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المقدمة:
    عــى الرغــم مــن التحّديــات الجّمــة التــي واجههــا مجلــس النــواب عــى مختلــف األصعــدة )السياســية 

واالقتصاديــة واألمنيــة( وتراكمــات املــايض، إالّ أّن ذلــك لــم يُثِنه عــن القيام بواجبــه تجاه الشــعب العراقي 

ممثــالً بمهامــه الدســتورية يف الترشيــع والرقابــة وتمثيــل الناخبــن، والتــي تضعهــا الدائــرة اإلعالميــة 

اليــوم بــن أيديكــم يف صــورة تقريــر مفّصــل يتضّمــن مجمــل مــا قام بــه املجلــس خــالل أدائه لــدوره يف 

الســنة الترشيعيــة األوىل مــن الــدورة اإلنتخابيــة الرابعــة، ويشــتمل التقريــر عى انجــازات الســادة رئيس 

املجلــس ونائبيــه وأعمــال ونشــاطات اللجــان النيابيــة والســيدات والســادة أعضــاء املجلــس باإلضافــة 

 إىل اإلحصائيــات الخاصــة بالجلســات والقوانــن )املرّشعــة منهــا، وتلــك التــي مــا تــزال قيــد الترشيــع(.

انجــازات كل ســنة ترشيعيــة  توثيــق  دأبــت عــى  اإلعالميــة  الدائــرة  أّن  بالذكــر      وجديــر 

خــالل الــدورات اإلنتخابيــة املاضيــة، إالّ أنهــا خــالل هــذه الــدورة ســعت لتطويــر منهجيــة 

ــس  ــا املجل ــام به ــي ق ــة الت ــرة والنوعي ــود الكب ــم الجه ــر وحج ــذا التقري ــب ه ــق ليتناس التوثي

 يف التصــّدي للتحّديــات التــي واجهــت ومــا زالــت تواجــه العــراق وشــعبه وتلبيــة متطلباتــه.

   

ومن الله التوفيق

الدائرة اإلعالمية يف مجلس النواب

1 شباط 2020
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نشاطات السيد رئيس مجلس النواب
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أواًل: االجتماعات:
اجتمــع يف 2018/9/18 بأعضــاء اللجنــة التنســيقية التــي تــم تشــكيلها مــن نــواب البــرة واعضاء . 1

مجلــس املحافظــة والســيد املحافــظ والفريــق االستشــاري للســيد رئيــس مجلــس الــوزراء، التــي 

ســرفع توصياتهــا إىل مجلــس النــواب مــن أجــل اصــدار القــرارات النيابيــة الالزمــة بشــأن االوضــاع 

يف البــرة.

ــي . 2 ــن الكعب ــيد حس ــب األول الس ــور النائ ــة، بحض ــة املالي ــاء اللجن ــع يف 2019/1/13 بأعض اجتم

ووزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي الدكتــور قــي الســهيل؛ واســتعرض االجتمــاع تفاصيــل 

احتياجــات وزارة التعليــم املتعلقــة بتحســن واقــع األقســام الداخليــة للطلبــة، وتجهيــز املختــرات 

الطبيــة باألجهــزة الحديثــة، فضــال عــن مناقشــة تعميــم تجربــة املستشــفيات الجامعيــة، كذلــك 

تــم عــرض النقــص الحاصــل يف املــالكات التدريســية يف كليــات الطــب بعمــوم العــراق، واســتحداث 

درجــات وظيفيــة للخريجــن األوائــل عــى الكليــات.

اجتمــع يف 2019/1/15 بأعضــاء اللجنــة املاليــة وجــرى مناقشــة زيــادة اإليــرادات العامــة . 3

والتخصيصــات االســتثمارية، ومناقشــة التخصيصــات املاليــة مللــف الصحــة والربيــة فضــال عــن 

ــة. ــى التحتي ــاريع البن ــاء ومش ــاء والكهرب ــات كامل ــم والخدم ــاع التعلي قط

اجتمــع يف 2019/1/19 بأعضــاء اللجنــة املاليــة وبحــث معهــم التخصيصــات املاليــة لتنميــة األقاليم . 4

ــات  ــش واملحافظ ــن داع ــررة م ــات املح ــات املحافظ ــتعرض احتياج ــتثمارية، واس ــاريع االس واملش

التــي تعانــي نقصــا يف الخدمــات، فضــال عــن احتياجــات وزارة الدفــاع والربيــة والصحــة واملــوارد 

املائيــة يف املوازنــة االتحاديــة.

ــنة 2019، . 5 ــة لس ــة االتحادي ــود املوازن ــة بن ــة ملناقش ــة املالي ــاء اللجن ــع يف 2019/1/21 بأعض اجتم

ــة األمــوال إىل مشــاريع املحافظــات. ــف مناقل ــم مناقشــة مل وت

ــة، . 6 ــباب والرياض ــر الش ــيد وزي ــة، والس ــباب والرياض ــة الش ــس لجن ــع يف 2019/3/18 برئي اجتم

ــآت  ــة املنش ــام حماي ــر ع ــدم ومدي ــرة الق ــاد ك ــاء اتح ــن اعض ــدد م ــة وع ــل وزارة الداخلي ووكي

ــدويل. ــعب ال ــب الش ــداث ملع ــات أح ــث تداعي ــخصيات، لبح والش

اجتمــع يف 2019/3/24 بقيــادات ونــواب املحافظــات املحــررة، وجــرى اســتعراض ملــف الخدمــات . 7

وجهــود إعــادة اإلعمــار، مــع رضورة تعزيــز قــوات الجيــش والرشطــة مــن خــالل تطويــع أبنــاء 

تلــك املــدن، وتوفــر جميــع املعــدات واملســتلزمات الرضوريــة لحفــظ األمــن.

اجتمــع يف 2019/5/18 بعــدد مــن نــواب املــدن املحــررة مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي، واســتعرضوا . 8

ــة،  ــوى العراقي ــف الق ــكيل تحال ــات تش ــوا آلي ــم، وناقش ــة ملحافظاته ــية الراهن ــاع السياس األوض

ــا ينهــُض بمتطلبــات املــدن املحــررة واحتياجاتهــا. بوصِفــه مرشوًعــا وطنيًّ

ــة . 9 ــة واألمني ــية واالقتصادي ــاع السياس ــوا األوض ــة، وناقش ــات الثالث ــع يف 2019/6/9 بالرئاس اجتم
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والترشيعيــة يف البــالد، وبحثــوا مســألة إكمــال تشــكيل الكابينــة الوزاريــة ومناقشــة مــا نفــذ مــن 

ــق تطلعــات املواطنــن، كمــا جــرى اســتعراض آخــر  ــة انجــازه لتحقي الرنامــج الحكومــي وأهمي

التطــورات السياســية عــى الصعيديــن االقليمــي والــدويل، وبحــث الســبل الكفيلــة لتجنيــب البــالد 

واملنطقــة األزمــات والراعــات، كمــا تــم التطــرق إىل مشــاركة العــراق يف مؤتمــري القمــة العربيــة 

الطارئــة واإلســالمية اللتــن عقدتــا يف مكــة املكرمــة وموقــف العــراق مــن األزمــة الحاليــة.

ــون . 10 ــرشوع قان ــة م ــة، ملناقش ــة القانوني ــة واللجن ــل النيابي ــاء الكت ــع يف 2019/6/16 برؤس اجتم

التعديــل االول لقانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات واالقضيــة رقــم 12 لســنة 2018، واالتفــاق 

ــة والقوانــن التــي ســترشع يف الفصــل الترشيعــي الحــايل. ــم االعمــال الرقابي عــى تنظي

 اجتمــع يف 2019/6/29 بالرئاســات الثالثــة وناقشــوا تعديــل املــادة )58( مــن قانــون املوازنــة مــن . 11

خــالل تقديــم مقــرح قانــون، لتعديــل املــادة بمنــح وقــت أكثــر للحكومــة لغايــة 2019-10-24، 

ــة يف  ــم الحكوم ــة ودع ــف اإلدارة بالوكال ــاء مل ــة، وانه ــات الدول ــخصيات إلدارة مؤسس ــار ش الختي

اختيــار االفضــل وفــق مبــدأ الكفــاءة والنزاهــة وتحقيــق التــوازن الوطنــي.
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ثانيًا: الزيارات:
زار يف تاريخ 2018/9/20 السيد محمود املشهداني رئيس مجلس النواب السابق.. 1

زار يف تاريخ 2018/9/22 السيد مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.. 2

زار يف تاريــخ 2018/9/23 غبطــة الكاردينــال مــار لويــس روفائيــل ســاكو بطريــرك الكلــدان يف العــراق . 3

لم. لعا وا

زار يف تاريخ 2018/9/23 املجمع الفقهي لكبار العلماء يف مدينة االعظمية.. 4

زار يف تاريخ 2018/9/24 السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.. 5

زار يف تاريخ 2018/9/24 محافظة النجف األرشف.. 6

زار يف تاريخ 2018/9/24 السيد إياد السامرائي األمن العام للحزب اإلسالمي العراقي.. 7

زار يف تاريخ 2018/9/26 الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمر دولة الكويت.. 8

ــر . 9 ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــاح نائ ــراح الصب ــد الج ــيخ خال ــخ 2018/9/26 الش زار يف تاري

ــي. ــة الكويت الداخلي

 زار يف تاريخ 2018/9/26 السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس األمة الكويتي.. 10

 زار يف تاريخ 2018/9/28 محافظة نينوى.. 11

ــا بطــرس مــويش رئيــس أســاقفة املوصــل وكركــوك . 12  زار يف تاريــخ 2018/9/29 املطــران مــار يوحن

ــك. ــان الكاثولي ــم كردســتان للرسي وإقلي

 زار يف تاريخ 2018/10/3 العاصمة املرية القاهرة للمشاركة يف اعمال مؤتمر الرملان العربي.. 13

 زار يف تاريخ 2018/10/3 السيد عيل عبد العال رئيس الرملان املري.. 14

 زار يف تاريخ 2018/10/3 السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مر العربية.. 15

 زار يف تاريخ 2018/10/4 السيد أحمد أبو الغيط األمن العام لجامعة الدول العربية.. 16

 زار يف تاريخ 2018/10/9 السيد بن عيل يلدرم رئيس الرملان الركي.. 17

 زار يف تاريخ 2018/10/10 السيد رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية الركية.. 18

 زار يف تاريخ 11 /10 / 2018 مبنى السفارة العراقية يف أنقرة.. 19

 زار يف تاريخ 2018/10/27 السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب األردني.. 20

 زار يف تاريخ 2018/10/27 ذوي الطلبة العراقين من ضحايا ومصابي فاجعة البحر امليت.. 21

ــة . 22 ــت يف العاصم ــر املي ــة البح ــن بحادث ــهداء العراقي ــزاء الش ــس ع ــخ 2018/10/27 مجال  زار يف تاري

ــة عمــان. األردني

 زار يف تاريخ 2018/10/31 الدكتورة أمل القبييس رئيس الرملان اإلماراتي.. 23

 زار يف تاريخ 2018/11/13 محافظة كربالء املقدسة.. 24

 زار يف تاريخ 2018/11/18 الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمر دولة قطر.. 25
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 زار يف تاريخ 2018/12/16 الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمر دولة قطر.. 26

 زار يف تاريخ 2018/12/17 السيد عادل الجبر وزير الخارجية السعودي.. 27

 زار يف تاريخ 2019/1/13 محافظ بابل.. 28

 زار يف تاريخ 2019/1/27 اململكة املتحدة.. 29

 زار يف تاريخ 2019/2/9 سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بغداد.. 30

 زار يف تاريخ 2019/2/10 املستشفى العسكري يف القاهرة.. 31

 زار يف تاريخ 2019/2/21 الهيئة السياسية للتيار الصدري.. 32

 زار يف تاريخ 2019/2/23 محافظة األنبار.. 33

 زار يف تاريخ 2019/2/27 محكمة استئناف األنبار االتحادية.. 34

 زار يف تاريخ 2019/3/6 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.. 35

 زار يف تاريخ 2019/3/8 منطقة العامرية يف بغداد.. 36

 زار يف تاريخ 2019/3/14 مقر الهيئة العليا للحج والعمرة.. 37

 زار يف تاريخ 2019/3/19 محافظة السليمانية.. 38

 زار يف تاريخ 2019/3/22 محافظة نينوى.. 39

 زار يف تاريخ 2019/5/3 محافظة صالح الدين.. 40

 زار يف تاريخ 2019/5/4 محافظة النجف األرشف.. 41

 زار يف تاريخ 2019/6/18 مناطق العامرية والخرضاء والشعلة يف العاصمة بغداد.. 42

ــكرية . 43 ــات العس ــة العملي ــن نتيج ــض املترضري ــة لتعوي ــة املركزي ــخ 2019/6/18 اللجن  زار يف تاري

ــوزراء. ــس ال ــة ملجل ــة العام ــة يف األمان واإلرهابي

 زار يف تاريخ 2019/6/26 رئيس كتلة الجماهر الوطنية أحمد الجبوري.. 44
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ثالثًا: المشاركات:
ــٍج . 1 ــِع برنام ــا إىل وض ــرة ودع ــد بالقاه ــِة املنعق ــاِت العربي ــِر الرملان ــارك يف 2018/10/3 بمؤتم ش

عربــيٍّ واســٍع وشــامٍل؛ للقضــاِء عــى اإلرهــاِب وتجفيــِف منابِعــه، وأن تكــوَن الــدوُل التــي قارعــِت 

االرهــاَب وانتــرت عليــه هــي مــن تُــرشُف عــى الرنامــِج.

 شارك يف 2018/10/9 باالجتماع الثالث لرؤساء الرملانات األورآسيوية الحلبويس.. 2

 شــارك يف 2018/10/13 باحتفاليــة الذكــرى الســنوية الســابعة والثالثــن لتأســيس املجلــس األعــى . 3

اإلسالمي.

شارك يف 2018/10/13 بمؤتمر اليوم اإلسالمي ملناهضة العنف ضد املرأة.. 4

شارك يف 2018/11/14 بافتتاح جرس الجامعة يف مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار.. 5

شــارك يف 2018/11/20 بحفــل تخــرج طــالب جامعــة النهريــن للــدورة الخامســة والعرشيــن )دورة . 6

النــر والتنمية(.

شارك يف 2018/12/11 بندوة الطاقة لغرفة التجارية األمركية.. 7

ــد . 8 ــام يف معب ــام املق ــد الصي ــول عي ــاء بحل ــة االحتف ــة األيزيدي ــاء الديان ــارك يف 2018/12/14 أبن ش

اللــش.

ــهداء . 9 ــة الش ــه مؤسس ــذي أقامت ــات ال ــور واملنحوت ــرض الص ــاح مع ــارك يف 2018/12/24 بافتت ش

ــين. ــجناء السياس والس

10 . ،»Chatham House« شــارك يف 2019/1/29 بالنــدوة التــي أقامهــا معهــد الشــؤون الدوليــة امللكــي 

التــي ناقشــت أبــرز التحديــات التــي تواجــه العــراق، وأســبابها، ومتطلبــات املرحلــة املقبلــة.

 شارك يف 2019/2/10 بفعاليات الرملان العربي املنعقدة يف العاصمة املرية القاهرة.. 11

 شــارك يف 2019/3/2 باجتماعــات االتحــاد الرملانــي العربــي بمؤتمــره التاســع والعرشيــن يف اململكة . 12

ــمية. األردنية الهاش

 شــارك يف 2019/4/7 باجتماعــات الجمعيــة العامــة الـــ 140 لالتحــاد الرملانــي الــدويل يف العاصمــة . 13

القطريــة الدوحــة.

