكل متوازي مع مقترح قانون الاعالم والاتصاالت.
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 -4عمليات التصويت املتفرقة
رقم

موضوع التصويت

وتاريخ

الجلسة
0

تصويت املجلس على قرار نيابي باعتبار ناحية الفرات منطقة

ج(4007 -7 -1 )4

منكوبة وجرائم القتل العمد التي قام بها تنظيم داعش
الارهابي لناالء سجن بادوش وضحايا قاعدة سبايكر وابناء
عشائر البونمر والجبور واللهيب والعبيد وجريمة قتل وتهجير
املدنيين من الكرد واملسيحيين والايزيديين والشبك في سهل
نينوى وسنجار والقتل العمد والتهجير للتركمان في تلعفر وبشير
جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد إلانسانية.
7

تصويت املجلس من حيث املبدأ على املض ي بإجراءات تشريع

ج(4007 -7 -1 )4

مشروع قانون مجلس الدولة واملقدم من اللجنة القانونية.
2

التصويت باملوافقة على درج قانون الوكاالت التجارية على

ج(-7 -00 )2

جدول الاعمال.

4007

4

التصويت باملوافقة على درج بيان مشفوع بصيغة قرار فيما يتعلق ج(-7 -00 )2
بتلعفر ضمن جدول الاعمال.
4007

2

التصويت بعدم املوافقة على درج أسماء املرشحين ملفوضية حقوق ج(-7 -00 )2
الانسان ضمن جدول اعمال الجلسة اثر طلب من لجنة الخبراء 4007
املختصة باختيار اعضاء املفوضية لدرجه بعد اكتمال عملها .
ج(-7 -00 )2
التصويت املجلس بعدم املوافقة على التصويت على مرشحي

2

45

مجلس الخدمة العامة الاتحادي وتاجيله الى الاسبوع املقبل.

4007

7

التصويت باملوافقة على درج موضوع عام للمناقشة وهو جلسة ج(-7 -02 )5
الوفاء للشهداء و الجرحى و مناقشة تكريم عوائلهم بما يؤمن لهم 4007
الحياة الكريمة ضمن جدول الاعمال.
ج(-7 -02 )5
التصويت بعدم املوافقة على املرشحة لرئاسة مجلس الخدمة
الاتحادي السيدة هدى عبد امللك عبد الغفور العاني.
4007

5

التصويت بعدم املوافقة على خوله طالب جبار محمد ألاسدي ج(-7 -02 )5
املرشحة ملنصب نائب رئيس مجلس الخدمة الاتحادي.
4007

01

التصويت بعدم املوافقة على السيد محمد حسين علي حسين ج(-7 -02 )5
الجنابي املرشح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي.
4007

00

التصويت بعدم املوافقة على طلب بتأجيل اصل املوضوع ,ج(-7 -02 )5
التصويت على املرشحيين.
4007

07

التصويت بعدم املوافقة على السيدة الهام لطيف شكر كاظم ج(-7 -02 )5
الفيلي.
4007

02

التصويت بعدم املوافقة على السيد بسام محمود فالمرز.

04

التصويت بعدم املوافقة على (السيد علي عبدالحسين مجبل ج(-7 -02 )5
حسين التميمي) ،كعضو في مجلس الخدمة الاتحادي.
4007

02

التصويت بعدم املوافقة على (الدكتور طارق ذاكر فجر) كمرشح ج(-7 -02 )5
لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي.
4007

02

التصويت بعدم املوافقة على (السيد سلمان يوخنا اسبانيا باقو) ج(-7 -02 )5
كمرشح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي.
4007

07

التصويت بعدم املوافقة على (السيد نهاد اكبر شكور) كمرشح ج(-7 -02 )5

2

ج(-7 -02 )5
4007

46

4007

لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي.
02

التصويت بعدم املوافقة على (السيد موفق مهذول محمد شاهين) ج(-7 -02 )5
كمرشح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي.
4007

05

التصويت بعدم املوافقة على (السيد نجيب خلف احمد عمر ج(-7 -02 )5
الجبوري) كمرشح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي.
4007

71

التصويت باملوافقة على تاجيل التصويت على مرشحي مجلس ج(-7 -02 )5
الخدمة الاتحادي الى الجلسة القادمة.
4007

70

التصويت من حيث املبدأ على توصيات مقدمة من النائب حيـدر ج(-7 -40 )1
الفوادي بخصوص الوفاء للشهداء والجرحى ملعالجة مشكلة السكن 4007
والتعليم والوقاية الصحية وتوفير الخدمات بانواعها لعوائل
الشهداء والجرحى وعناصر القوات الامنية الشرطة والجيش
والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة من خالل بناء وحدات
سكنية بكل محافظة تحمل اسم (مشروع الوفاء السكني) للشهداء
والجرحى على ان تخصص الحكومة املبالغ الالزمة لتنفيذ املشروع
وبتوقيتات سريعة فضال عن اهمية تحفيا املجتمع الدولي
للمساهمة في املشاريع السكنية وفتح باب التبرعات في داخل العراق
وتشكيل لجنة من مجلس النواب ملتابعة تنفيذ التوصيات .
تصويت املجلس على اعضاء مجلس املفوضين للمفوضية العليا ج(-7 -40 )1
لحقوق ألانسان وهم كل من السيد هيمن رشيد زيدان والسيدة 4007
بسمة محمود مصطفى والسيد ثامر ياسين عبد هللا والسيد علي
اكرم زين العابدين والسيد مشرق ناجي عبود والسيدة وحدة
محمود فهد والسيد علي عبد الكريم ميار والسيد فاضل عبد
الزهرة عباس والسيد عقيل جاسم علي والسيد زيدان خلف عبيد
والسيد عامر بولص زيا والسيدة فاتن عبد الواحد عباس اعضاءا
اصالء  ،فضال عن كل من السيدة بروين محمد امين والسيد انس