 شارك يف 2019/5/4 بالحفل التأبيني لزعيم آل يارس »أحد قادة ثورة العرشين«.. 14

 شــارك يف 2019/5/10 بمراســم أداء اليمــن القانونيــة للســيد نجرفــان بارزانــي وتنصيبــه رئيســا . 15

إلقليــم كردســتان العــراق.
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رابعًا: التقارير الصحفية:

البيانات والتريحات والتقارير الصحفيةت

1
أكد ان الدورة الترشيعية الحالية ستختلف عن سابقاتها وان رئاسة املجلس لن تسمح مطلقاً باي شكل 

من اشكال التدخل يف شؤون السلطة الترشيعية.

2
قدم تعازيه ومواساته ألبناء شعبنا العراقي وألحرار العالم بحلول فاجعة الطف االليمة واستشهاد 

االمام الحسن عليه السالم.

دعا الحاضنَة العربيَة إىل دعِم العراِق للميض يف عمليِة البناِء واإلعماِر بعد أْن ُطويت صفحُة اإلرهاب.3

دعا إىل أهميِة متابعِة أوضاِع الجاليِة العراقيِة وتذليِل العقباِت التي تواجُههم.4

هنّأ الناشطة نادية مراد بحصولها عى جائزة نوبل للسالم.5

أدان التفجرات الغادرة التي استهدفت االبرياء يف محافظتي االنبار وصالح الدين.6

هنأ ابناء املكون االيزيدي بمناسبة عيد الجماعية )جما(.7

ن املواقف التأريخية والوحدوية ألبناء املكون الركماني الكريم.8 ثمَّ

أدان التفجر اإلرهابي الجبان الذي استهدف املواطنن األبرياء يف قضاء القيارة بمحافظة نينوى.9

هنأ الشعب العراقي ونادي القوة الجوية بحصوله عى كأس االتحاد االسيوي للمرة الثالثة عى التوايل.10

جدد تعازيه ومواساته لألمة اإلسالمية وللعراقين جميعا بذكرى أربعينية اإلمام الحسن عليه السالم.11

تهنئة هنّأ ابناء شعبنا من الطائفة املندائية بذكرى حلول العيد الصغر.12

ادان التفجر االرهابي االثم الذي استهدف أحد املطاعم يف الجانب االيمن من مدينة املوصل.13

14
أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس التفجر اإلجرامي اآلثم الذي طال األبرياء يف شارع األطباء 

وسط مدينة تكريت.

هنأ الشعب العراقي واألمتن العربية واإلسالمية بذكرى املولد النبوي الرشيف.15

16
تابع باهتمام معاناة املواطنن يف محافظتي نينوى وصالح الدين، ومخيمات النزوح، والخسائر التي 

تسببت بها السيول.

نعى رحيل الشاعر الشعبي عريان السيد خلف، الذي انتقل إىل جوار ربه.17

18
أعلن يف الجلسة السابعة عرشة 2018/12/6 ان عدد مشاريع القوانن التي لم ترُشع بلغ 111 مرشوع 

قانون.

أدان التفجر اإلجرامي اآلثم الذي طال األبرياء يف قضاء تلعفر19

20
قدم توضيحا بشأن ما تناقلته بعضا من وسائل اإلعالم حول تسليم رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر 

العبادي محل إقامته.
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21
نفى ما تناقلته بعض الفضائيات وبعض املواقع التواصل االجتماعي من أخبار تناولت فيها عمل 
املوظف عماد طارق زوج وزيرة الربية شيماء الحيايل ضمن حماية رئيس مجلس النواب محمد 

الحلبويس.

أدان التفجر اإلرهابي يف سيطرة األقواس بمدينة تكريت اليوم الثالثاء.22

أعلن نهاية الفصل الترشيعي األول للدورة النيابية الرابعة.23

24
دعا األجهزة األمنية يف مدينة كربالء املقدسة إىل كشف مالبسات اغتيال الكاتب والروائي الدكتور عالء 

مشذوب برصاص مجهولن وسط املدينة.

25
أدن التفجر اإلرهابي وسط العاصمة املرية القاهرة مساء االثنن الذي أدى إىل سقوط عدٍد من 

الضحايا.

26
أدان األفعال اإلجرامية التي ارتكبتها عنارص داعش اإلرهابي والتي استهدفت املدنين العزل الباحثن عن 

رزقهم يف صحراء محافظة األنبار.

استنكر الجريمة اإلرهابية البشعة التي ارتُكبت بحق أهلنا من اإليزيدين.27

استنكر االعتداء اإلجرامي اآلثم يف املوصل الذي أسفر عن استشهاد عدد من املدنين العزل.28

قدم نعيه لوفاة رئيس هيئة النزاهة القايض عزت توفيق جعفر ليلة أمس بحادث مروري.29

30
أكد أن الشعب العراقي بكل قواه السياسية وممثليه يف الرملان يؤيدون قرارات املجتمع الدويل التي تدعو 

إلنهاء االحتالل، وإن موقف العراق الثابت هو أن الجوالن أرض عربية محتلة تخضُع ألحكام القانون 
الدويل وقرارات مجلس األمن.

أجرى اتصاال هاتفيا مع محافظ دياىل السيد مثنى التميمي؛ وذلك لبحث أزمة السيول يف املحافظة.31

32
عقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري الذي يزور العراق بهدف تعزيز 

العالقات بن البلدين الشقيقن.

رحب بالوفود الحارضة يف مؤتمر قمة بغداد لرملانات دول جوار العراق.34

35
نفى أي تريٍح أو بياٍن بخصوص املظاهرات األخرة كذلك نؤكد أحقية املواطنن يف التظاهر السلمي، 

وندعو وسائل اإلعالم والوكاالت إىل توخي الدقة واعتماد البيانات التي تصدر من املكتب اإلعالمي حرا.

أكد أن الصحافة العراقية سجلت مواقف مرشفة يف دعم التحول الديمقراطي والعملية السياسية يف العراق.36

37
وجه بامليض واالرساع باإلجراءات الترشيعية؛ إلقرار قانون املحكمة الذي طال انتظاره، ومعالجة الفراغ 

الدستوري؛ إعمااًل ألحكام املادة )92/ ثانيا( من الدستور، وعرض القراءة الثانية ملرشوع القانون 
بالجلسة املقبلة.

38
نفي عن طريق املكتب اإلعالمي األخبار التي تداولتها بعض وسائل اإلعالم حول عرقلة رئاسة مجلس 

النواب قرار فتح املنطقة الخرضاء أمام حركة املركبات.
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39

أشاد بقرار مجلس الوزراء املرقم )185( لسنة 2019، حول حثِّ الوزير ورئيس الجهة غر املرتبطة 
ن تم إحالته إىل املحكمة املختصة )جنح أو جنايات( عن إحدى جرائم  بوزارة عى سحب يد املوظف ِممَّ

الفساد املايل واإلداري، وأهمية ترئة املوظفن الذين لم يثبت بحقهم التقصر، واصًفا القرار بأنه خطوة 
جيدة؛ للحدِّ من الفساد والبدء بمحاربة الفاسدين وكشفهم، وحماية املجتمع واملواطنن واملال العام عى 

حدٍّ سواء.

40
أكد أنه ال النواب الحالين وال النواب السابقن لهم أي امتياز بحقوق التقاعد، وأن ما يرسي عى أي 
موظف يف الدولة العراقية يرسي عى أعضاء مجلس النواب فالجميع يخضع ألحكام قانون التقاعد 

املوحد.

41

أكد يف رسالة إىل الدول التي ستصوت العتبار بابل من مدن الراث العاملي، أن حضارة بابل هي عظمة 
العقل البرشي وهو ينجز قبل أكثر من سبعة آالف عام الفن والعمارة والفكر والقانون، مضيًفا أن 

العراقين دافعوا عن بابل ضد األرشار قديما وحديثا.
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خامسًا: نشاطات أخرى:
ــيد . 1 ــي الس ــة الكويت ــس األم ــس مجل ــره رئي ــن نظ ــا م ــاالً هاتفي ــخ 2018/9/19 اتص ــى بتاري تلق

ــة الكويــت. ــارة دول ــس ودعــاه لزي ــأه بفــوزه برئاســة املجل ــم هن مــرزوق الغان

تلقــى بتاريــخ 2018/9/19 اتصــاالً هاتفيــا مــن وزيــر الخارجيــة االمريكــي مايــك بومبيــو، بــارك . 2

فيــه لســيادته انتخابــه رئيســا للمجلــس.

تلقــى بتاريــخ 2018/9/23 اتصــاالً هاتفيــا مــن نظــره رئيــس مجلــس الشــعب الركــي بــن عــيل . 3

يلــدرم ووجــه فيــه دعــوة رســمية لســيادته مــن أجــل زيــارة تركيــا واملشــاركة يف مؤتمــر رؤســاء 

الرملانــات األورآســيوية يف أنطاليــا.

تلقــى بتاريــخ 2018/9/30 اتصــاالً هاتفيــا مــن رئيــِس الرملــاِن العربــي الســيد مشــعل بــن فهــم . 4

ــه فيــه دعــوة رســمية  الســلمي رئيــس الرملــان العربــي هنــأه فيــه النتخابــه رئيســا للمجلــس، ووجَّ

للرئيــِس الحلبــويس؛ للمشــاركِة يف مؤتمــِر الرملــاِن العربــي يف القاهــرة.

ــن الحســن . 5 ــه الثانــي ب ــد الل ــك عب ــة املل ــا مــع جالل أجــرى بتاريــخ 2018/10/26 اتصــاال هاتفي

ــاته  ــه ومواس ــه تعازي ــدم خالل ــة، ق ــف الطراون ــره عاط ــمية، ونظ ــة الهاش ــة األردني ــك اململك مل

للشــعب األردنــي الشــقيق ولــذوي ضحايــا حــادث انجــراف الحافلــة املدرســية إثــر ســيول األمطــار 

قــرب البحــر امليــت.

قدم بتاريخ 2018/12/31 تهنئة للشعب ملناسبة أعياد رأس السنة امليالدية.. 6

قدم بتاريخ 2019/1/6 تهنئة للشعب العراقي بمناسبة عيد تأسيس الجيش.. 7

قدم بتاريخ 2019/1/28 تعازيه إىل أبناء املكون األيزيدي برحيل األمر تحسن بك.. 8

قــدم بتاريــخ 2019/2/14 تعازيــه لــذوي الشــهداء وعوائلهــم مــن أبنــاء العــراق يف رسايــا الســالم، . 9

الذيــن تعرضــوا لتفجــر إرهابــي يف قاطــع عمليــات ســامراء.

ــم . 10 ــد املعل ــبة عي ــة ملناس ــالكات التعليمي ــة وامل ــألرسة الربوي ــه ل ــخ 2019/2/28 تهاني ــدم بتاري  ق

ــي. العراق

 قــدم بتاريــخ 2019/3/21 تعازيــه إىل عوائــل ضحايــا حادثــة غــرق العبــارة يف الجزيــرة الســياحية . 11

بمدينــة املوصــل.

 قــدم بتاريــخ 2019/4/2 تعازيــه للشــعب العراقــي ملناســبة إحيــاء ذكــرى وفــاة اإلمــام مــوىس بــن . 12

جعفــر الكاظــم عليه الســالم.

 قدم بتاريخ 2019/4/15 تهانيه إىل أبناء املكون األيزيدي ملناسبة عيد رأس السنة األيزيدية.. 13

ــه الســالم( والنصــف مــن . 14 ــد اإلمــام املهــدي )علي ــه لذكــرى مول  قــدم بتاريــخ 2019/4/21 تهاني

شــعبان.

 قــدم بتاريــخ 2019/4/21 تهانيــه إىل أبنــاء الشــعب العراقــي مــن املكــون املســيحي ملناســبة حلول . 15
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عيــد قيامــة الســيد املســيح )عليه الســالم(.

 قدم بتاريخ 2019/5/1 تهانيه إىل عمال وبناة العراق ملناسبة حلول عيد العمال العاملي.. 16

 قــدم بتاريــخ 2019/5/4 تحيتــه إىل منتســبي الســيطرات األمنيــة مــن الجيــش والرشطــة والحشــد . 17

الشــعبي يف قضــاء ســامراء خــالل تجولــه فيهــا.

 قــدم بتاريــخ 2019/5/4 تهانيــه وتريكاتــه لــألرسة الصحفيــة يف العــراق بمناســبة اليــوم العاملــي . 18

لحريــة الصحافــة.

 قــدم بتاريــخ 2019/5/6 تهانيــه ألبنــاء شــعبنا العراقــي واألمــة اإلســالمية بمناســبة حلــول شــهر . 19

رمضــان املبارك.

 قــدم بتاريــخ 2019/5/27 تعازيــه بالذكــرى األليمــة الستشــهاد اإلمــام عــيل بــن أبــي طالــب عليــه . 20

. لسالم ا

 أجــرى بتاريــخ 2019/5/28 اتصــاال هاتفيــا مــع الســيد نجرفــان البارزانــي هنَّــأه فيــه النتخابــه . 21

رئيســا إلقليــم كردســتان.

 قدم بتاريخ 2019/6/15 تهانيه لألرسة الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية.. 22

 قدم بتاريخ 2019/7/5 مباركته وتهانيه بإدراج آثار مدينة بابل عى الئحة الراث العاملي.. 23
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سادسًا: اللقاءات:

السياسية واملدنيةالرسميةت

نائب رئيس الجمهورية األستاذ نوري كامل املالكي  1
وفد من االتحاد الوطني الكردستاني برئاسة 

السيد الهور شيخ جنكي 

االستاذ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء االعى. 2
الشيخ همام حمودي رئيس املجلس االعى 

االسالمي

3 
السيد حسن عيل الفضالة القائم باألعمال باإلنابة بسفارة 

دولة قطر يف العراق

الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  وفــد 
برئاســة الســيد فــؤاد حســن املرشــح ملنصــب 

ــة ــس الجمهوري رئي

السيد سالم غصاب الزمانان السفر الكويتي لدى العراق 4
الدكتور سليم الجبوري رئيَس مجلِس النواِب 

السابِق

5 
السيد حسن الجنابي وزير املوارد املائية وعدداً من املسؤولن 

واملختصن يف الوزارة 
الدكتــور برهــم صالــح مرشــَح االتحــاِد 
ــِة ــِة الجمهوري ــتاني لرئاس ــي الكردس الوطن

الشيخ همام حموديالدكتور عبد الرزاق العيىس وزير التعليم العايل والبحث العلمي  6

رئيَس املجلِس األعى اإلسالميالسيد عالء موىس السفر املري لدى العراق  7

السيد رامون بيكوا سفر االتحاد االوربي لدى العراق 8
الشيخ قيس الخزعيل زعيَم حركِة عصائب أهِل 

الحق

د تقي املوىل برفقة  االستاذ فالح الفياض رئيس حركة عطاء  9 الشيخ محمَّ

10 
السيد منتر الزعبي سفر اململكة االردنية الهاشمية لدى 

العراق
وفد من املجلِس األعى اإلسالمي

11 
السيد إيرج مسجدي سفر جمهورية إيران االسالمية لدى 

العراق
السيد عمار الحكيم

رئيس تيار الحكمةالسيد جون ويليكس سفر بريطانيا لدى العراق 12

النائب أرشد الصالحي ووفد الجبهة الركمانية  13
كاردينال الكنيسة الكلدانية يف العراق والعالم 

لويس روفائيل األول ساكو

14 
السيد حسن الشحي سفر دولة االمارات العربية املتحدة لدى 

العراق
عدد من نجوم الكرة الرواد املقيمن يف دولة قطر

أبناء الجالية العراقية املقيمة يف قطر السيد فاتح يلدز سفر الجمهوية الركية لدى العراق 15

السيد بورنو اوبير سفر فرنسا لدى العراق 16
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 

بارزاني، والوفد املرافق له.
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17 
السيد عبد العزيز الشمري سفر اململكة العربية السعودية لدى 

العراق

منســقية تظاهــرات أجــور وعقــود وزارة 
الكهربــاء يف عمــوم العــراق املطالبــن بتثبيتهم 

ــم. ــالك الدائ ــى امل ع

الناشطة االيزيدية نادية مرادالسيد ناوفومي هاشيموتو 18

السفرَ الياباني لدى العراِق 19
رئيس تحالف اإلصالح واإلعمار السيد عمار 

الحكيم

أبناء الجالية العراقيةالسيد مؤيد الالمي 20

21 
نقيَب الصحفين العراقين ورئيَس االتحاِد العاِم للصحفين 

العرِب والوفَد املرافَق له
وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني

الفنان الكبر حسن نعمةالدكتورة جوان لوندز السفرَة االسراليَة 22

السيد برونو أنطونيو 23
رئيس تحالف اإلصالح واإلعمار السيد عمار 

الحكيم

السفرَ اإليطايلَّ لدى العراِق 24
فــدا ضــم عــددا مــن أعضــاء املكتب الســيايس 

والكتلــة النيابيــة لتيــار الحكمــة الوطني

الطفلة “طيبة”السيدة دينا زوربا 25

وفد محافظة النجف األرشفممثلَة هيئِة األمِم املتحدِة للمرأِة يف العراِق والوفَد املرافَق 26

وفًدا من شباب املوصلالسيد فكتور نيدوباس 27

السفرَ األوكراني 28
رئيس املكتب السيايس لحزب دعاة اإلسالم 

خضر الخزاعي

ذوي الطفلة املجني عليها “قمر”السيد يان كوبيتش 29

الطفل مؤمل حسن املالكيممثَل األمِن العامِّ لألمِم املتحدِة يف العراِق 30

السيد مكسيم ماكسيموف 31
وفدا من شيوخ ووجهاء منطقة العامرية يف 

بغداد 

عددا من أعضاء جمعية قصار القامة.سفرَ جمهوريِة روسيا لدى العراِق 32

السيد جعفر محمد باقر الصدر. 33

وفدا من نقابة مهنديس محافظة واسطالسيد سريل نان 34

رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم.السفرَ األملاني 35

السيدة سامية كاظم 36
وفًدا من األقليات العراقية يف الواليات املتحدة 

األمركية.



24

رئيَس مجلِس الدولِة 37
أبناَء الجالية العراقية املقيمن يف الواليات 

املتحدة األمركية.

وفد برملاني بنغالدييش برئاسِة السيد أبو سعيد محمد فروز 38
أمر الجماعة اإلسالمية يف كردستان الشيخ عيل 

بابر والوفد املرافق له

الناجيات األيزيدياتالسيد صطام جدعان الدندح 39

وفًدا من شيوخ عشائر املدينة ووجهائهاالسفرَ السوري لدى العراِق 40

السيد عادل عبد املهدي رئيس مجلس الوزراء املكلف 41
ــم  ــن ترافقه ــن العراقي ــن املرمج ــًدا م وف

ــاري ــزال املس ــة غ ــة عائش النائب

الريايض الشاب جرجيس رشيد جرجيسالدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية 42

السيد ماتيس ولرز السفر الهولندي لدى العراق 43
رئيس طائفة الصابئة املندائين يف العراق الشيخ 

ستار جبار الحلو والوفد املرافق له

السيد ساجد بالل 44
شيوخ ووجهاء عشائر آل السعدون العريقة يف 

محافظات

سفر جمهورية باكستان اإلسالمية 45
شيوخ عشائر اإليزيدين يف سنجار بمحافظة 

نينوى

الدكتور عبد الرزاق العيىس  46
رئيس وأعضاء املجلس املحيل وشيوخ العشائر 

والوجهاء يف قضاء بلد بمحافظة صالح الدين

وزير التعليم العايل والبحث العلمي  47
شيَخ قبائل الجبور يف الوطن العربي الشيخ 

نواف العبد العزيز املسلط الجبوري

السيد عاطف الطراونة 48
رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري 

والوفد املرافق له

رئيس مجلس النواب األردني  49
عــدًدا مــن رؤســاء تحريــر الصحــف العراقيــة 
الفضائيــة  الشــبكات والقنــوات  ورؤســاء 

ــج. ــي الرام ــة ومقدم ــخصيات إعالمي وش

نظره القطري أحمد بن عبد الله آل محمود 50
وفدا من ممثيل املوظفن الحاصلن عى شهادة 

الدبلوم يف العراق

تحالف اإلصالح واإلعمار السيد عمار الحكيمالسيد عيل الريجاني 51

رئيس مجلس الشورى اإليراني 52
أعضاء كتلة الحكمة النيابية برئاسة النائب 

فالح الساري

السيد مرزوق الغانم  53
رئيس وأعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد العام 

لألدباء والكتاب يف العراق

رئيس مجلس األمة الكويتي  54
عددا من شيوخ محافظة صالح الدين يرافقهم 

رئيس مجلس محافظة صالح الدين السيد أحمد
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وفدا من شيوخ ووجهاء محافظة بابلالسيد فيصل الفايز 55

رئيس مجلس االعيان األردني 56

السيد مولود تشاووش اوغلو 57

وزير الخارجية الركي والوفد املرافق 58

السيد عادل عبد املهدي 59

 رئيس الوزراء املكلف  60

السيد محمد شياع السوداني 61

62 
وزير العمل والشؤون االجتماعية ووزير الصناعة وكالة والوفد 

املرافق له

63 
ــي  ــة األمريك ــر الخارجي ــب وزي ــيليفان نائ ــون س ــيد ج الس
يرافقــه ســفر الواليــات املتحــدة لــدى العــراق الســيد 

ــيليمان ــالس س دوغ

الدكتور أولوريمي سوجنرو 64

ممثل صندوق األمم املتحدة للسكان يف العراق والوفد املرافق له 65

السيد نيجرفان بارزاني 66

رئيس حكومة إقليم كردستان 67

68 
ــؤون  ــة لش ــر الدول ــل وزي ــس وكي ــاس باراي ــيد توم الس
ــة، والوفــد  ــا االتحادي ــة أملاني االقتصــاد والطاقــة يف جمهوري

ــه ــق ل املراف

69 
الســيد بريــت ماكــورك مبعــوث الرئيــس األمريكــي لشــؤون 
ــالس  ــي دوغ ــفر األمريك ــور الس ــدويل، بحض ــف ال التحال

ــيليمان س

70 
وزيــر الخارجيــة القطــري الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن 

آل ثانــي والوفــد املرافــق لــه.

محافظ دياىل السيد مثنى التميمي والوفد املرافق له 71

72 
وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن األردنــي الدكتــور طارق 
ــة  ــفر اململك ــور س ــه، بحض ــق ل ــد املراف ــوري والوف الحم

األردنيــة لــدى العــراق
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73 
ــمال  ــط وش ــرشق األوس ــدويل يف ال ــك ال ــي للبن ــر اإلقليم املدي

ــه ــق ل ــد املراف ــار والوف ــاروج كوم ــيد س ــا الس إفريقي

وفد من تيار الحكمة الوطني 74

75 
املبعــوث الخــاص للرئيــس الــرويس إىل الــرشق األوســط ودول 
أفريقيــا نائــب وزيــر الخارجيــة الســيد ميخائيــل بوغدانــوف 

والوفــد املرافــق لــه.

76 

ــي  ــس الوطن ــة يف املجل ــات الخارجي ــة العالق ــة لجن رئيس
الفرنــيس الســيدة مارييــل دو ســارنيز والوفــد املرافــق لهــا، 
بحضــور الســفر الفرنــيس لــدى العــراق برونــو اوبــر وعــدد 

ــة. ــة النيابي ــات الخارجي ــة العالق ــاء لجن ــن أعض م

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد املهدي 77

وفد غرفة تجارة بغداد برئاسة السيد جعفر رسول الحمداني 78

وفد من كتلة بدر النيابية 79

وفد من مجلس االقتصاد العراقي. 80

وزير الخارجية الدكتور محمد عيل الحكيم. 81

82 
ســفر جمهوريــة التشــيك لــدى بغــداد، الســيد يــان فيجيتال 

بمناســبة انتهــاء مهامــه يف العراق.

السفر األملاني لدى العراق سريل نون. 83

سفر مملكة البحرين لدى العراق صالح املالكي 84

85 

رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري  86

وزير الصحة ووزير الربية وكالة الدكتور عالء العلوان 87

ممثل األمن العام لألمم املتحدة يف العراق السيد يان كوبيتش 88

وزير الخارجية اللبناني السيد جران باسيل، والوفد املرافق له 89
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90 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات األردني السيد مثنى 
حمدان والوفد املرافق له، بحضور وزير االتصاالت العراقي 

نعيم الربيعي

وزير التخطيط نوري صباح الدليمي والوفد املرافق له 91

محافظ دياىل السيد مثنى التميمي 92

مدراء الدوائر البلدية يف محافظة األنبار 93

94 
عــددا مــن رؤســاء الجامعــات وعمــداء الكليــات يف جامعتــي 

األنبــار والفلوجــة

95 
وزيــر اإلســكان الســيد بنكــن ريكانــي ووزيــر النقــل الســيد 

عبــد اللــه لعيبــي

أعضاء مجلس محافظة األنبار 96

رئيس مجلس األمة الكويتي السيد مرزوق 97

رئيس مجلس األمة الكويتي السيد مرزوق 98

رئيس مجلس األمة الكويتي السيد مرزوق 99

السيد محمود عباس 100

رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ 101

ملك اململكة االردنية الهاشمية جاللَة امللك عبد الله الثاني 102

103 
 نظريــه األردنــي الســيد عاطــف الطراونــة واملــري الســيد 

عــيل عبــد العــال

104 
رئيس مجلس الشورى القطري السيد أحمد بن عبد الله بن زيد 

آل محمود

سفر بريطانيا لدى العراق السيد جون ويليكس 105

106 
ــات  ــؤون النزاع ــة لش ــة األمركي ــر الخارجي ــاعد وزي مس

ــايل ــس نات ــتقرار ديني ــات االس وعملي

رئيَس مجلس الشورى اإليراني السيد عيل الريجاني 107

108 
ــي  ــي اإليران ــن القوم ــى لألم ــس األع ــام للمجل ــَن الع األم

ــمخاني ــيل ش ــيد ع الس
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وزيَر الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 109

رئيَس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 110

وفدا من مؤسسة الرشكاء الدولين برئاسة السيد كريغ باور 111

َجوْي ُهد 112

وزير التخطيط نوري صباح الدليمي والوفد املرافق له 113

محافظ دياىل السيد مثنى التميمي 114
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عــددا مــن رؤســاء الجامعــات وعمــداء الكليــات يف جامعتــي 

األنبــار والفلوجــة
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وزيــر اإلســكان الســيد بنكــن ريكانــي ووزيــر النقــل الســيد 

عبــد اللــه لعيبــي

أعضاء مجلس محافظة األنبار 118

رئيس مجلس األمة الكويتي السيد مرزوق 119
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ملك اململكة االردنية الهاشمية جاللَة امللك عبد الله الثاني 124

125 
 نظريه األردني السيد عاطف الطراونة واملري السيد عيل 

عبد العال

126 
ــد  ــن عب ــد ب ــيد أحم ــري الس ــورى القط ــس الش ــس مجل رئي

ــد آل محمــود ــه بــن زي الل

سفر بريطانيا لدى العراق السيد جون ويليكس 127
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128 
مساعد وزير الخارجية األمركية لشؤون النزاعات وعمليات 

االستقرار دينيس ناتايل

رئيَس مجلس الشورى اإليراني السيد عيل الريجاني 129

130 
األمَن العام للمجلس األعى لألمن القومي اإليراني السيد عيل 

شمخاني

وزيَر الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 131

رئيَس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 132

وفدا من مؤسسة الرشكاء الدولين برئاسة السيد كريغ باور 133

َجوْي ُهد 134

وزير التخطيط نوري صباح الدليمي والوفد املرافق له 135

محافظ دياىل السيد مثنى التميمي 136

عددا من أعضاء تجمع الكتلة النسوية يف مجلس النواب 137

السفرَ الرويس السيد ماكسيم ماكسيموف 138

139 
ــن  ــور حس ــة الدكت ــالمية اإليراني ــة اإلس ــَس الجمهوري رئي

ــه ــق ل ــد املراف ــي والوف روحان

140 
رئيس هيئة املنافذ الحدودية السيد كاظم العقابي ومدير عام 

الهيئة العامة للجمارك السيد منذر أسد

141 
ــن  ــد ب ــيد ماج ــعودي الس ــتثمار الس ــارة واالس ــر التج وزي

ــه ــق ل ــد املراف ــي والوف ــان القصب ــن عثم ــه ب ــد الل عب

وزير التجارة القطري عيل بن أحمد الكواري والوفد املرافق له 142

143 
املبعــوث الرئــايس األمركــي الخــاص للتحالــف الــدويل 
ملكافحــة اإلرهــاب الســيد جيمــس جيفــري والوفــد املرافــق 

لــه

144 
ــون  ــب ج ــة النائ ــي برئاس ــرس األمرك ــن الكونغ ــدا م وف
غارامنــدي وبحضــور القائــم بأعمــال الســفارة األمركيــة يف 

ــد. ــوي ه ــيد ج ــراق الس الع

145 
ئيــس فريــق التحقيــق الــدويل التابــع لألمــم املتحــدة كريــم 

خــان والوفــد املرافــق لــه

سفر دولة اإلمارات العربية املتحدة حسن الشحي 146
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السفر السوري لدى العراق السيد سطام جدعان الدندح 147

وزير الدفاع األمركي باتريك شاناهان 148

رئيسة مجلس النواب األمركي نانيس بيلويس 149

نائب الرئيس األمركي مايك بنس 150

وزير الخارجية األمركي مايك بومبيو 151

152 
ــي  ــيوخ األمرك ــس الش ــوري يف مجل ــة الجمه ــم األغلبي زعي

ــل. ــش ماكوني ميت

153 
رئيــس مجلــس النــواب اللبنانــي نبيــه بــري والوفــد املرافــق 

لــه

154 
مبعوثة األمم املتحدة يف العراق السيدة جينن هينيس 

بالسخارت

السيد عيل العالق وعدٍد من النواب ورؤساء الكتل 155

156 
املديــرة اإلقليميــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة لشــؤون 
الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا الســيدة كارميــال جيــودو 

ــت ــرارد وي ــيد ج ــراق الس ــة الع ــس بعث ورئي

الوفد السعودي 157

السفر الركي لدى بغداد السيد فاتح يلدز 158

نظره الركي السيد مصطفى شنتوب 159

160 
ــري  ــة القط ــر الخارجي ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــب رئي نائ

ــد الرحمــن آل ثانــي محمــد بــن عب

نظره األردني السيد عاطف الطراونة 161

162 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة الشــيخ عبــد اللــه 

بــن نــارص بــن خليفــة آل ثانــي

رئيس مجلس األمة الكويتي السيد مرزوق الغانم 163

رؤساء مجالس محافظات العراق 164

165 
املبعــوث الخــاص للرئيــس الــرويس إىل الــرشق األوســط ودول 
ــل  ــيد ميخائي ــرويس الس ــة ال ــر الخارجي ــب وزي ــا نائ أفريقي

بوغدانــوف
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166 
األمــن العــام لالتحــاد اإلســالمي الكردســتاني الســيد صــالح 

الديــن محمــد بهــاء الديــن والوفــد املرافــق لــه

167 
ــودي  ــام حم ــيخ هم ــالمي الش ــى اإلس ــس األع ــس املجل رئي

ــه ــق ل ــد املراف والوف

168 NOREF السفر النرويجي كيم ترافيك ووفدا من منظمة

169 
القائم بأعمال السفارة األمركية يف العراق السيد جوي هوود 

والوفد املرافق له

170 
وفًدا من منظمة مؤسسة كونراد األملانية للدراسات السياسية 

)KAS( والبحثية

األمن العام للعاصمة األردنية عمان يوسف الشواربة 171

172 

وفــًدا مــن لجنــة القــوات املســلحة بمجلــس الشــيوخ 
األمركــي برئاســة الســيناتور جــاك ريــد وأعضــاء مجلــس 
الشــيوخ عــن الحــزب الديمقراطــي كلٍّ مــن الســيناتور 
دوغ جونــز والســيناتور جــن شــاهن والســيدة ليــز كنــغ، 
ــراق  ــة يف الع ــفارة األمركي ــال الس ــم بأعم ــة القائ وبرفق