77
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اكرم محمد و السيد فيصل عبد هللا بدر اعضاءا احتياط .
72

74

التصويت على قرار نيابي مقدم من قبل النائب نيازي معمار أوغلو ج(-7 -40 )1
بخصوص جرائم الابادة الجماعية ملناطق تلعفر وتازة خورماتو 4007
ونص على (تعد الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الاجرامية
بحق الاسرى التركمان بقضاء تلعفر وماتعرض اليه اهالي ناحية تازة
خورماتو بالقصف باالسلحة الكيمياوية املحرمة دوليا جرائم ابادة
جماعية).
التصويت باملوافقة على تقديم الفقرة السابعة من جدول الاعمال ج(-7 -44 )7
الهميتها.
4007

72

التصويت باملوافقة على درج القراءة الاولى ملقترح قانون املفوضية ج(-7 -44 )7
العليا لالنتخابات ضمن جدول الاعمال.
4007

72

التصويت بعدم املوافقة على اضافة موضوع مناقشة قراري لجنة ج(-7 -42 )2
الزراعة و املياه و الاهوار و الوزارة حول تبطين جدول بابل الاروائي 4007
ضمن جدول الاعمال.
التصويت على قرار نيابي مقدم من لجنة الخدمات وألاعمار نص ج(-2 -3 )00
الاتي (على الوزارات كافة والهيئات املستقلة وامانة بغداد والجهات 4007
غير املرتبطة بوزارة شمول املنتسبين املتوفين أثناء الخدمة بتوزيع
قطع ألاراض ي الخاصة بمؤسساتهم والذين تم شمولهم بالتخصيص
قبل احالتهم الى التقاعد اووفاتهم استنادا الى املادة  20من قانون
بيع وايجار اموال الدولة رقم  40لسنة  4003واملوظفين الذين تم
تخصيص الاراض ي لهم ولم تكتمل اجراءات التسجيل قبل صدور
قرار  33لسنة ).4001
التصويت بعدم املوافقة على درج فقرة القراءة الثانية لقانون ج(-2 -3 )00
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات على جدول الاعمال.
4007

75

-2 -7

77
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التصويت باملوافقة على اجراء انتخابات مجالس املحافظات بنفس ج()04
48

املوعد املقرر دستوريا لالنتخابات البرملانية.

4007

21

تصويت املجلس باملوافقة على درج فقرة التصويت على التعديل ج(-2 -07 )02
الاول لقانون العفو العام على جدول الاعمال
4007

20

تصويت املجلس باملوافقة على درج موضوع القناعة باجوبة وزير ج(-2 -07 )02
التجارة على جدول الاعمال
4007

27

تصويت املجلس على القناعة باجوبة السيد سلمان الجميلي وزير ج(-2 -07 )02
التخطيط ووزير التجارة وكالة خالل عملية استجوابه التي تمت في 4007
الجلسة املاضية بعد موافقة  002نواب من اصل  404نائب.
تصويت املجلس على صيغة قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية ج(-2 -07 )02
تضمن:
4007
( نظرا لتحرير الاراض ي من عصابات داعش الارهابية بسواعد
الابطال من قبل كافة التشكيالت العسكرية والفصائل املسلحة من
الحشد الشعبي والعشائري على القائد العام للقوات املسلحة
الايعاز الى العمليات املشتركة وكافة فصائل الحشد الشعبي
بالسماح وعدم املمانعة من عودة نازحي قضاء البعاج والقرى
التابعة له وناحيتي تل عبطة والقيروان والقرى التابعة لها بالعودة
الى مناطقهم بعد التدقيق الامني للعوائل التي ليس لها عالقة
بتنظيم داعش الارهابي وخالل مدة اقصاها شهر واحد).
تصويت املجلس من حيث املبدأ على رد مشروع قانون الضمان ج(-2 -07 )02
الصحي الى الحكومة بناءا على الطلب املقدم من لجنتي الصحة 4007
والبيئة والعمل والشؤون الاجتماعية.
تصويت املجلس على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب ينص ج(-2 -09 )05
على ان النائب الذي يوقع على طلب الاستجواب ال يسمح له 4007
بسحب توقيعه.
تصويت املجلس على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب ينص ج(-2 -09 )05
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41

على ان النائب الذي يوقع على طلب الاستجواب ال يسمح له 4007
بسحب توقيعه.
تصويت املجلس على قرار يتضمن السماح لطلبة الصف السادس ج(-2 -09 )05
الاعدادي بمنحهم فرصة تحسين املعدل ومراعاة جدول 4007
الامتحانات.
تصويت املجلس على رفض عرض تقرير لجنة خبراء اختيار اعضاء ج(-2 -40 )01
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات وعملها خالل الفترة املاضية 4007 .
تصويت املجلس من حيث املبدأ على املض ي بتشريع مقترح قانون ج(-2 -40 )01
بابل عاصمة العراق الحضارية واملقدم من لجنتي الثقافة والاعالم 4007
والسياحة والاثار
تصويت املجلس على اضافة موضوع استفتاء كردستان و املناطق ج(-9 -04 )07
الاخرى على جدول الاعمال.
4007