ــود ــوي ه ج

173 
رئيس اللجنة الوطنية الفرنسية ملكافحة األلغام املضادة لألفراد 

السيد جرارد شينيل والوفد املرافق له

174 
املستشــار الخــاص للرئيــس الكــوري الجنوبــي الســيد هــان 
ــيد  ــراق الس ــدى الع ــوري ل ــفر الك ــه الس ــغ دو، يرافق بيون

ــغ ووك ــغ كيون جان

175 
ــراق  ــدى الع ــم ل ــر املقي ــتان غ ــة كازاخس ــفر جمهوري س

ــاي ــات برديب ــيد عظم الس

رئيس مجلس الشعب السوري السيد حمودة يوسف الصباغ 176

رئيس مجلس النواب األردني السيد عاطف الطراونة 177

رئيس مجلس األمة الكويتي السيد مرزوق الغانم 178

179 
رئيس مجلس الشورى السعودي السيد عبد الله بن محمد ال 

الشيخ

رئيس مجلس االمة الركي الكبر السيد مصطفى شان توب 180
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181 
عضــو لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة يف مجلس 
الشــورى اإليرانــي ورئيــس الوفــد الرملانــي يف مؤتمــر قمــة 

بغــداد الســيد عــالء الديــن بروجــردي

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد املهدي 182

رئيس حكومة إقليم كردستان السيد نيجرفان بارزاني 183

نائب رئيس حكومة إقليم كردستان السيد قوباد طالباني 184

185 
األمــن العــام ملجلــس التعــاون الخليجــي عبــد اللطيــف بــن 

راشــد الزيانــي

186 
رئيَس ائتالف النر ورئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر 

العبادي

187 

وفــدا مــن مجلــس الشــيوخ األمركــي الســيناتور الســيناتور 
تامــي داكــورث مــن الحــزب الديمقراطــي والســيناتوو 
ــيناتور  ــوري والس ــزب الجمه ــن الح ــون م ــي ايزاكس جون

ــتقل ــو املس ــغ العض ــس كين انغ

188 

ــرويس  ــب ال ــس الجان ــرويس ورئي ــوزراء ال ــس ال ــب رئي نائ
ــي  ــاري والعلم ــاون التج ــية للتع ــة الروس ــة العراقي يف اللجن
ــه  ــق ل ــد املراف ــوف والوف ــوري بوريس ــيد ي ــي الس والتقن
ــدر  ــيد حي ــكو الس ــدى موس ــي ل ــفر العراق ــور الس بحض

ــذاري الع

189 

ــيوخ  ــس الش ــة يف مجل ــات الخارجي ــة العالق ــن لجن ــدا م وف
األمركــي، ضــمَّ عضــو مجلــس الشــيوخ مــن الحــزب 
ــي،  ــت رومن ــيناتور م ــا الس ــة يوت ــن والي ــوري ع الجمه
ــن  ــي ع ــزب الديمقراط ــن الح ــيوخ م ــس الش ــو مجل وعض
واليــة كينكتكــت الســيناتور كريــس مــريف، وبحضــور 
ــة يف العــراق جــوي هــود ــم بأعمــال الســفارة األمركي القائ

وزير الخارجية الركي السيد مولود جاووش أوغلو 190

191 
ســفر جمهوريــة الهنــد لــدى العــراق الســيد براديــب ســينغ 

راج بوروهيــث

192 
سفر الجمهورية اليمنية يف العراق السيد الخرض أحمد عيل 

مرمش

النائب السابق الدكتور عبد الهادي الحكيم 193

194 
القائم باألعمال يف سفارة الواليات املتحدة األمركية السيد 

جوي هود.
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195 
السفر املفوض فوق العادة لجمهورية رصبيا يف العراق السيد 

بالوف أوروشوأكد

196 
مساعد وزير الخزانة األمركي لشؤون مكافحة تمويل اإلرهاب 

السيد مارشال بيلينغسيل والوفد املرافق له

197 
ــي يف  ــدة اإلنمائ ــم املتح ــج األم ــد لرنام ــم الجدي ــل املقي املمث

ــا ــق له ــد املراف ــد والوف ــيل أحم ــة ع ــيدة زين ــراق الس الع

رئيس ائتالف النر الدكتور حيدر العبادي 198

رئيس ديوان الوقف السني الدكتور عبد اللطيف الهميم 199

رئيس ائتالف دولة القانون السيد نوري املالكي 200

رئيس الجبهة العربية املوحدة الشيخ وصفي العايص 201

202 
وزير الخارجية اإليراني السيد محمد جواد ظريف والوفد 

املرافق له

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد ثامر الغضبان 203

عيل الدباغ 204

وزير االتصاالت الدكتور نعيم الربيعي 205

األمن العام ملجلس الوزراء السيد حميد الغزي 206

ملك اململكة األردنية الهاشمية جاللة امللك عبد الله الثاني 207

208 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب 

القائد األعى للقوات املسلحة

سفر الواليات املتحدة األمركية لدى العراق السيد ماثيو تولر 209

210 
وزير الشؤون الخارجية لسلطنة ُعمان السيد يوسف بن علوي 

بن عبد الله والوفد املرافق له

رئيس تحالف القرار العراقي السيد أسامة النجيفي 211

212 
وكيل وزير املالية وكالة السيد ماهر حماد، ومدير عام دائرة 

املوازنة يف وزارة املالية السيدة طيف سامي

سفر دولة قطر يف العراق السيد خالد حمد السليطي 213

214 
سمو أمر دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

والوفد املرافق له



34

رئيس اقليم كردستان السيد نيجرفان بارزاني والوفد املرافق له 215

216 
نائب رئيس غرفة التجارة األمركية لشؤون الرشق األوسط 

السيد ستف لوتس

رئيس ائتالف الوطنية الدكتور إياد عالوي 217

218 
القائم بأعمال السفارة الريطانية السيد جون تاكنت والوفد 

املرافق له

سفر الجمهورية الركية لدى العراق السيد فاتح يلدز 219

220 
عضو مجلس النواب األرمني عن املكون اإليزيدي السيد رستم 

باكويان

221 
مساعد وزير الخارجية األمركي لشؤون الرشق األدنى السيد 

ديفيد شينك

222 
سفر اململكة العربية السعودية لدى العراق السيد عبد العزيز 

الشمري

ممثيل الدول األعضاء يف مجلس األمن الدويل يف أول زيارة للعراق 223

وزير الثقافة والسياحة واآلثار عبد األمر الحمداني 224

225 
القائم باألعمال يف سفارة الواليات املتحدة األمركية السيد 

جوي هود

، الكاردينال لويس رافائيل ساكو يف مقر البطريركية الكلدانية 226

227 
مستشار األمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي السيد 

فالح الفياض

228 
مستشار رئيس جمهورية كوريا الجنوبية للشؤون الخارجية 

السيد هان بيونغ دو

229 
املبعوث األمركي لسوريا والعراق السيد جيمس جيفري والوفد 

املرافق له

230 
، نواب ومحافظ وأعضاء مجلس محافظة األنبار من تحالف 

القوى العراقية

رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار السيد سامي األعرجي 231

وزير الداخلية ياسن اليارسي 232

233 
املمثل األعى لسياسة األمن والشؤون الخارجية يف االتحاد 

األوربي السيدة فيديريكا موغريني والوفد املرافق له

عددا من أعضاء تجمع الكتلة النسوية يف مجلس النواب 234
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ــعبي. ــد الش ــيس الحش ــي وتأس ــاد الكفائ ــة للجه ــوى املرجعي ــدور فت ــة لص الخامس

 زار يف تاريخ 2019/6/27 هيئة النزاهة.. 42

 زار يف تاريخ 2019/7/8 نقابة املحامن العراقين.. 43

 زار يف تاريخ 2019/7/13 محافظة بابل.. 44

 زار يف تاريخ 2019/7/13 مرشوع بابل االروائي.. 45

 زار يف تاريخ 2019/7/14 محافظة دياىل.. 46

 زار يف تاريخ 2019/7/14 رشكة دياىل العامة.. 47

 زار يف تاريخ 2019/7/14 مقر قيادة فرقة املشاة الخامسة يف دياىل.. 48



45

ثالثًا: المشاركات:
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ــي. العراق

2 ..)IPU( شارك يف 2018/10/13 بأعمـــال الدورة 139 للجمعية العامة لالتحاد الرملاني الدويل

شارك يف 2018/10/13 باالجتماع التنسيقي للمجموعة العربية.. 3

شارك يف 2018/10/13 باالجتماع التشاوري للرملانات اإلسالمية.. 4
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عــى هامــش أعمــال الجمعيــة العامــة الـــ »139« ملؤتمــر اإلتحــاد الــدويل.
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شــارك يف 2018/11/4 باملؤتمــر الخــاص بتقديــم العــرض الفنــي واملــايل والتجاري الخــاص بمرشوع . 7

»قطــار بغــداد املعلــق« من قبــل رشكتــي الســتوم الفرنســية وهيونــداي الكوريــة الجنوبية.
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 شارك يف 2018/11/22 باالحتفالية السنوية ألمانة بغداد بمناسبة »يوم بغداد«.. 10

ــة . 11 ــه مؤسس ــذي نظمت ــي وال ــاب الذهن ــي االول للحس ــان الوطن ــارك يف 2018/11/24 باملهرج  ش

ــداع. ــة االب تنمي

 شارك يف 2018/12/18 بالحفل التأبيني للشاعر عريان السيد خلف.. 12

 شــارك يف 2018/12/19 بنــدوة ألنهــاء مشــاكل مســتحقات رشيحتــي الشــهداء والســجناء . 13

السياســين.

 شارك يف 2018/12/20 بمعرض الصور الفوتوغرافية للفنان هادي حسن.. 14

 شارك يف 2018/12/22 بافتتاح شجرة امليالد.. 15

 شــارك يف 2018/12/24 بافتتــاح معرضــاً للصــور واملنحوتــات التــي تســتذكر تضحيــات شــهداء . 16

العــراق.

 شارك يف 2018/12/26 باملؤتمر العلمي السادس لصحة بغداد الرصافة.. 17

ــمي . 18 ــود الهاش ــيد محم ــى الس ــه العظم ــة الل ــد آي ــزاء الفقي ــس ع ــارك يف 2019/12/29 بمجل  ش

ــاهرودي. الش

 شــارك يف 2019/1/23 بالنــدوة الحواريــة عــن »الــدور اإلعالمــي ملناهضــة حــزب البعــث املقبــور . 19

واالرهــاب الداعــيش.

 شــارك يف 2019/1/27 بأعمـــــال املنتــدى الرملانــي حــول خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 يف . 20
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املنطقــة العربيــة ببــروت.

 شارك يف 2019/2/4 باحتفالية توزيع مستحقات الشهداء.. 21

 شارك يف 2019/2/4 بملتقى الرافدين للحوار.. 22

 شارك يف 2019/2/5 بجلسة حوارية »صناعتنا الوطنية فخرنا«.. 23

 شارك يف 2019/3/10 بمجالس برملانات الدول االسالمية الدورة »14«.. 24

 شارك 2019/3/11 باجتماعات اتحاد ومجالس الدول االعضاء ملنظمة التعاون االسالمي.. 25

ــاء . 26 ــدول االعض ــس ال ــاد ومجال ــات اتح ــي الجتماع ــوم الثان ــات الي ــارك يف 2019/3/12 بفعالي  ش

ــالمي. ــاون االس ــة التع ملنظم

ــة . 27 ــاء يف منظم ــدول االعض ــس ال ــاد مجال ــر اتح ــات مؤتم ــالق فعالي ــارك يف 2019/3/13 بانط  ش

ــرش. ــة ع ــه الرابع ــالمي بدورت ــاون االس التع

ــام اعمــال الــدورة ال 14 ملؤتمــر اتحــاد مجالــس الــدول األعضــاء يف . 28  شــارك يف 2019/3/15 باختت

منظمــة التعــاون اإلســالمي.

 شارك يف 2019/3/25 بيوم السجن العراقي.. 29

 شارك يف 2019/4/4 باملهرجان السنوي السادس لليتيم العراقي.. 30

 شارك يف 2019/4/6 بجلسة حوارية نظمتها جمعية األمل العراقية.. 31

ــداف . 32 ــق أه ــواب يف تحقي ــس الن ــوان »دور مجل ــت عن ــاورية تح ــة تش ــارك يف 2019/4/6 بجلس  ش

ــراق 2030«. ــدة الع ــتدامة واجن ــة املس التنمي

 شارك يف 2019/4/15 بمهرجان بغداد الدويل الحادي عرش للزهور.. 33

ــة التــي نظمتهــا نقابــة الصحفيــن العراقيــن بمناســبة »اليــوم . 34  شــارك يف 2019/5/4 باالحتفالي

العاملــي لحريــة الصحافــة«.

 شــارك يف 2019/5/19 بورشــة عمــل أقامتهــا لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي والتخطيط . 35

االســراتيجي النيابيــة حــول أزمة الســكن.

 شارك يف 2019/5/22 بمهرجان سادة اإلصالح الذي نظمته الهيئة الجهادية لرسايا السالم.. 36

ــي . 37 ــت العراق ــه البي ــا أقام ــن 40 يتيم ــر م ــان ألكث ــي يف رمض ــار جماع ــارك يف 2019/6/2 بإفط  ش

لإلبــداع.

 شارك يف 2019/6/30 بورشة عمل، حول املخدرات، أقامتها لجنة املرأة واالرسة والطفولة.. 38

 شــارك يف 2019/7/11 بمعــرض الكتــاب والصــور الفوتوغرافيــة ملناســبة الذكرى الـ 21 الستشــهاد . 39

الســيد محمــد محمــد صــادق الصدر.
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رابعًا: التقارير الصحفية:

البيانات والتريحات والتقارير الصحفيةت

1 
تعهد بعد تسلمه منصب النائب األول ملجلس النواب العراقي، بتفعيل األداء الترشيعي والرقابي ملجلس النواب، 

وتحقيق اإلصالح املنشود بما يتوافق وطموحات أبناء الشعب العراقي بكافة مكوناته.

استدعى السفر الريطاني لدى بغداد، وسلمه مذكرة احتجاج عى تدخله بالشؤون الداخلية العراقية. 2

أدان الهجوم الذي استهدف استعراضاً عسكرياً أقيم يف مدينة االهواز، جنوب غربي إيران. 3

أدان التفجرات اإلرهابية التي طالت مدينة الشعب شمال رشق العاصمة بغداد. 4

5 
قدم اعتذارا لعدم تمكنه من حضور اجتماع هيئة الرأي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، النشغاله باملشاركة 

بأعمال الدورة 139 التحاد الرملانات الدولية يف جنيف بسويرسا.

استنكر التفجر اإلرهابي يف ناحية القيارة بمدينة املوصل. 6

7 
دعا السفارة العراقية يف األردن للتقي عن الضحايا واملصابن من الطلبة العراقين بالحادث السيول املؤسف، الذي 

جرف حافلة مدرسية يف منطقة البحر امليت.