40

تصويت املجلس على أعتبار مدينة املوصل وقضاء تلعفر مناطق ج(-9 -04 )07
منكوبة.
4007

47

تصويت املجلس على قرار نيابي بشأن اجراء استفتاء اقليم ج(-9 -04 )07
كردستان بناءا على طلب مقدم من  20نائبا.
4007

42

تصويت مجلس النواب على اضافة فقرة اقالة السيد نجم الدين ج(-9 -02 )02
كريم محافظ كركوك بطلب مقدم من  042نائب على جدول 4007
الاعمال ,ووصول كتاب مقدم من السيد حيدر العبادي رئيس
مجلس الوزراء يطلب فيه من مجلس النواب وفقا لصالحياته
باقالة املحافظ لتعريضه وحدة محافظة كركوك للتصدع والاخالل
بالوحدة الوطنية للمحافظة.
تصويت املجلس باملوافقة على اقالة محافط كركوك السيد نجم ج(-9 -02 )02
الدين كريم.
4007

44

51

42

42

47

42
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تصويت املجلس باملوافقة على اضافة فقرة اختياراعضاء مفوضية ج(-9 -01 )09
الانتخابات ضمن جدول الاعمال بطلب من لجنة الخبراء.
4007
تصويت املجلس على مرشحي عضوية لجنة النااعات العشائرية في ج(-9 -01 )09
محافظ البصرة التي ضمت كل من السادة النواب جبار العبادي 4007
وعامر الخزاعي وعامر الفايز وعبد السالم املالكي وصفاء الغانم
ومازن املازني وجمال املحمداوي وتوفيق الكعبي.
التصويت على التوصيات التي تم رفعها من لجنة مؤسسات ج(-9 -01 )09
املجتمع املدني واللجنة املالية ولجنة ألاقاليم واملحافظات غير 4007
املنتظمة في أقليم ولجنة الخدمات وألاعمار بعد استضافة محافظ
بغداد واعضاء مجلس املحافظة ,تضمنت املتابعة مع مكتب السيد
رئيس مجلس الوزراء والهيئة الاستشارية بخصوص ايجاد مصادر
مالية الستكمال تنفيذ املشاريع املتوقفة ,ومتابعة تنفيذ السياسيات
والاستراتيجيات التي تخص املحافظة سواء الاقتصادية او املالية او
غيرها ,ورفع تقرير الى هيئة النااهة ملساءلة املتسببين بهدر املال
العام والاضرار التي وقعت فيها املحافظة.
تصويت املجلس على قرار نيابي مقدم من لجنة حقــوق الانسان ج(-9 -02 )40
نص على ان (مجلس النواب قرر ان تقوم الحكومة الاتحادية 4007
بص ــرف رواتب موظفــي محافظة نين ــوى واملناطق املحررة من الذين
باشروا مهام عملهم على ان تستمر عملية التدقيق الامني ويحاسب
املوظف بعد ثبوت عدم سالمة موقفه الامني ملراعاة الاوضاع
الانسانية ملوظفي محافظة نينوى واملناطق املحررة والن الاصل في
التعامل براءة الذمة في املوقف الامني وملا يلحقه اجراء ايقاف
الرواتب من ضرر للموظفين ولكونه مخالف للقواعد العامة ).
تصويت املجلس على توصيات لجنة الامن والدفاع بشان مجزرة ج(-9 -02 )40
محافظة ذي قار .
4007
تصويت املجلس على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان ج(-9 -45 )44
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تضمن اعتبار اجراء الاستفتاء من قبل السلطة في اقليم كردستان 4007
غير دستوري ومخالف الحكام املادة  0من الدستور باعتباره ضامن
لوحدة العراق والزام القائد العام للقوات املسلحة باتخاذ كافة
الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق واصدار
اوامره للقوات العسكرية بالعودة والانتشار باملناطق التي كانت
متواجدة فيها قبل  4002/2/00والسيطرة على املناطق املتنازع
عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الامن فيها والحفاظ على الروابط
الوطنية والاجتماعية مع املواطنين الكرد باعتبارهم مكون اساسا
من مكونات الشعب العراقي والتاكيد على تنفيذ القرارات املتخذة
للمجلس الوزاري لألمن الوطني في جلسته الاخيرة وتنفيذ
سترايتجية املصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية
للشعب العراقي والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة
جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف باعادة الاعمار في املناطق
املتضررة.
تصويت ملجلس على قرار مقدم من لجنة التربية بالتنسيق مع وزارة ج(-9 -45 )44
التربية يتضمن السماح لطلبة الصفوف املنتهية بمنحهم فرصة 4007
اداء امتحان الــدور الثالث وتحسيــن املعــدل لطلبة السادس
الاعدادي.
تصويت املجلس على ق ـرار مقدم من لجنة التعليم العالي والبحث ج(-9 -45 )44
العلمي يتضمن الغـاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 4007
القاضـي بمنـع املستضافيــن للعام  4007-4001مــن النقـل الـ ــى
جامعات سكناهـم اسوة بالطلبة الاخرين.
تصـويت املجلس على اعضاء اللجنــة التحقيقيــة بخصــوص ج(-9 -45 )44
املخطوفيــن
4007
تصويت املجلس على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان ج(-9 -47 )43
تضمن اعتبار اجراء الاستفتاء من قبل السلطة في اقليم كردستان 4007
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غير دستوري ومخالف إلحكام املادة  0من الدستور باعتباره ضامن
لوحدة العراق وعليه يعد باطال كما تبطل كل الاجراءات املترتبة
عليه ،وإلزام القائد العام للقوات املسلحة باتخاذ كافة الاجراءات
الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وإصدار اوامره
للقوات العسكرية لحماية مواطنيه بالعودة والانتشار في جميع
باملناطق التي كانت متواجدة فيها قبل  4002/2/00والسيطرة على
املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الامن فيها،
والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع املواطنين الكرد
باعتبارهم مكون اساسا من مكونات الشعب العراقي ،والتأكيد على
تنفيذ القرارات املتخذة للمجلس الوزاري لألمن الوطني في جلسته
الاخيرة ال سيما قراره باملتابعة القضائية للمسئولين عن تنفيذ
الاستفتاء ومن بينهم رئيس سلطة الاقليم املنتهية واليته وتقديمهم
للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر املوظفين
الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية ،وتنفيذ ستراتيجية
املصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب
العراقي والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع
الوسائل لتحقيق هذا الهدف باعادة الاعمار في املناطق املتضررة.
تصويت املجلس باملوافقة على اضافة صيغة قرار بطلب مقدم من (4007/00/3 )42
( )70نائب على جدول الاعمال.
تصويت املجلس على قرار نيابي يتبنى تنفيذ مبادئ خطبة املرجعية (4007/00/3 )42
الدينية العليا بشان استفتاء اقليم كردستان بناءا على طلب مقدم
من  70نائب .وتضمن القرار تبني مجلس النواب للمبادئ واملضامين
الواردة في خطبة املرجعية العليا بشان استفتاء اقليم كردستان،
مطالبا الحكومة الاتحادية بوضع املبادئ موضع التنفيذ والتاكيد
على مطالبة الحكومة الاتحادية بتطبيق اجراءات املجلس واعالمه
بها.

53

22
27

22
25
21
20

تصويت املجلس باملوافقة على اضافة قرار اللجنة املالية بخصوص (4007/00/3 )42
وقف التعامالت املالية مع إلاقليم على جدول الاعمال.
تصويت املجلس على قرار نيابي بشان ايقاف كافة التعامالت املالية (4007/00/3 )42
واملصرفية مع اقليم كردستان والضغط على قيادة الاقليم ،فضال
عن أن البنك املركزي العراقي يلتام بعدم بيع العملة الاجنبية الى
املصارف العاملة في اقليم كردستان واملصارف التي لديها فروع في
الاقليم وزبائنها من أجل الحفاظ على احتياطي البنك املركزي من
العملة الاجنبية ومنع تسربها وأن تقوم هيئة الاعالم والاتصاالت
بأستحصال كافة املستحقات املالية املترتبة بضمة شركة كورك
لالتصاالت خالل عشرة ايام وبخالفه تقوم هيئة الاعالم
والاتصاالت بإيقاف الطيف الترددي لهذه الشركة لحين تسديد ما
عليها من التاامات.
وتضمن القرار ،الزام وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني
واملخابرات باللجوء الى القضاء للمطالبة باعادة النظر بالتعاقدات
مع الشركات الخاصة باالنترنيت والاتصاالت ،مشددا على متابعة
اللجنة املالية لتنفيذ القرار .
تصويت املجلس باملوافقة على ان تضاف فقرة الحفاظ على حقوق
املواطنين الكرد على صيغة قرار اللجنة املالية.
تصويت املجلس باملوافقة من حيث املبدأ على التوصيات الواردة
بشأن الحويجة وبخصوص الشهيد ابو تحسين الصالحي.
تصويت املجلس باملوافقة على اضافة فقرة مناقشة زيارة رئيس
املجلس و قرار رفض الحوار على جدول الاعمال.
تصويت املجلس بعدم املوافقة على مقترح قانون تعديل قانون
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات رقم ( )00لسنة 4007
واملقدم من اللجنة القانونية .
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تصويت املجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية نص
على ( ينسب مجلس القضاء الاعلى قضاة في مراكز الاقتراع في يوم
الانتخابات لالشراف على عملية التصويت والعد والفرز لضمان
سير العملية الانتخابية ).
تصويت املجلس بعدم املوافقة على قرار نيابي مقدم من اللجنة
القانونية يتضمن (اضافة ثالث مفوضين (تركماني ومسيحي
وايزيدي) ملجلس املفوضية واليحق لهم التصويت).
تصويت املجلس على اضافة فقرة تقرير اللجنة القانونية بشأن
عملية الاستفتاء على جدول الاعمال.
تصويت املجلس على قرار نيابي مقدم من لجنة التعليم العالي
يتضمن الغاء ترقين قيد الطلبة املرقنين في الدراسة الاولية للكليات
واملعاهد باستثناء حاالت الغش واعتبار هذه السنة عدم رسوب
والسماح باداء الامتحان التكميلي لهذه السنة.
تصويت املجلس على قرار نيابي مقدم من  22نائبا باعادة السنة
الدراسية للعام الحالي لطلبة مرحلة الدراسة الاعدادية الغراض
تحسين املعدل.
تصويت املجلس على قرار نيابي مقدم من  25نائبا يتضمن اعتبار
ناحية جلوالء ناحية منكوبة بعد ان قام تنظيم داعش الارهابي
والعصابات الاجرامية بهدم منازل وقرى عديدة.
تصويت املجلس باملوافقة على قرار نيابي بتوسعة خطة القبول
وتاجيل الدراسة العليا الى السنة املقبلة في حال عدم توفر
املستلزمات املادية والبشرية والكوادر مع شمول فئة الشهداء
خصوصا ان بعض الجامعات وسعت والبعض الاخر لم توسع
السيما ان اعمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اشار الى انه
في حال توفر املالك التدريس ي واملستلزمات املادية والبشرية ووجود
متقدمين للدراسة يكون الحد الاعلى في توسعة خطة القبول يوافق
 4لقناة القبول العام و 2لقناة القبول الخاص.
55