قدم التهنئة لنادي القوة الجوية بعد فوزه الكبر باملباراة النهائية لكأس االتحاد اآلسيوي. 8

شارك يف مراسم إحياء أربعينية اإلمام الحسن »عليه السالم«. 9

قدم اعتذاره لإلخوة االيزيدين لتأجيل افتتاح مقرة االيزيدين التي كان مقررا افتتاحها يف منطقة سنجار. 10

قدم التعازي بالذكرى السنوية لتفجر كنيسة النجاة يف بغداد. 11

قدم التهنئة للصابئة املندائيين بمناسبة العيد الصغر. 12

قدم التهنئة للروائية العراقية شهد الراوي، التي نالت جائزة أدنره الريطانية. 13

قدم التعازي بذكرى وفاة الرسول محمد )صل الله عليه وسلم(. 14

نفى األنباء التي تحدثت عن وجود مساعي لتخفيض رواتب املوظفن واملتقاعدين. 15

دعا الحكومة إىل االنتهاء من ملف ادارة الهيئات املستقلة بالوكالة. 16
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طالب الحكومة بتقديم إيضاح فوري إىل رئاسة مجلس النواب بشأن ترويج معامالت تقاعدية ملواطنن غر عراقين. 17

أكد أنه سيلجأ اىل استدعاء مسؤويل الجهات املعنية للكشف عن أسباب تردي خدمة االنرنت املقدمة للمواطنن. 18

قدم العزية بوفاة األمر تحسن سعيد بك، أمر الديانة اإليزيدية يف العراق والعالم ورئيس املجلس الروحاني اإليزيدي. 19

20 
وصف مدينة كركوك بـ«العراق املصغر« كونها تضم جميع مكونات شعبنا العزيز، وهي ال تخص مكون بعينه فهي 

عراقية وستبقى عراقية.

دعا هيئة النزاهة اىل فتح ملفات تحقيق بحق أي مسؤول يرفض، أو تأخر عن موعد االفصاح عن ذمته املالية. 21

22 
استنكر تريح الرئيس االمريكي دونالد ترامب بشأن تمديد التواجد االمريكي يف العراق وتريره ذلك بمراقبة دول 

الجوار.

23 
دعا رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد املهدي إلطالق حملة خدمية كرى واسعة النطاق لتأهيل مناطق بغداد 

واملحافظات وتسخر كافة الجهود واإلمكانيات التنفيذية ألجل ذلك دون توقف.

وصف واقع الرياضة العراقية بـ«املخيب لآلمال«. 24

25 
دعا رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد املهدي لإلرساع يف حسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة، يف تربية 

محافظة ذي قار والديوانية وواسط واإلعالن عن اسماء املقبولن بعد استكمال كافة اجراءات التدقيق.

قدم تعازيه بوفاة القايض عزت توفيق جعفر رئيس هيئة النزاهة. 26

استذكر وقدم التعازي واملواساة، بمرور 31 عاما عى جريمة قصف النظام البائد ملدينة حلبجة. 27

قدم تعازيه لذكرى االنتفاضة »الصدرية« يف البرة 1999. 28

29 
قدم تعازيه لذكرى استشهاد الفيلسوف واملفكر االسالمي السيد محمد باقر الصدر »قدس«، وأخته العلوية بنت 

الهدى.

أكد متابعته لحادثة اعتقال رجل دين يف محافظة البرة. 30

قدم تهانيه لإلخوة املسيحين بمناسبة عيد الفصح املجيد. 31

قدم تهانيه للشعب العراقي والعالم اإلسالمي بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان. 32

33 
طالب الحكومة والجهات األمنية بمختلف صنوفها وتشكيالتها سيما قيادة عمليات بغداد، باتخاذ أقىص درجات 

اليقظة ملنع أي حراك لإلرهاب.

طالب الرئاسات الثالث بعقد اجتماع عاجل لبحث تفجرات كركوك واملدن األخرى. 34

قدم تهانيه للشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك. 35
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36 
دعا رئيس الوزراء السيد عادل عبد املهدي التخاذ قرار البدء بعمليات أمنية دقيقة لرضب خاليا اإلرهاب النائمة 

بمناطق حزام بغداد.

37 
طالب بتفعيل اجراءات تحويل ملف فاجعة شهداء القاعدة الجوية »سبايكر« اىل مجلس األمن باعتبارها جريمة 

»ابادة جماعية«.

38 
دعا اىل حلحلة موضوع االختالف الحاصل يف اعمار عدد من العبي املنتخبات الوطنية العراقية بطريقة سليمة تجنب 

املساءلة والعقوبة من االتحاد الدويل لكرة القدم.

أكد أن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية املوجودة داخل البالد مسؤولية تقع عى عاتق الحكومة. 39

استذكر ثورة العرشين وعّدها درس كبر وعالمة فارقة ووضاءة يف وحدة وإجماع الشعب العراقي. 40

قدم تهانيه إىل الشعب العراقي بإدراج بابل التاريخية ضمن الئحة الراث العامليز. 41

42 
طالب وزارة الخارجية باستدعاء سفر العراق لدى واشنطن واتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بعدم تكرار التريحات 

التي تيسء للعراق.

استنكر االعتداء الغادر عى نائب القنصل الركي يف أربيل. 43
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خامسًا: نشاطات أخرى:
تلقى بتاريخ 2018/9/19برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي . 1

ــي. ــواب العراق ــس الن ــس مجل ــب األول لرئي ــب النائ ــنمه منص ــبة تس ملناس

تلقــى بتاريــخ 2018/9/19برقيــة تهنئــة مــن املمثــل الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة الســيد يــان كوبيتــش، . 2

ملناســبة تســنمه مهــام عملــه.

بعث بتاريخ 2018/10/2 برقية تهنئة إىل الدكتور برهم صالح، ملناسبة ترشيحه رئيسا للجمهورية العراقية.. 3

بعــث بتاريــخ 2018/10/3 برقيــة تهنئــة اىل الســيد عــادل عبــد املهــدي بمناســبة تكليفــه بتشــكيل . 4

مة لحكو ا

ــه إىل . 5 ــبة تأهل ــة بمناس ــة العراقي ــوة الجوي ــادي الق ــة لن ــة تهنئ ــخ 2018/10/3 برقي ــث بتاري بع

ــيوي. ــاد األس ــي كأس اإلتح نهائ

بعــث بتاريــخ 2018/10/5 تهنئــة إىل الناشــطة العراقيــة اآلزيديــة ناديــة مــراد بمناســبة فوزهــا . 6

بجائــزة نوبــل.

استنكر بتاريخ 2018/10/6 التفجرين اإلرهابين الذين استهدفا مدينتي الفلوجة وبيجي.. 7

قدم بتاريخ 2018/10/7 تهنئة إىل الركمان بمناسبة العيد الوطني لهم.. 8

قدم بتاريخ 2018/12/5 التعازي برحيل الشخصية الوطنية والثقافية الشاعر عريان السيد خلف.. 9

 زار بتاريــخ 2018/12/5 مقــر كتلــة االتحــاد الوطنــي الكردســتاني والحــزب الديمقراطــي . 10

الكردســتاني يف مجلــس النــواب.

 قدم بتاريخ 2018/12/8 التهنئة إىل الشعب العراقي بمناسبة الذكرى االوىل إلعالن النر.. 11

ــدة . 12 ــم املتح ــام لألم ــن الع ــاص لألم ــل الخ ــن املمث ــكر م ــة ش ــخ 2018/12/14 برقي ــى بتاري  تلق

ــش. ــان كوبيت ــيد ي الس

 وقــع بتاريــخ 2018/12/20 مذكــرة تفاهــم تتعلــق بإنشــاء معهــد التطويــر الرملانــي مــع الســيد . 13

جراردونوتــو، مديــر الرنامــج اإلنمائــي لألمــم املتحــدة UNDP يف العــراق.

 قــدم بتاريــخ 2018/12/24 تهنئــة لإلخــوة املســيحين يف العــراق، والعالــم بمناســبة حلــول أعيــاد . 14

امليــالد ورأس الســنة امليالديــة.

 ندد بتاريخ 2018/12/25 بالتفجر االجرامي الذي استهدف األبرياء يف قضاء تلعفر.. 15

ــة . 16 ــي الثامن ــش العراق ــيس الجي ــرى تأس ــول ذك ــبة حل ــة بمناس ــخ 2019/1/5 تهنئ ــدم بتاري  ق

ــعن. والتس

ــة . 17 ــيس الرشط ــرى تأس ــول ذك ــبة حل ــة بمناس ــة إىل وزارة الداخلي ــخ 2019/1/8 تهنئ ــدم بتاري  ق

ــة. العراقي

 قــدم بتاريــخ 2019/1/31 الرعايــة والعــالج واملتابعــة للمقاتــل )امــن عاشــور شــنن( أحــد ابطال . 18
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الحشــد الشــعبي خــارج العراق.

 استجاب بتاريخ 2019/2/9 ملواطن عراقي خالل رقوده يف أحد مستشفيات الهند للعالج.. 19

 قدم بتاريخ 2019/2/14 تعازيه للشعب العراقي باستشهاد كوكبة من أبطال رسايا السالم.. 20

 خاطــب بتاريــخ 2019/2/17 األمانــة العامــة مجلــس لــوزراء ملتابعــة ملــف تعيينــات الربيــة يف . 21

محافظــة ذي قــار.

 استنكر بتاريخ 2019/2/23 الجريمة النكراء يف منطقة الثرثار.. 22
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زار يف تاريخ 2018/12/3 مكتب مجلس النواب يف محافظة أربيل.. 20

زار يف تاريخ 2018/12/4 سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي.. 21
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ثالثًا: المشاركات:
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3 ..)IIoD( شارك يف 2018/11/8 بحفل افتتاح املعهد العراقي للمدراء

14شــارك يف /2018/11 باجتماعــات وفعاليــات أعمــال الجلســة الســنوية للــدورة )64( للجمعيــة . 4

الرملانيــة ألعضــاء دول حلــف شــمال األطلــيس )الناتــو(.
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ألقى يف 2018/11/16 كلمة يف اجتماعات الجمعية الرملانية للدول األعضاء يف حلف الناتو.. 7

شارك يف 2018/11/16 باجتماعات الجمعية الرملانية لدول حلف الناتو.. 8

شارك يف 2018/11/19 بمشاركة اجتماعات الجمعية الرملانية للدول األعضاء يف حلف شمال األطليس.. 9

شارك يف 2018/11/26 بالذكرى السنوية للمولد النبوي الرشيف.. 10

شارك يف 2018/12/3 باحتفالية اليوم العاملي لذوي احتياجات الخاصة.. 11

شارك يف 2018/12/5 باملؤتمر الدويل إلعادة البناء واإلعمار للمناطق املترضرة واالستثمار.. 12

ــي . 13 ــالن العامل ــدور اإلع ــرى )70( لص ــبة الذك ــا بمناس ــز ي ــاال مرك ــارك يف 2018/12/10 احتف ش

ــان. ــوق اإلنس لحق

شارك يف 2018/12/10 باحتفاالت يوم النر عى اإلرهاب.. 14

شارك يف 2018/12/13 بفعاليات املؤتمر حول القدس.. 15

شــارك يف 2018/12/14 باملؤتمــر الثانــي لرابطــة برملانيــون ألجــل القــدس تحــت شــعار )القــدس . 16

عاصمــة فلســطن األبديــة(.

شارك يف 2018/12/16 باختتام أعمال املؤتمر الثاني لرابطة برملانيون ألجل القدس.. 17

شارك يف 2018/12/18 بندوة الحوارية ملناقشة مظاهر العنف ضد املرأة.. 18

شارك يف 2018/12/18 بالحفل التأبيني للشاعر العراقي الكبر الراحل )عريان السيد خلف(.. 19

شــارك يف 2018/12/22 بمراســيم احتفاليــة مــرف كوردســتان الــدويل بمناســبة الحصــول عــى . 20

شــهادة الجــودة العامليــة.

ــن . 21 ــف، وط ــال عن ــع ب ــة )مجتم ــن بفعالي ــرة واملهجري ــع وزارة الهج ــارك يف 2018/12/24 م ش

ــرأة. ــد امل ــف ض ــة العن ــول مناهض ــر( ح مزده

شارك يف 2018/12/24 بمعرض الصور واألعمال واملنحوتات الفنية الخاص بمؤسسة الشهداء.. 22

شارك يف 2018/12/31 بندوة مركز آيندة للدراسات.. 23

شارك يف 2019/1/8 باالحتفال املركزي الفتتاح املتحف اإلسالمي.. 24

شارك يف 2019/1/24 باملؤتمر العام لبعثة األمم املتحدة.. 25



71

16شارك يف /2019/2 باملؤتمر الدويل األول عن )اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم(.. 26

شــارك يف 2019/2/27 بنــدوة سياســية علميــة خاصــة تحــت عنــوان )دور مجلــس النــواب العراقــي . 27

يف تعزيــز الثقــة بــن إقليــم كردســتان والســلطة الفيدراليــة العراقيــة(.

شارك يف 2019/3/7 بمراسيم االحتفال السنوي بمناسبة يوم املرأة العاملي.. 28

شــارك يف 2019/3/10 باالحتفال السنوي لتجمع الرملانيات العراقيات بمناسبة عيد املرأة العاملي.. 29

شارك يف 2019/3/12 باالحتفال السنوي ملفوضية العليا لحقوق اإلنسان.. 30

شارك يف 2019/3/14 بمناسبة عيد الشجرة وأفراح الربيع.. 31

شــارك يف 2019/3/16 بمراســيم التأبــن الســنوي )31( إلحيــاء ذكــرى القصــف الكيميــاوي عــى . 32

مدينــة حلبجــة الشــهيدة.

شارك يف 2019/3/24 بمجلس العزاء عى أرواح فاجعة العبارة.. 33

شــارك يف 2016/4/9 بمراســيم الحفــل التأبينــي للذكــرى الســنوية )39( الستشــهاد الســيد محمــد . 34

باقــر الصــدر.

ــعب . 35 ــد ش ــال ض ــم األنف ــنوية )31( لجرائ ــرى الس ــاء الذك ــيم إحي ــارك يف 2019/4/14 بمراس ش

ــتان. كوردس

شارك يف 2019/4/15 بفعاليات مهرجان بغداد الدويل الحادي عرش للزهور.. 36

شارك يف 2019/4/17 بيوم الشهيد الفييل.. 37

شارك يف 2019/4/20 بمؤتمر قمة بغداد لرملانات دول الجوار.. 38

شارك يف 2019/4/24 بمراسيم املهرجان الفيض للصحافة الكردية.. 39

شارك يف 2019/4/24 بمؤتمر اللش الرابع للسالم والتعايش املشرك.. 40

شارك يف 2019/4/25 باملؤتمر العلمي األول لكلية اإلمام األعظم الجامعة/ فرع سامراء.. 41

شارك يف 2019/4/28 بورشة عمل، حول مرشوع قانون الحماية من العنف األرسي.. 42

ــة/ وزارة . 43 ــة الكردي ــة للدراس ــة العام ــادس للمديري ــنوي الس ــر الس ــارك يف 2019/4/28 باملؤتم ش

ــة. ــة العراقي الربي

شارك يف 2019/5/4 بيوم الصحافة العاملي.. 44

شارك يف 2019/5/5 بمسودة قانون مناهضة العنف األرسي يف العراق.. 45

شــارك يف 2019/6/23 باملؤتمــر العــام تحــت عنــوان )النســاء ضــد العنــف والتطــرف، نســاء مــن . 46

أجــل الســالم(.

شارك يف 2019/6/25 بمعرض للصور الفوتوغرافية لشهداء الحشد الشعبي.. 47

شــارك يف 2019/6/30 بورشــة عمــل تحــت شــعار )املخــدرات تحــدي كبــر امــام الســلطات وداء . 48

يفتــك بالشــباب(.