(4007/00/40 )47

(4007/00/40 )47

(4007/00/40 )47
(4007/00/43 )42

(4007/00/43 )42

(4007/00/43 )42

(4007/00/43 )42

25
71
70

77

72
74

72

تصويت املجلس باملوافقة على تقديم الفقرة الخامسة على انها
فقرة ثانية بطلب من النائب حامد الخضيري.
التصويت بعدم املوافقة على صيغة عرض تقرير لجنة الجبراء و
قراءة الاسماء و من ثم التصويت عليهم.
التصويت بعدم املوافقة على صيغة تصويت مقدمة من النائب
عمار طعمة هي كل نائب يسجل في ورقة اقتراعه ( )9اسماء على ان
يراقي فيها التوازن الدستوري و املكوناتي و الحزبي.
تصويت املجلس باالقتراع السري على اعضاء مجلس املفوضين في
املفوضي ــة العليا املستقلة لالنتخابات.
وحصلت القائمة (باء) على تصويت  054نائبا من اصل 074نائبا
مشاركا في اختيار القوائم الاربعة املرشحة وضمت القائمة الفائزة
كل من السادة رياض غازي فارس البدران وأحمد رحيم بشارة
املذخوري ومعتمد نعمة عبد املحسن ورزكار حمه محي الدين
وغسان فرحان حميد وكريم محمود شبيب التميمي وسعيد محمد
أمين ومعن عبد حنتوش وحازم الرديني .
واعلن الرئيس الجبوري احالة اعضاء مفوضية الانتخابات الحالية
على التقاعد بناءا على القوانين النافذة.
تصويت املجلس على اضافة عضوين مسيحي وتركماني احدهما
امراة الى مجلس املفوضين على ان اليحق لهما التصويت.
تصويت املجلس باملوافقة على تمديد الفصل التشريعي الحالي
ملجلس النواب الذي ينتهي اليوم ملدة  30يوما بناءا على صالحيات
املمنوحة لهيئة رئاسة املجلس من اجل متابعة كل مايتناوله جدول
الاعمال واقرار القوانين املهمة ومنها قانون املوازنة العامة
الاتحادية .
تصويت املجلس على قرار نيابي يتضمن عدم السماح بفتح اي مقر
امني او تواجد قوات غير اتحادية في محافظة كركوك واملناطق
املتنازع عليها واقتصار حفظ الامن بالسلطة الاتحادية حصرا.
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تصويت املجلس على قرار نيابي بالزام السلطات املختصة بتفعيل
نصوص التشريعات النافذة بتجريم من يروح ملبادئ الصهيونية في
الاوساط العراقية ومنها رفع علم الكيان الصهيوني في التجمعات
الجماهيرية.
تصويت املجلس بعدم املوافقة على املض ي في مقترح قانون تعديل
قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( )25لسنة  4003واملقدم من
النائب عدنان الجنابي وعدد من السيدات والسادة النواب.
تصويت املجلس من حيث املبدأ على املض ي بتعديل القانون النافذ
النتخابات مجلس النواب العراقي رقم  25لسنة  4003من خالل
القراءة الثانية والغاء مشروعات القوانين املقدمة بهذا الخصوص.
تصويت املجلس من حيث املبدأ على مقترح قانون تعديل قانون
الاحوال الشخصية رق ــم ( )022لسنة  0959واملقدم من لجان
القانونية والاوقاف والشؤون الدينية واملرأة وألاسرة والطفولة.
تصويت املجلس باملوافقة على درج تقرير اللجنة املشكلة من قبل
مجلس النواب ملتابعة ألاعضاء اللذين شاركوا باإلستفتاء وروجوا
لإلنفصال على جدول ألاعمال بطلب من النائب كامل الزيدي و
توقيع  45من النواب.
تصويت املجلس حيث املبدأ على املض ي باالجراءات الخاصة
بتشريع مشروع قانون ايجار ألاراض ي الزراعية واملقدم من لجان
الزراعة واملياه وألاهوار واملالية وألاقتصاد وألاستثمار.
تصويت املجلس حيث املبدأ على املض ي باالجراءات الخاصة
بتشريع مشروع قانون ايجار ألاراض ي الزراعية واملقدم من لجان
الزراعة واملياه وألاهوار واملالية وألاقتصاد وألاستثمار.
تصويت املجلس على انضمـام الاعضــاء املرشحيــن ال ــى لجنــة
املخطوفيـن واملشكلة باالمر املرقم ( )059وهم كل من السيدات
والسادة النواب غيداء سعيد عبد املجيد وعبد الرحيم الشمري
ونجاة ساير وانتصار علي الجبوري واشواق الجبوري .
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تصويت املجلس على انضمام الاعضــاء املرشحيــن الى اللجنة
النيابية املؤقتة معالجــة أزمــة السكـن ف ــي العـراق واملشكلة باالمر
املرقم ( )091وتضم كل من السيدات والسادة النواب حمدية
عباس محمد وصادق صالح مهدي اللبان ومحمد ناجي محمد الى
جانب كل من السيدات والسادة النواب املصوت عليهم سابقا وهم
عبد الهادي الحكيم وعدنان الجنابي وفيان دخيل وتوفيق الكعبي
وبرهان املعموري وحيدر مطلك وفارس طه فارس .
التصويت على قرار نيابي بخصوص رواتب ومخصصات متطوعي
هيأة الحشد الشعبي يقض ي بالزام مجلس الوزراء باحتساب فرق
الراتب وفقا للقوانين النافذة اعتبارا من  4007/0/0وتضمين
موازنة  4002كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي وفقا للقوانين
ومساواتهم مع اقرانهم في القوات املسلحة فضال عن مناقشة قانون
الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتصويت عليه وارساله الى
مجلس النواب لغرض التصويت عليه وتحديد الوصف القانوني
ملنتسبي الحشد وفقا للضوابط املعمول بها.
تصويت املجلس على تاجيل ادراج طلب نيابي مقدم من  050نائب
يتضمن حل مجلس محافظة كركوك على جدول اعمال الجلسة.
تصويت املجلس باملوافقة على درج التصويت على القاض ي السيد
موفق محمود العبيدي رئيسا لالدعاء العام والقاض ي السيد جاسم
محمد العميري رئيسا لالشراف القضائي ناءا على كتاب موجه من
مجلس القضاء الاعلى ضمن جدول الاعمال.
تصويت املجلس باملوافقة على درج قانون املعلوماتية على جدول
ألاعمال.
تصويت املجلس بعدم املوافقة على درج حل مجلس محافظة
كركوك ضمن جدول اعمال اليوم و بطلب قدم من  050نائب.
تصويت املجلس على السيد موفق محمود العبيدي لشغل منصب
رئاسة الادعاء العام والسيد جاسم محمد العميري لشغل منصب
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رئيس هيأة الاشراف القضائي بناءا على ترشيح مجلس القضاء
الاعلى.
تصويت املجلس من حيث املبدأ على املض ي بمقترح قانون مجلس
النواب وتشكيالته واملقدم من اللجنتين القانونية واملالية .
تصــويت املجلس على الاعتراض من حيث املبدأ على مقترح قانون
الغاء مكاتب املفتشين العموميين واملقدم من اللجنة القانونية ,على
ان يتم تعديله في القراءة الثانية.
تصويت املجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بإعتبار
ناحية الزوية في محافظة صالح الدين منطقة منكوبة.
تصويت املجلس على اضافة فقرة توصيات لجنة الزراعة و املياه و
الاهوار بخصوص ازمة املياه ضمن جدول الاعمال.
تصويت املجلس على توصيات لجنة الزراعة واملياه والاهوار بشأن
ازمة شحة املياه وتاثيرها على الاراض ي الزراعية في عدد من
املحافظات وخاصة الجنوبية.
تصويت املجلس على مادة قانونية في قانون الري سقطت سهوا
اثناء التصويت في جلسة سابقة.
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عمل اللجان
ً
ً
تباينت نشاطات لجان املجلس تباينا كبيرا ،سواء على صعيد النشاطات التشريعية أو بقية
النشاطات ألاخرى التي تقع ضمن دائرة مسؤولياتها ،وقد عمل فريق املرصد على تفصيل هذا
التباين ،وكاالتي:

ً
 .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
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فاعلية بهذا الخصوص  -مرتبة تصاعديا من ألاقل إلى ألاكثر  -هي لجان( :العشائر ،النااهة،
شؤون ألاعضاء ،التربية ،املصالحة واملساءلة ، ،املرأة وألاسرة ،الشباب والرياضة ،لجنة املهجرين
واملرحلين ) .وال بد من إلاشارة إلى أن هذا النشاط ال 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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املشاريع واملقترحات التي أنجزت فيها القراءات الاولى والثانية مصنفة بحسب اللجان
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 .4أما بالنسبة للقوانين املصوت عليها فقد جاء نشاط اللجان فها كما موضع في املخطط آلاتي:
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الدور الرقابي
ا
أوال :الاستجواب
انجز مجلس النواب خالل هذه الفترة استجوابا واحدا وكما موضح في الجدول آلاتي:
م
نتيجة
رقم وتاريخ
طالب
املستجوب
الجلسة

الاستجوا

الاستجواب

ب
 0السي ــد سلمان الجميلي
وزير التخطيط ووزي ــر
التج ــارة وكال ــة
 4السيد حسن الراشد وزير
الاتصاالت

عالية
نصيف
جاسم
هدى سجاد
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ج(-05 )03

القناعة
باجوبة الوزير

ج(/00/47)32
4007

لم يستكمل
الاستجواب
وانتهى الفصل
التشريعي

4007 -2

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 وال في النظام الداخلي  -فقد
كانت الاستضافات على النحو الاتي:

0

املستضاف

املوضوع

رقم وتاريخ الجلسة

السي ــد مشعل بن فهم

استضافة

ج(4007 -2 -05 )03

السلمي رئي ــس البـرملــان
العرب ــي والوفد املرافق له.
7

برملان الشباب

2

رئيس الوزراء السيد حيدر

استضافة
بمناسبة يوم
الشباب العالمي
مناقشة

العبادي

موضوع
استفتاء
الاقليم

ا
ثالثا :توجيه ألاسئلة:
لم يتم توجيه أي سؤال شفهي خالل هذه الفترة
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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 ( )311فقرة نفذ منها ( )043فقرة في اليوم نفسه فيما رحلت ()423
فقرة إلى يوم آخر ولم يتسنى لنا متابعة الفقرات املرحلة لعدم تتابعها في الجلسات الالحقة ما
يعني إن املجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة ما ال تستوعبه الجلسة وما ال يستطيع تنفيذه.
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رصد خاص ( الئحة السلوك البرملاني )
سجل فريق املرصد النيابي العديد من املالحظات اثناء حضوره جلسات املجلس يجد من
الضرورة الاطالع عليها من قبل رئاسة املجلس والاعضاء فضال عن الراي العام نلخص الابرز
منها في ادناه:
 – 0تتكرر حالة تواجد عدد غير قليل من النواب في كافتريا املجلس ومع ذلك ال يدخلون القاعة
املخصصة للجلسات ،الامر الذي استدعى رئيس املجلس في احدى الجلسات إلى قرع جرس بدأ
الجلسة الكثر من مرة من دون جدوى ،ما اضطره إلى الذهاب بنفسه للكافتريا لحث النواب على
حضور الجلسة بغية اكمال النصاب والتصويت على بعض مشاريع القوانين املعروضة في
الجلسة.