شارك يف 2019/7/11 بمؤتمر مرشوع )نساء ضد العنف والتطرف/ نساء من أجل السالم(.. 49
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شارك يف 2019/7/15 بالذكرى الثالثة ملحاولة انقالب 15 تموز عام 2016.. 50

ــالب . 51 ــال االنق ــة إلفش ــرى الثالث ــي للذك ــي الرك ــال الوطن ــات االحتف ــارك يف 2019/7/16 بفعالي ش

ــوز 2016. ــكري يف 15 تم العس

شــارك يف 2019/7/16 بمراســم اســتقبال الســيد مــرسور بارزانــي رئيــس حكومة اقليم كوردســتان . 52

والوفــد املرافــق له. 
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رابعًا: التقارير الصحفية:

البيانات والتريحات والتقارير الصحفيةت

استنكر االعمال اإلرهابية يف مدينه الفلوجة وبيجي 1

أدان العملية االرهابية يف محافظة نينوى 2

استنكر التفجر االرهابي يف مدينة تكريت 3

أعرب عن أسفه لألحداث املؤملة يف املوصل وصالح الدين جراء السيول واالمطار 4

قدم تهانيه بالذكرى األوىل لالنتصار الكبر عى تنظيم داعش اإلرهابي واملجاميع التكفرية 5

قدم تهانيه بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي 6

أدان التفجر اإلرهابي يف تكريت 7

أدان التفجر اإلرهابي يف قضاء القائم 8

قدم التعازي بوفاة األمر تحسن سعيد عيل بك 9

10 
أدان الجريمة النكراء التي ارتكبتها العصابات اإلرهابية بحق ثالثة أشقاء من املدنين، وإعدامهم يف محافظة 

صالح الدين

طالب بتقديم التوضيح حول إزالة ومسح اللغة الكردية من الشعار الجديد ملجلس القضاء األعى 11

أدان االعتداء اإلرهابي الذي استهدف املدنين يف املجموعة الثقافية للجانب األيرس من مدينة املوصل 12

قدم التعازي بوفاة أحد رموز املسرة القضائية رئيس هيئة النزاهة القايض )عزت توفيق جعفر( 13

أدان االعتداء اإلرهابي عى املسلمن يف نيوزلندا 14

قدم التعازي للعوائل بسبب غرق عبارة للركاب يف نهر دجلة بمحافظة نينوى 15

قدم التعازي بالذكرى السنوية األليمة لجريمة )كركوك وآلتون كوبري وطوزخورماتو وتازة( 16
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رحب بالوفود الحارضة للمشاركة بقمة بغداد لرملانات دول الجوار 17

أوضح أن مجلس النواب حريص عى مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين 18

قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك 19

أستنكر االعتداء اإلرهابي عى املواطنن يف سوق جميلة ببغداد 20

أدان تفجرات كركوك االرهابية 21

استنكر وانتقد كارثة تزايد حرق املحاصيل الزراعية 22

23 
طالب رئيس الوفد العراقي بتوضيح أسباب عدم وجود العلم العراقي بمراسم استقبال الوفد العراقي وتم مخاطبة 

وزارة الخارجية اإليراني

تابع الكارثة البيئية يف مدينة املوصل جراء اندالع حرائق يف الرشكة العامة لكريت املرشاق  24

أنتقد ما جرى من اعتداء من قبل بعض املتظاهرين عى سفارة مملكة البحرين يف بغداد 25

أدان جريمة االعتداء عى موظفي القنصلية الركية يف أربيل 26
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خامسًا: نشاطات أخرى:
استقبل بتاريخ 2018/9/17 املهنئن ملناسبة تسنمه منصبه.. 1

تلقى بتاريخ 2018/9/18 أتصال هاتفي من فخامة الرئيس مسعود البارزاني.. 2

تلقــى بتاريــخ 2018/9/19برقيــة تهنئــة مــن الســيد يــان كوبيــش املمثــل الخــاص لألمــن العــام . 3

لألمــم املتحــدة.

تلقى بتاريخ 2018/9/19 تهنئة من السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء.. 4

ــم . 5 ــة إقلي ــس وزراء حكوم ــي رئي ــان بارزان ــيد نجرف ــن الس ــة م ــخ 2018/9/24 تهنئ ــى بتاري تلق

ــتان. كوردس

قدم بتاريخ 2018/10/5 التهاني للسيدة نـادية مراد لتسلمها جائزة نوبل للسالم.. 6

قدم بتاريخ 2018/10/7 تهانيه باليوم الوطني للركمان.. 7

دعا بتاريخ 2018/10/15 إىل أهمية االرتقاء بمستوى التعليم العايل.. 8

قدم بتاريخ 2018/10/26 التعازي لضحايا كارثة الفيضانات يف األردن.. 9

ــق . 10 ــي املناط ــوك وباق ــة كرك ــاع يف مدين ــع األوض ــرضورة تطبي ــخ 2018/10/27ب ــب بتاري طال

ــتان. ــم كردس ــارج اقلي ــتانية خ الكردس

قــدم بتاريــخ 2018/10/28 مســاعدات انســانية واحتياجــات طبيــة لألطفــال ولعــدد مــن العوائــل . 11

النازحــة يف إقليــم كوردســتان.

قدم بتاريخ 2018/10/29التعازي بذكرى أربعينية استشهاد األمام الحسن عليه السالم.. 12

قدم بتاريخ 2018/11/1التعازي لذكرى فاجعة كنيسة سيدة النجاة.. 13

أجرى بتاريخ 2018/11/11 اتصال هاتفي مع الالعب ديار رحمن لالطمئنان عى صحته.. 14

أجرى بتاريخ 2018/11/17لقاءا مع عدد من العراقين املقيمن يف كندا.. 15

اجتمــع بتاريــخ 2018/11/19يف مدينــة هاليفاكــس الكنديــة بالوفــد الركــي وطالــب بحســم ملــف . 16

امليــاه وإطــالق الحصــص املائيــة بمــا يؤمــن حاجــة العــراق.

قدم بتاريخ 2018/11/24املباركة للذكرى السنوية لتأسيس حزب الدعوة اإلسالمية.. 17

ــبة . 18 ــان ملناس ــوق اإلنس ــة حق ــزي ملفوضي ــال املرك ــي باالحتف ــخ 2018/12/10التهان ــدم بتاري ق

ــان. ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل ــدور اإلع ــرى )70( لص الذك

ــا . 19 ــدس دع ــل الق ــون مــن أج ــة برملاني ــي لرابط ــر الثان ــة يف املؤتم ــى بتاريــخ 2018/12/15كلم ألق

ــطيني. ــعب الفلس ــاندة الش ــة ملس ــراءات عملي ــة وإج ــف واضح ــاذ مواق ــا اىل اتخ فيه

افتتــح بتاريــخ 2018/12/20معــرض للصــور الفوتوغرافيــة للمصوريــن الكرديــن الســيد محمــد . 20

بارزانــي والســيد هــادي حســن.

قدم بتاريخ 2018/12/25التهاني ملناسبة مولد سيدنا املسيح عليه السالم.. 21

بارك بتاريخ 2018/12/30قدوم العام امليالدي الجديد.. 22
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أجرى بتاريخ 2019/1/3جولة ميدانية يف انحاء مدينة املوصل.. 23

تجول بتاريخ 2019/1/3يف اقسام واستوديوهات قناة سما املوصل الفضائية.. 24

قدم بتاريخ 2019/1/8املباركة بفوز املنتخب العراقي عى املنتخب الفيتنامي.. 25

قدم بتاريخ 2019/1/9التهاني بالذكرى السنوية لعيد الرشطة العراقية.. 26

قدم بتاريخ 2019/1/28 التعزية بوفاة والد النائب ندى شــاكر جودت والفريق رائد شاكر جودت.. 27

قدم بتاريخ 2019/2/14 التعزية اىل ذوي وعوائل الشهداء من ابناء رسايا السالم.. 28

قدم بتاريخ 2019/2/24 التعزية بوفاة السيد فوزي االترويش وزير الثقافة. 29

أشاد بتاريخ 2019/3/5بقرار نقابة اطباء العراق بطبع الوصفة الطبية.. 30

منح بتاريخ 2019/3/6 درع مجلس النواب العراقي لعدد من املخرعن.. 31

قدم بتاريخ 2019/3/8 التهاني بمناسبة عيد املرأة.. 32

قدم بتاريخ 2019/3/20التهاني بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية.. 33

قدم بتاريخ 2019/3/26التهاني بمناســبة فوز املنتخب الوطني بلقب بطولة الصداقة الدولية.. 34

أجرى بتاريخ 2019/3/28جولة تفقدية لدوائر مجلس النواب.. 35

قــدم بتاريــخ 2019/4/2التعــازي بالذكــرى الســنوية لوفــاة اإلمــام الكاظــم )مــوىس بــن جعفــر( . 36

عليــه الســالم.

تابع بتاريخ 2019/4/7األوضاع يف سدي دوكان ودربنديخان.. 37

ــطات يف . 38 ــتخدام املنش ــة الس ــؤولية الجنائي ــاب )املس ــع كت ــل توقي ــخ 2019/4/9حف ــرض بتاري ح

ــي(. ــايض واملجتمع ــن الري املجال

بارك بتاريخ 2019/4/17حلول عيد رأس السنة اآليزيدية.. 39

تضامن بتاريخ 2019/4/17 مع الوقفة االحتجاجية لفالحي كوردستان.. 40

قدم بتاريخ 2019/4/20التهاني ملناسبة عيد القيامة للسيد املسيح.. 41

أدان بتاريخ 2019/4/21التفجرات والعمليات اإلرهابية يف رسيالنكا.. 42

قدم بتاريخ 2019/4/22التهاني ملناسبة يوم الصحافة الكردية.. 43

قدم بتاريخ 2019/5/1التهاني ملناسبة عيد العمال العاملي.. 44

أجرى بتاريخ 2019/5/1جولة ميدانية يف ساحة امليدان وشارع الرشيد وسط بغداد.. 45

قدم بتاريخ 2019/5/4التهاني والتريكات لتأسيس املجلس األعى للمرأة العراقية.. 46

قدم بتاريخ 2019/5/18التهاني للذكرى السنوية لتأسيس جريدة الصباح.. 47

ــل . 48 ــن قب ــة م ــه الثق ــبة نيل ــي بمناس ــان بارزان ــيد نيجرف ــي للس ــخ 2019/5/28التهان ــدم بتاري ق

ــتان. ــم كوردس ــاً ألقلي ــه رئيس ــتان وانتخاب ــان كوردس برمل

قدم بتاريخ 2019/6/1برقية تهنئة بالذكرى الـ 44 لتأسيس اإلتحاد الوطني الكردستاني.. 49

قدم بتاريخ 2019/6/4التهنئة بمناسبة عيد الفطر املبارك.. 50
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ــدة . 51 ــدم جري ــدور أق ــة وص ــة العراقي ــوم الصحاف ــبة ي ــي بمناس ــخ 2019/6/15التهان ــدم بتاري ق

)الــزوراء( 1869.

قــدم بتاريــخ 2019/6/15التهنئــة لنقيــب الصحفيــن العراقيــن بمناســبة فــوزه بعضويــة املكتــب . 52

التنفيــذي لالتحــاد الــدويل للصحفيــن.

اختتم بتاريخ 2019/6/21 زيارته اىل الجمهورية اإلسالمية االيرانية.. 53

قــدم بتاريــخ 2019/6/27التهانــي للســيد ســروان عبــد اللــه ملناســبة تســنمه مهــام األمــن العــام . 54

ملجلس النــواب.

تابع بتاريخ 2019/7/1حرائق الرشكة العامة لكريت املرشاق يف املوصل.. 55

طالب بتاريخ 2019/7/5باالرساع برف مستحقات فالحي األقليم.. 56

بارك بتاريخ 2019/7/10إدراج آثار بابل عى الئحة الراث العاملي.. 57

قــدم بتاريــخ 2019/7/11 التهنئــة للســيد مــرسور بارزانــي بمناســبة نيلــه وحكومتــه ثقــة برملــان . 58

كوردستان.

اســتلم بتاريــخ 2019/7/16برقيــة تهنئــة مــن املعهــد العراقــي يعــرب فيهــا عــن تقديــره وامتنانــه . 59

ــل  ــن أج ــاء م ــرف نس ــف والتط ــد العن ــاء ض ــرشوع )نس ــر م ــه مؤتم ــداد لرعايت ــر الح لـــ د. بش

الســالم(.

قدم بتاريخ 2019/7/16التعازي للذكرى األليمة لتفجرات كركوك عام 2007.. 60
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سادسًا: اللقاءات:

السياسية واملدنيةالرسميةت

وفدا من العشائر الكرديةالقايض فائق زيدان رئيس مجلس القضاء األعى 1

السيد عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني 2
السيد عبد الكريم العنزي امن عام لحزب الدعوة 

تنظيم الداخل مع الوفد املرافق له

السيد ماكسيم ماكسيموف السفر الرويس يف بغداد 3
عددا من الشخصيات والوجهاء والعشائر للكرد 

الفيلن يف بغداد ودياىل

السيد اسامة النجيفي رئيس تحالف القرار العراقي 4
الشيخ محمد تقي املوىل القيادي يف املجلس األعى 

اإلسالمي العراقي والوفد املرافق له

5 
السيد صطام الدناح سفر الجمهورية العربية السورية لدى 

بغداد
عدد من املواطنن

عدداً من العراقين املقيمن يف كنداالسيد نوزاد هادي محافظ اربيل 6

الجالية العراقية يف مدينة تورينتو الكنديةسعادة براديل ساودن السفر النيوزلندي يف العراق 7

سعادة بانباج انتاريكسو السفر االندونييس لدى بغداد 8
السيد توبي فايف رئيس معهد الحوكمة الكندي 

والسيد سيلفان دوبرا نائب رئيس املعهد لشؤون 
الحوكمة الدولية

وفد من اعضاء املفوضية املستقلة لالنتخابات 9
رئيس واعضاء رابطة جرحى ابطال الجيش 

العراقي

الدكتورة ذكرى علوش امن بغداد 10
د. احمد ريكاني رئيس اتحاد مستثمري كوردستان 

والسادة اعضاء من االتحاد

11 
السيد محمود عزيز رئيس االتحاد العراقي املركزي للدراجات 

الهوائية واعضاء الهيئة االدارية وممثيل املحافظات
السيد سوران نوري ابراهيم

السيد جيوف ريغان رئيس مجلس العموم الكندي 12
السيد ارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب 

السابق

13 
املستشار محمد العزري رئيس وفد اململكة املغربية والسيد 

دحالن الحمد رئيس الوفد القطري
السيد ليث راجي صالح رئيس برملان الشباب 

العراقي مع عدد من أعضاء الرملان

14 
اعضاء من الكونجرس االمريكي السيد جيم كاسر والسيدة 

سوزان ديفيد
الناشطة األيزيدية نادية مراد

عددا من عوائل وذوي ضحايا مجزرة سبايكرالسيدة ناجحة عبد األمر الشمري رئيس مؤسسة الشهداء 15
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16 
السيد منتر االمارة رئيس اتحاد الرملانين العراقين وعدد 

من اعضاء االتحاد

السيدة أماني جواد خضر مسؤولة منظمة امنيات 
الوطن لالستشارات والتدريب والكادر القانوني 

واإلداري

17 
قائمقام القضاء ورئيس وأعضاء مجلس قضاء 

طوزخورماتو ومدير دائرة الوقف السني وعدد من األساتذة 
الجامعين

وفدا من مشايخ الطريقة القادرية

السيد مجاهد أبو الهيل رئيس شبكة اإلعالم العراقي 18
وفدا من شباب محافظة النجف األرشف من حملة 

الشهادات العليا

رابطة جرحى أبطال الجيش العراقيمجلس الشورى اليمني ومجلس الشورى العماني 19

وفد من حركة الوفاق الوطنيالسيد بن عيل يلدريم رئيس الرملان الركي 20

الطبيبة أسيل أحمدالسيد احمد همية رئيس الوفد االردني 21

الفنان ياس خرضالسيد حميد االحمر رئيس رابطة برملانيون ألجل القدس 22

السيد عالء عبد الصاحب العلوان وزير الصحة 23
السيد جواد ملك شاهي سكرتر نقابة صحفي 

كوردستان فرع بغداد والوفد املرافق له

الشيخ حسن محمد البر خرضي والوفد املرافق لهوفد كلية االمام االعظم الجامعة  24

الشيخ الرشيف بالل آل باشا العبديل والوفد املرافق لهالسيد الخرض أحمد مرمش السفر اليمني لدى العراق 25

26 
السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية اإليراني مع السفر 

اإليراني إيرج مسجدي والوفد املرافق له
السيد أحمد املالكي رئيس وفد رابطة املرشفن 

الربوين

عددا من شيوخ الكرد الفيلينالسيد جان إيف لورديان وزير الخارجية الفرنسية 27

28 
السيد عيل خليل ابراهيم مدير عام سلطة الطران املدني 

والكادر اإلداري
السيد كريك باور رئيس وفد منظمة الرشكاء 

الدولين

الفنان ياس خرضوفدا من محافظة كربالء 29

30 
السيد عباس نارص مجيد مدير عام الرشكة العامة للخطوط 

الجوية العراقية
العائلة املوصلية املترضرة

السفرة رند رحيم مديرة املعهد العراقياملهندس عبد الله لعيبي وزير النقل 31

32 
وفداً من املجلس الوطني الفلسطيني والسفر الفلسطيني 

لدى بغداد
األحزاب والقوى السياسية الكردستانية يف 

محافظة السليمانية

33 
الفريق الركن محمد العسكري املستشار العسكري مع عدد 

من كبار الضباط
مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية
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وفد من مديرية الوقف السني يف طوزخورماتو 34
الشيخ عرفان عبد العزيز املرشد العام للحركة 

اإلسالمية يف كوردستان

عددا من مراسيل القنوات الفضائية الكرديةالسيد عبد الفتاح مورو نائب رئيس الرملان التونيس 35

منظمة مال زاده للمصالحة االجتماعيةالسيد اياكوب برادا السفر الروماني لدى العراق 36

شخصيات ووجهاء العشائر الكردية يف بغداد السيد جوي هد القائم باألعمال يف السفارة االمريكية ببغداد 37

38 
الشيخ إسماعيل سليمان خلف مستشار مفتي جمهورية 

العراق

األمر حسن عيل الحسناوي أمر إمارة بني حسن 
وعدد من الشيوخ ووجهاء وشخصيات من بني 

حسن

وفدا من فالحي كوردستان السيدة جوان لوندليس السفرة األسرالية لدى بغداد 39

40 
السيدة سناء رمياني مدير عام الدراسة الكردية يف وزارة 

الربية االتحادية
البطل الريايض جرجيس رشيد

وفداً من وزارة شؤون الشهداء واملؤنفلن يف أقليم كوردستان 41
السيد فهد سلمان نائب األمن العام للجبهة 

الديمقراطية لتحرير فلسطن مع أعضاء من 
املكتب السيايس

42 
السيد د. عبد الله جالل مخلف مدير الوقف السني يف محافظة 

األنبار
وفداً من ابناء وذوي ضحايا عمليات االنفال ملناطق 

كالر وكرميان يف اقليم كوردستان

السيد محمد عيل الحكيم وزير الخارجية 43

الشيخ خالد دخيل سيدو رئيس عشرة الفقراء، 
والشيخ مرزا حجي رئيس عشرة القرانين، 

والشيخ دخيل مراد حسن من عشرة آل دخي، 
والسيد عيل الجن صالح من عشرة جوانا، ورجل 

االعمال السيد غازي سو هسن

44 
السيد احمد العبيدي وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة 

األوملبية الوطنية الكابتن رعد حمودي
السيد موفق الخفاجي رئيس تجمع املعوقن يف 

العراق مع وفد من أعضاء التجمع

السيد فضل عباس فرج رئيس شبكة اإلعالم العراقي 45
د. صالح هادي املياح رئيس اإلتحاد العربي لإلعالم 

اإللكروني يف العراق

السيدة منى قهوجي نائب رئيس الرملان إقليم كوردستان 46

ــد  ــان وأحم ــم غضب ــد الكري ــعيد عب ــادة س الس
عبــد العظيــم، عصــام أحمــد محمــد، أيهــم 
ــد  ــوب، محم ــد يعق ــوب احم ــد، يعق ــل محم عقي
ــد االمــر، احمــد  فاضــل مهــدي، أثــر حامــد عب

ــيل ــمر ع ــازن س ــري وم ــد بح ماج

وفداً من حركة النجباءوفداً من وزارة البيشمركة 47

48 
وفداً من نقابة الصحفين العراقين ومدراء وممثيل القنوات 

الفضائية

السيد عبد الله نوري قائمقام طوزخورماتو 
والسيد مهدي مبارك مدير زراعة كركوك والسيد 

محمود كريم



81

49 
الدكتور جواد إبراهيم الرشيف مقرر اللجنة املرشفة عى 

املجلس العربي لالختصاصات الصحية
السيد أبو بكر قادر رئيس منظمة القارئ الفعال يف 

كوردستان

وفداً من لجنة الزراعة والري يف برملان أقليم كوردستان 50
وفداً من شخصيات ووجهاء وشباب محافظة 
األنبار ومن أهايل قضاء الفلوجة برفقة النائب 

يحيى املحمداوي

51 
د. عيل أكرم البياتي نائب رئيس املفوضية العليا لحقوق 

االنسان والسيد عيل ميزر الشمري وعدداً من موظفي 
املفوضية

الدكتور حامد عبد العزيز رئيس جمعية رابطة 
العلماء يف العراق

الجالية العراقية يف طهرانالسيد عيل الريجاني رئيس مجلس الشورى اإليراني 52

53 
السيد حشمت الله فالحت رئيس لجنة العالقات الخارجية 

واألمن القومي يف مجلس شورى اإليراني
مجموعة من األطفال والشباب اآليزيدين من 

منطقة سنجار يف محافظة املوصل

54 
الدكتور مسعود بزشكيان النائب األول لرئيس مجلس 

الشورى اإليراني
خريجي كليات الصيدلة

55 
السيد منوج ماثيو رئيس الدائرة السياسية يف بعثة األمم 

املتحدة لدى العراق والوفد املرافق له
الكاتب والباحث الكوردي عبد العزيز بارازاني

وفد من مجلس األمن الدويل 56
السيد أحمد صابر كه رميان رئيس اتحاد معلمي 

كوردستان والسيد هيني قادر خرض مسؤول فرع 
أربيل

الفريق حميد فليح رشيد وكيل جهاز األمن الوطني 57

السيد فضل فرج الله رئيس شبكة اإلعالم العراقي 58

الدكتور جبار جودي نقيب الفانين العراقين 59
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رسم توضيحي

اللقاءات السياسية واملدنية 59

االجتماعات 22

الزيارات 73

املشاركات 52

التقارير الصحفية 26

نشاطات اخرى 60

اللقاءات الرسمية 59
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 جدول أعمال الجلسات
الفصل التشريعي األول

جـــــــدول أعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم )1( االثنيـــن 3 / أيلول/ 2018. 1
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(.

اوالً: كلمــة السيـــد رئيـــس الجمهوريـــة.

ثانياً: كلمــة السيـــد رئيــس مجلـس الـوزراء.

ثالثاً: كلمة السيـــد رئيس مجلـس النـــواب للدورة الثالثة )2014- 2018(.

رابعاً: يرأس السيد رئيس السن جلسة مجلس النواب )املادة 54 من الدستور.

خامساً: قـــراءة أسمــاء السيـــدات والســـادة النـــواب للدورة )2022-2018(.

سادساً: أداء اليميـــن الدستـــورية للسيدات والسادة النواب )املادة 50 من الدستور(.

سابعاً: انتخاب رئيس املجلس ونائبيه )املادة 55 من الدستور.

جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة الثانية الثالثــاء 25/ ايلول/ 2018. 2
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(.

اوالً: مناقشــــة موضــــوع تشكيـــل اللجـــان الدائمــــة فـــي مجلس النـــواب.

ثانياً: دعــــــوة عامـــــة ملناقشــة االوضاع وتوفــر الخدمات يف محافظة البرة بحضـــــور الســــادة 

)وزيــر الصحــة، وزيــر االســكان واالعمــار والبلديــات العامــة، وزيــر املــوارد املائية(.

جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة الثالثة الخميس 27/ ايلول/ 2018 . 3
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: تسمية مقررين ملجلس النواب. 

ثانياً: التصويت عى قرارات البرة.

ثالثا: التصويت عى تشكيل اللجنة القانونية املؤقتة.

جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقــــــم )4( االثنيــــن 1/ تشرين االول/ 2018. 4
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: انتخــــــاب رئيــــــس الجمهوريـــــــة.
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جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة الخامسة الثالثاء 9/ تشرين االول/2018. 5
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: اداء اليمن الدستورية )د. غالب عيل شكر(.

ثانيا: التصويت عى اللجنة النيابية املؤقتة لتعديل النظام الداخيل.

ثالثا: تشكيل لجنة من ممثيل الكتل النيابية الختيار اللجان النيابية الدائمة ملجلس النواب.

رابعا: تسمية مقررين ملجلس النواب.

جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة السادسة الخميـس 11 / تشريـن االول/ 2018. 6
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: موضــوع عــام للمناقشــة بخصــوص الدرجــات الوظيفيــة ونقــل الصالحيــات )وزارة املاليــة واألمن 

ــوزراء(. ــام ملجلس ال الع

ثانيـاً: موضوع عام للمناقشة )معدالت الطلبة خطة القبول املركزي(.

ثالثاً: تشكيل اللجان النيابية الدائمة ملجلس النواب.

جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم )7( السبت 13 / تشريـن االول/ 2018. 7
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(.

اوالً: النظر يف الطعون املقدمة حول صحة عضوية بعض السادة النواب.

ثانيـاً: تشكيل اللجان النيابية الدائمة ملجلس النواب.

ثالثاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص الدرجات الخاصة.

جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم )8( االثنين 15 / تشريـن االول/ 2018. 8
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(  .

اوالً: التصويــت عــى صيغــة قــرار بخصــوص الدرجــات الخاصــة املمنوحــة والقــرارات الصــادرة مــن 

الحكومــة خــالل فــرة تســير االعمــال بعــد انتخابــات 2018 )اللجنــة القانونيــة(.

ثانيـاً: تشكيل اللجان النيابية الدائمة ملجلس النواب.

ــم  ــث للتعلي ــدور الثال ــان ال ــراء امتح ــزي/ اج ــول املرك ــة القب ــة )خط ــام للمناقش ــوع ع ــاً: موض ثالث

ــث  ــايل والبح ــم الع ــر التعلي ــيد وزي ــور الس ــا( بحض ــات العلي ــول للدراس ــة القب ــعة خط ــايل/ توس الع

ــي. العلم

جـــــــدول اعمـال الجلســـــة رقـــــــــم )10( الثالثاء 6 / تشريـن الثاني/ 2018. 9
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــم(    

اوالً: تأدية اليمن الدستوري لبعض السيدات والسادة النواب.
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ثانيـاً: النظر يف الطعون املقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

ثالثاً: مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة املالية 2019.

رابعاً: تشكيل اللجان النيابية الدائمة ملجلس النواب.

خامساً: موضوع عام للمناقشة بخصوص نفوق االسماك.

جــدول اعمــــال الجلســة رقــــم )11( الخميس 8 / تشريـن الثاني/ 2018  . 10
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(   

اوالً: التصويت عى تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انتخاب محافظ بابل.

ــر  ــن )وزي ــوزراء املختص ــور ال ــماك وبحض ــوق االس ــوص نف ــة بخص ــام للمناقش ــوع ع ــاً: موض ثانيـ

ــة(. ــة والبيئ ــر الصح ــة، وزي الزراع

ثالثاً: تشكيل اللجان النيابية الدائمة ملجلس النواب.

جـــــــدول اعمـال الجلسـة رقــــم )12( السبت 10/ تشريـن الثاني/ 2018. 11
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(     

اوالً: مناقشة موضوع تشكيل اللجان النيابية الدائمة ملجلس النواب.

ثانيـاً: مناقشة موضوع انتخابات مجالس املحافظات واالقضية.

جـــدول اعمال الجلســة رقم )13( االثنين 12 / تشريـن الثاني/ 2018. 12
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(    

ــرف  ــر امل ــس ومدي ــاء مجل ــزي واعض ــك املرك ــظ البن ــور محاف ــة بحض ــة للمناقش ــوة عام اوالً: دع

ــارة. ــي للتج العراق

ثانيـــاً: مــرشوع قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة املاليــة 2019. )بحضــور 

اللجنــة الحكوميــة(.

ثالثاً: مناقشة موضوع النقاط الجمركية املستحدثة بن املحافظات.

جـــــدول اعمال الجلسـة رقــــم )14( االربعاء 21 / تشريـن الثاني/ 2018. 13
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: النظر يف الطعون املقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

ثانيـــاً: التصويــت عــى صيغــة قــرار خــاص بقــرارات مجلــس الــوزراء الســابق خــالل فــرة تريــف 

االعمــال. )اللجنــة القانونيــة(.
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ــس االدارة  ــاء مجل ــزي واعض ــك املرك ــظ البن ــور محاف ــة بحض ــام للمناقش ــوع ع ــرح موض ــاً: ط ثالث

ــارة. ــي للتج ــرف العراق ــر امل ومدي

رابعاً: مناقشة موضوع النقاط الجمركية املستحدثة.

جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم )15( السبت 24 / 8/201/11. 14
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(    

اوالً: التصويت عى تشكيل لجنة تقي حقائق بما يخص مرشوع بناية البنك املركزي.

ثانيـاً: التصويت عى القضاة املرشحن ملحكمة التمييز االتحادية.

ثالثاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مخيمات النازحن واملدن التي تعرضت للسيول.

جدول اعمـل الجلسة رقـــــــــم )16( الثالثاء 27 / تشريـن الثاني/ 2018. 15
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(   

استكمال التصويت عى التشكيلة الوزارية.

جدول عمل الجلسة رقم )السادسة عشر( الثالثاء 4 /كانون االول /2018. 16
)قراءة آيات من القرآن الكريم(

أوالً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة للتحقيق يف خصخصة توزيع الطاقة

ثانياً: التصويت عى استكمال التشكيلة الوزارية.

جدول اعمال الجلسة رقم )17( الخميس 6 كانون االول 2018. 17
)قراءة آيات من القران الكريم(

أوالً: تأدية اليمن الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب.

ثانياً: عرض مشاريع القوانن التي لم ترشع يف الدورة السابقة.

ثالثاً: تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص العقود املرمة يف وزارة الكهرباء.

جـــدول اعمـال الجلســـــة رقـــــــــم )18( السبت 8 / كانون االول/ 2018. 18
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(   

اوالً: استكمال التصويت عى تعديل النظام الداخيل ملجلس النواب.

ثانيــا: طــرح موضــوع عــام للمناقشــة بحضــور ممثــل وزارة املاليــة وممثــل وزارة الهجــرة واملهجريــن 

وممثــل الحكومــة بخصــوص غــرق مخيمــات النازحــن.

جـــــــدول اعمـــال الجلســة رقــــم )19( االحد 9 / كانون االول/ 2018. 19
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(    

اوالً: استكمال التصويت عى تعديل النظام الداخيل ملجلس النواب.
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ثانيا: عرض تقرير لجنة الربية بخصوص الدرجات الوظيفية.

جـدول اعمـــــــال الجلسة رقـم )19( الثالثــــاء 18 / كانون االول/ 2018. 20
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: النظر يف الطعون املقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

ثانيـاً: استكمال التصويت عى تعديل النظام الداخيل ملجلس النواب.

ثالثاً: استكمال التصويت عى التشكيلة الوزارية.

جدول اعمـال الجلســـة رقــم )20( الخميس 20 / كانون االول/ 2018. 21
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(    

ــم العــايل والبحــث العلمــي/ الثقافــة والســياحة  ــة اليمــن الدســتورية للســادة وزراء )التعلي اوالً: تأدي

ــط(. ــار/ التخطي واالث

ثانيـاً: النظر يف الطعون املقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

ثالثاً: استكمال التصويت عى تعديل النظام الداخيل ملجلس النواب.