ً
 -4تكرر أيضا تأخر العديد من النواب عن حضور الجلسات في وقتها املحدد واملعلن مما يضطر
هيئة الرئاسة الى تاجيل بدأ الجلسات ملدة نصف ساعة الكمال النصاب القانوني.
 -3سجل فريق املرصد تكرار مغادرة العديد من النواب قاعة الجلسات بعد تثبيت حضورهم
بنصف ساعة على انعقاد الجلسة ،مما يؤدي الى ارباك عمل الجلسة وعدم اكتمال النصاب.
 -2لم تستعمل رئاسة املجلس النظام الالكتروني في احتساب عدد الحاضرين واملصوتين اثناء
انعقاد الجلسات مما ادى إلى إلارباك في سير الجلسات اذ يتم حساب الحاضرين او عدد املصوتين
يدويا وهذا العمل يأخذ الكثير من وقت الجلسة فضال عن ان هذه العملية تتكرر بعدد مرات
التصويت التي تحدث في الجلسة الواحدة
 -5ان العد اليدوي عرضة للشك من النواب انفسهم وقد شهدت بعض الجلسات تشكيكات عدد
من النواب بدقة العدد التي تجري للمصوتين مع أو ضد تشريع قانون ما ،مما يضطر رئيس
ً
الجلسة إلى إعادة عملية العد اليدوي لعدد املصوتين من جديد .ألامر الذي يولد انطباعا بأن
تكون بعض عمليات تمرير القوانين او عدم تمريرها ناتجة عن عمليات عد غير دقيقة.
 -1لم تشهد جلسات مجلس النواب انجاز كامل الفقرات املدرجة على جدول ألاعمال إال في
الجلسة الاولى والثامنة عشر من هذا الفصل .
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 -7لم يتسن لفريق املرصد معرفة نقاط النظام الصحيحة وغير الصحيحة اثناء مداخالت
النواب لعدم تعليق رئيس املجلس على املداخالت وإلاشارة الى كونها صحيحة او غير صحيحة ،وهو
امر يتسبب باستخدام حق املداخلة تحت بند نقطة النظام في غير محله ،مما يتسبب بالكثير من
الارباك داخل الجسة.
 -2لم يتسن لفريق املرصد معرفة الاعضاء الذين يصوتون على القوانين والذين يمتنعون عن
التصويت اثناء انعقاد جلسات املجلس والتصويت على القوانين .
 -9عدم نشر غياب وحضور الاعضاء بعد انتهاء الجلسات بشكل مباشر ونشرها بعد وقت طويل
فضال عن التعديالت التي تجرى على الغيابات املنشورة ابتداء.

ً
 -00وجد فريق املرصد أن معدل الغياب بعذر (إجازة) في كل جلسة بلغ ( )001نائبا ومعدل

الغياب بدون عذر بلغ ( )35نائب في كل جلسة ،وهذا يعني أن معدل عدم الحضور في كل جلسة
ً
يبلغ ( )020نائبا ،أي أكثر من ثلث عدد ألاعضاء في كل جلسة ،وكما موضح في املخطط التالي.
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 -00قسم فريق عمل املرصد النيابي عدد ساعات عمل البرملان كما موضح بالجدول الاتي على
الشهور الخاصة بهذا التقرير وكان املجموع النهائي هو  7240ساعة ملجموع الجلسات خالل هذه
الشهور أي ما يعادل ( )3يوم كامل او ما يعادل ( )0041يوم عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا.
ومقارنة بعدد الجلسات خالل هذه الفترة البالغ  32فأن معدل الجلسة الواحدة من الوقت يبلغ
( )444ساعة تقريبا لكل جلسة.

الشهر

عدد ساعات

تموز

01455

آب

43475

ايلول

0241

ت .الاول

941

ت.الثاني

941

املجموع

7240
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مخالفات املجلس
ً
أوال :عدم محاسبة من تتجاوز غياباته الحد القانوني من النواب
شهدت الفصول التشريعية السابقة املخالفة القانونية نفسها اذ تجاوزت غيابات عدد من النواب
الحد املسموح به ولم تتخذ بحقهم أي إجراءات في مخالفة صريحة ومستمرة لقانون استبدال
الاعضاء.0
اسم النائب

عدد الغياب

النسبة

نواف سعود زيد فرحان

 43من  37جلسة في الفصل الثاني  /سنة

%14

ثالثة
مثال جمال حسين احمد

 05من  37جلسة في الفصل الثاني الثاني /
سنة ثالثة

%20

اسم النائب

عدد الغياب

النسبة

نواف سعود زيد فرحان

 40جلسة من الفصل الاول للسنة الثالثة

%52

مشعان ركاض ضامن

 02جلسة من الفصل الاول للسنة الثالثة

%32

كما شهدت السنة التشريعية الثانية املخالفة القانونية نفسها اذ تجاوزت غيابات عدد من
النواب الحد املسموح به ولم تتخذ بحقهم أي إجراءات ،وكما موضح في الجدول آلاتي:

 1قانون استبدال األعضاء المرقم  49لسنة  2117المادة االولى سابعا( :اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع ألكثر من ثلث
جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد).
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اسم النائب
محمود داود سلمان موس ى
جنيد محمد عبدالكريم عبدالقادر
مثال جمال حسين احمد

عدد الغياب
 45من  25جلسة في الفصل الاول/
سنة ثانية
 02من  25جلسة في الفصل الاول/
سنة ثانية
 05من  47جلسة في الفصل الثاني/
سنة ثانية

عبدالكريم محمد عبدالكريم عبد

 01من  25جلسة في الفصل الاول/

القادر

سنة ثانية

النسبة
%55
%20
%55
%35

 -4خالف املجلس نظامه الداخلي في مادته الثانية والعشرون ثالثا التي تنص على( :تنعقد جلسات
املجلس على الاقل يومين في الاسبوع) اذ تكرر عدم انعقاد أي جلسة في اسبوع ثالث مرات متفرقة
وعقدت جلسة واحدة في الاسبوع لخمس مرات وهي للجلسات ( )42،45،41،49،32من هذا
الفصل التشريعي.
مخالفات مستمرة
سجل فريق املوصد عدم معالجة مجلس النواب للمخالفات ألاتية على الرغم من التنبيه إليها في
تقارير املرصد السابقة.
ا
اوال :استمرار عملية توزيع ألاعضاء على اللجان البرملانية من دون محددات واضحة فعلى الرغم
من أن املادة ( )73من النظام الداخلية تنص على ان «تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من
ً
عدد من ألاعضاء ال يقل عددهم عن سبعة اعضاء ،وال يزيد عن سبعة عشر عضوا» ،نجد بأن
ً
بعض اللجان فيها ( )40نائبا بينما البعض آلاخر لم يكتمل الحد ألادنى من عدد ألاعضاء فعدد
أعضاء لجنتي العمل والشؤن الاجتماعية والشباب والرياضة ( )5أعضاء فقط ،وعدد اعضاء
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لجنان (املصالحة واملسائلة) و(املرأة والاسرة والطفولة) ( )1أعضاء فقط ،ولجنة شؤون ألاعضاء
والتطوير البرملاني اقتصرت عدد اعضاءها على عضوين فقط.

ً
ثانيا :استمرار مخالفة املجلس نظامه الداخلي بعدم توزيعه  02نائبا على اللجان الدائمة في
املجلس.
ا
ثالثا :استمرار عدم اكتمال لجنة شؤون ألاعضاء والتطوير البرملاني،
ا
رابعا :استمرار خلو بعض اللجان من وجود الرجال كما في لجنة املرأة وألاسرة والطفولة ،كما
خلت لجنة العشائر من وجود النساء.
ً
خامسا :استمرار املجلس بعدم تضمين نظامه الداخلي املنشور على موقعه الرسمي ،للتغييرات
التي تم التصويت عليها من قبله.
ً
سادسا :استمرار مخالفة هيئة الرئاسة للمادة ( )02من النظام الداخلي للمجلس التي تنص:
ً
(أوال :ينشر الحضور والغياب في نشرة املجلس الاعتيادية وأحدي الصحف) اذ لم ينشر اسماء
الاعضاء املتغيبين في احدى الصحف اضافة الى عدم نشر الحضور ال في موقع املجلس وال في
الصحف.
ً
سابعا :استمرار افتقار النظام الداخلي في مادته  75لآللية التي تضبط التصويت داخل اللجان
التي تتكون من اعضاء عددهم زوجيا مثل ( )02-2وكيفية الترجيح في حال تساوي املصوتين ،وكما
هو واضح في الجدول آلاتي.
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جدول باللجان ذات الاعداد الزوجية من الاعضاء
عدد الاعضاء

اللجنة
العالقــات الخارجيــة

40

القان ــونيــة

02

املالي ـ ــة

02

التعليم العالي والبحث العلمي

01

الصحة والبيئ ــة

02

الزراعة واملياه والاهوار

02

ألاوقاف والشؤون الدينية

2

املرحلين واملهجرين املغتربين

00

ألاقاليم واملحافظات الغير منتظمة

00

بأقليم
الثقافة وألاع ــالم
الشهداء

والضحايا

2
والسجناء

00

السياسيين
ا
ثامنا :استمرار املجلس بعدم التصويت على حساباته الختامية في مخالفة "مستمرة" للمادة ()023
من 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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مقارنة مجمل عمل املجلس خالل الفصول التشريعية من الدورة الانتخابية الثالثة
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0

العنوان

تموز

آب

ايلول

ت.الاول

ت.الثاني

املجموع

عدد الجلسات

2

2

7

1

5

32

عدد الفقرات

24

003

21

19

51

311

عدد الفقرات غير

47

74

12

29

47

423

املنفذة
عدد القوانين

04

7

3

3

00

35

املقروءة قراء أولى
عدد القوانين

7

00

3

3

4

45

املقروءة قراءة ثانية
عدد القوانين املصوت

5

5

4

0

2

01

عليها
عدد الاستضافات

0

4

0

0

0

3

عدد البيانات املقروءة

7

7

7

2

2

32

عدد مرات التصويت

45

03

05

41

07

91

عدد الكلمات املقروءة

0

0

0

0

0

0

عدد الاستجوابات

0

0

0

0

0

4

عدد التقارير

0

4

4

4

0

7

سؤال شفهي

0

0

0

0

0

0
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