ــوزارة  ــج ال ــة برنام ــاء ملناقش ــر الكهرب ــيد وزي ــور الس ــة بحض ــام للمناقش ــوع ع ــرح موض ــاً: ط رابع

ــام 2019. للع

جـــدول اعمـــال الجلســـــة رقــم )21( السبت 22 / كانون االول/ 2018. 22
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: التصويت عى القضاة املرشحن ملحكمة التمييز االتحادية.

ثانيـاً: تشكيــل لجنــــة تحقيقيــة بخصـوص مطـــــار النجـــف.

ثالثاً: عرض تقرير لجنة الربية بخصوص الدرجات الوظيفية.

جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة )22( االحـــــد 23 / كانون االول/ 2018. 23
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

 اوالً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص انتخابات مجالس املحافظات واالقضية.

 ثانيــاً: التصويــت عــى صيغــة قــرار بخصوص الــرضر الــــذي لحــق بالثــروة الســمكية فـــــي العراق. 

)اللجنــة القانونيــة(.

ثالثاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص قرار دمج رشكات وزارة الصناعة واملعادن.

جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة )23( االثنيـــن 24 / كانــون االول/ 2018. 24
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: استكمال التصويت عى التشكيلة الوزارية.
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ثانيــــأً: التصويت عى صيغة قرار بخصوص الجامعات واملعاهد.

ثالثــــــاً: القــراءة االوىل ملقــرح قانــون تعديــل قانــون الخدمــة والتقاعــد العســكري رقــم )3( لســنة 

ــة االمــن والدفــاع(. )1 مــادة(. 2010. )لجن

رابعـــــاً: القــراءة االوىل ملقــرح قانــون تعديــل قانــون الخدمــة والتقاعــد لقــوى االمــن الداخــيل رقــم 

ــة االمــن والدفــاع(. )1 مــادة(. )18( لســنة 2011. )لجن

خامســاً: تقريــر ومنـــــاقشة مــرشوع قانــون املوازنــــــــة العامــة االتحاديــة لجمهوريـــــة العراق 

للســنة املاليــة 2019. )اللجنــة املاليــة(، )52 مــادة(.

جـــدول اعمـال الجلســـــة )24( الخميــس 10/ كانــون الثاني/ 2019. 25
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: اســتمرار منـــــاقشة مــرشوع قانــون املوازنــــــــة العامــة االتحاديــة لجمهوريـــــة العــراق 

ــادة(. ــة(، )52 م ــة املالي ــة 2019. )اللجن ــنة املالي للس

ثانيــــــأً: القــراءة االوىل ملقــرح قانــون تعديــل قانــون الخدمــة والتقاعــد العســكري رقــم )3( لســنة 

2010. )لجنــة االمــن والدفــاع(، )1 مــادة(.

ثالثــــــاً: القــراءة االوىل ملقــرح قانــون تعديــل قانــون الخدمــة والتقاعــد لقــوى االمــن الداخــيل رقــم 

)18( لســنة 2011. )لجنــة االمــن والدفــاع(، )1 مــادة(.

ــار،  ــات واالعم ــة الخدم ــكنية. )لجن ــاوزات الس ــة التج ــون معالج ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــاً: الق رابعـ

ــادة(. ــة(، )22 م ــة القانوني اللجن

خامساً: طرح موضوع عام للمناقشة بشأن تخصيص قطع ارايض ملنتسبي الداخلية والدفاع.

جــدول اعمال الجلسـة )25( السبت 12/ كانــون الثاني/2019. 26
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: التصويــت عــى تشــكيل لجنــة تحقيقيــة حــول حريــق مبنــى ايــواء واصــالح االنــاث املــرشدات يف 

االعظميــة.

ثانيــــأً: القراءة االوىل ملقرح قانون التعديل االول لقانون املجمع العلمي. )اللجنة القانونية(.

ثالثــــاً: القراءة االوىل ملرشوع قانون االدارة املالية )اللجنة املالية(.

رابعــا: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون جرائــم املعلوماتيــة. )لجنــة االمــن والدفــاع لجنــة التعليــم العــايل 

اللجنــة القانونيــة لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة لجنــة حقــوق االنســان واالرسة واملــرأة والطفــل 

لجنــة الخدمــات واالعمــار(.

خامســا: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون صنــدوق اســرداد امــوال العــراق رقــم 

)9( لســنة 2012)لجنــة النزاهــة اللجنــة املاليــة(.
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جــدول اعمـــــــال الجلســـــة )26( االربعـاء 16/ كانــون الثاني/ 2019. 27
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: النظــر فـــــي الطعـــون املقدمــة حــول صحــة عضوية بعض السيـــدات والســـادة اعضــاء مجلس 

النــواب.

ثانيـــاً: القــراءة االوىل ملشــــروع قانــون التعديــل االول لقانــون صندوق اســرداد امــوال العــراق رقم )9( 

لســنة 2012. )لجنــة النزاهــة، اللجنــة املاليــة(. )7 مــادة(.

ثالثــــاً: القــــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديل االول لقانون هيــــأة النزاهــــة رقــــم )30( لسنــــة 

2011. )لجنــة النزاهــــة، اللجنــة القانونيــــة، لجنــة مؤسســات املجتمــع املدنــي والتطويــر الرملانــي(. 

)6 مــادة(.

رابعــــاً: القــــراءة االوىل ملشــــروع قانــــون الكســــب غيــــر املشــــروع. )اللجنة القانونيــة، اللجنة 

ــادة(. ــة(. )20 م املالي

خامساً: القــــراءة االوىل ملشـــــروع قانـــون تعديــــل قانــــون الرشكات رقــــم )21( لسـنـــة 1997. 

ــادة(. ــتثمار(. )11 م ــاد واالس ــة االقتص )لجن

جدول اعمـال الجلســـــة رقم )28( االربعاء 23/ كانــون الثاني/2019. 28
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

ــس  ــاء مجل ــادة أعض ــيدات والس ــض الس ــة بع ــة عضوي ــول صح ــة ح ــون املقدم ــر يف الطع اوالً: النظ

ــواب. الن

ثانيـاً: تأدية اليمن الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب.

ثالثــاً: استكمال التصويت عى التشكيلة الوزارية.

رابعــــاً: التصويــت عــى مــرشوع قانــون املوازنــة العامــة اإلتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة املاليــة 

2019 )اللجنــة املاليــة(. )52 املــادة(.
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الفصل التشريعي الثاني:
جـدول اعمـال الجلسة رقم )1( السبت 9/ آذار/ 2019 . 29

)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

أوالً: كلمة السيد رئيس الجمهورية.

ثانيـاً: دعوة عامة ملناقشة توحيد جهود السلطات ملكافحة الفساد االداري واملايل بحضور:

1- السيد رئيس مجلس الوزراء.

2- السيد رئيس مجلس القضاء األعى.

3- السيد رئيس ديوان الرقابة املالية / وكالة.

4- السيد رئيس هيئة النزاهة / وكالة.

جــدول اعمــال الجلســة رقــم )2( االثنيـن 11 / آذار / 2019  . 30
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون الكســــب غيـــــر املــرشوع. )لجنــة النزاهــة، اللجنــة القانونيــة، 

ــادة(. ــة(. )20 م ــة املالي اللجن

ثانيـــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون هيئــة النزاهــة رقــم )30( لســنة 2011. 

)لجنــة النزاهــة، اللجنــة القانونيــة، لجنــة مؤسســات املجتمــع املدنــي والتطويــر الرملانــي(. )6 مــادة(.

ثالثــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون تعديــل قانــون الغرامــات الــواردة بقانــون العقوبــات رقــم )111( 

لســنة 1969املعــدل والقوانــن الخاصــة االخــرى رقــم )6( لســنة 2008. )اللجنــة القانونيــة(. )2 مــادة(.

ــار،  ــات واالعم ــة الخدم ــكنية. )لجن ــاوزات الس ــة التج ــون معالج ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــاً: الق رابع

ــادة(. ــة(.    )22 م ــة القانوني اللجن

خامســاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــــون الجنسيــــة. )لجنــة االمــن والدفــاع، 

ــادة(. ــة(. )10 م ــة القانوني اللجن

جـــــــدول اعمال الجلسة رقـــــــــم )3( الثالثاء 12/ اذار/ 2019 . 31
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(     

اوالً: تقرير ومناقشة مرشوع قانون االدارة املالية. )اللجنة املالية(. )53 مادة(.

ثانيــــــاً: تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون صنــدوق اســرداد امــوال العــراق 

رقــم )9( لســنة 2012. )لجنــة النزاهــة، اللجنــة املاليــة(. )7مــادة(.

ثالثــــــاً: تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الــرشكات رقــم )21( لســنة 1997. )لجنــة 

االقتصــاد واالســتثمار(. )11مــادة(.
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جدول اعمال الجلسة رقم )4( الخميس 14 / آذار / 2019. 32
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: القراءة االوىل ملقرح قانون الغاء مكاتب املفتشين العمومين. )اللجنة القانونية(.

ــاً: القــراءة االوىل ملقــرح قانــون تعديــل قانــون املحكمــة االتحاديــة رقــم )30( لســنة 2005. )3  ثانيـ

مــادة(.

ثالثــاً: تقريــــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون صنــدوق اســرداد امــوال العــراق رقم 

)9( لســنة 2012. )لجنــة النزاهــة، اللجنــة املاليــة(. )7 مــادة(.

رابعــاً: تقريـــر ومناقشــة مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الــرشكات رقــم )21( لســنة 1997. )لجنــة 

ــادة(. ــتثمار(. )11م ــاد    واالس االقتص

جدول اعمال الجلسة رقم )5( االحد 24 / آذار / 2019. 33
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم( 

اوالً: التصويت عى اقالة محافظ نينوى ونائبيه.

ــة،  ــة القانوني ــة، اللجن ــة النزاه ــرشوع. )لجن ــر امل ــب غ ــون الكس ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــاً: الق ثاني

ــادة(. ــة(. )20م ــة املالي اللجن

ثالثاً: القراءة االوىل ملرشوع قانون املدن الصناعية. )لجنة االقتصاد واالستثمار(. )21مادة(.

ــار،  ــات واالعم ــة الخدم ــكنية. )لجن ــاوزات الس ــة التج ــون معالج ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــاً: الق رابع

ــادة(. ــة(. )22م ــة القانوني اللجن

خامســاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون حجــز ومصــادرة االمــوال املنقولــة وغــر 

املنقولــة العائــدة اىل اركان النظــام الســابق رقــم )72( لســنة 2017. )اللجنــة املاليــة، لجنــة املصالحــة 

والعشــائر والشــؤون الدينيــة، اللجنــة القانونيــة(. )3مــادة(.

سادساً: تقرير لجنة تقي الحقائق يف محافظة نينوى.

جـــــــدول اعمـــــــال الجلسـة رقــم )6( الثالثاء 26 / آذار /2019 . 34
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: القراءة االوىل ملرشوع قانــــون التعديــــــل الســــادس لقـانـــون التـنـفيــــذ رقـــــــــم )45( 

.1980 لسنـــة 

)اللجنة القانونية(. )13مادة(.

ثانيـــاً: تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانون الخدمــة املدنيــة االتحــادي. )اللجنة املاليــة، اللجنــة القانونية(. 

مادة(.  100(

ثالثــاُ: تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون الجنســية العراقيــة رقــم )26( لســنة 
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2006. )لجنــة االمــن والدفــاع، اللجنــة القانونيــة(. )10 مــادة(.

رابعـــاً: تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الغرامــات الــواردة بقانــون العقوبــات رقــم 

)111( لســنة 1969 املعــدل والقوانــن الخاصــة االخــرى رقــم )6( لســنة 2008. )اللجنــة القانونيــة(. )2 

مــادة(.

خامســاً: القــراءة االوىل ملقــرح قانــون التعديــل االول لقانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات واالقضيــة 

ــم(.  ــة يف اقلي ــر املنتظم ــات غ ــم واملحافظ ــة االقالي ــة، لجن ــة القانوني ــنة 2018. )اللجن ــم )12( لس رق

)مــادة(. 

سادســاً: تقريـــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون هيئــة النزاهــة رقــم )30( لســنة 

2011. )لجنــة النزاهــة، اللجنــة القانونيــة، لجنــة مؤسســات املجتمــع املدنــي والتطويــر الرملانــي(. )6 

مــادة(.

سابعاً: تقريـر ومناقشة مرشوع قانون املرور. )لجنة االمن والدفاع(. )50 مادة(.

ثامنــاً: تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون صنــدوق اســرداد امــوال العــراق رقــم 

)9( لســنة 2012. )لجنــة النزاهــة، اللجنــة املاليــة(. )7 مــادة(.

جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم )7( الخميس 28 / آذار / 2019 . 35
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: القــــراءة االوىل ملشــــروع قانــون تصديــق اتفاقيــــة تســـريع التعاون فـــــي املجــال االقتصادي 

وشــؤون الطاقــة بيـــــن حكومــة جمهوريــة العــراق وحكومـــة جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة. )لجنــة 

ــة االقتصــاد واالســتثمار(. )2  ــة، لجن ــروات الطبيعي ــة النفــط والطاقــة والث ــة، لجن العالقــات الخارجي

مــادة(.

ثانيـــاً: القـــراءة االوىل ملشـــــــروع قانــون تصديــق اتفـــاق املقــر بــن حكومــة جمهوريــة العــراق 

ــادة(. ــة(. )2 م ــات الخارجي ــة العالق ــر. )لجن ــب االحم ــة للصلي ــة الدولي واللجن

ثالثـــاً: القــراءة االوىل ملقــرح قانــون التعديــل االول لقانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات واالقضيــة 

ــم(.  ــة يف اقلي ــر املنتظم ــات غ ــم واملحافظ ــة االقالي ــة، لجن ــة القانوني ــنة 2018. )اللجن ــم )12( لس رق

)مــادة(.

رابعـاً: القـراءة االوىل ملقتـــرح قانـــون الضمــان الصحــي. )لجنـة الصحـة والبيئـة(. )49 مادة(.

خامســاً: القــــراءة االوىل ملشــــروع قانون هيــــأة االعـــالم واالتصــــاالت. )لجنــة الخدمــات واالعمار، 

ــار(. )57 مــادة(. ــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالث لجن

سادســاً: تقريـــر ومناقشــة مقــرح قانــون التعديــل االول لقانــون املجمــع العلمــي العراقــي رقــم )22( 

لســنة 2015. )لجنــة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، اللجنــة القانونيــة(. )2 مــادة(.

سابعاً: تقريـر اللجنـة املاليـة بخصـوص املنافـذ الحدوديـــة.



98

جـــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم )8( االربعـــاء 10 / نيسان / 2019 . 36
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: النظر يف الطعون املقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

ثانيـــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون املطابــع االهليــة رقــم )5( لســنة 1999. 

ــة األمــن والدفــاع(. )مــادة(. ــار، لجن ــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واآلث )لجن

ثالثـاً: القراءة االوىل ملرشوع قانون االستثمار املعدني. )لجنة االقتصاد واالستثمار(. )24 مادة(.

رابعـــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون تعديــل قانــون الرعايــة االجتماعيــة رقــم )126( لســنة 1980. 

ــادة(. ــن(. )5 م ــرة واملهجري ــة والهج ــؤون االجتماعي ــل والش ــة العم )لجن

خامساً: تقرير ومناقشة مرشوع قانـــــون التعديــــل الســـــادس لقانـــــون التنفيــــذ رقـــم )45( 

لســنة 1980. )اللجنــة القانونيــة(، )13 مــادة(.

جـــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم )9( السبـــت 13 / نيسان / 2019 . 37
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون االتصــاالت واملعلوماتيــة. )لجنــة الخدمــات واالعمــار، لجنــة الثقافــة 

واالعــالم والســياحة واآلثــار(. )42 مــادة(.

ثانيـاً: القراءة االوىل ملرشوع قانون املحكمة االتحادية العليا. )اللجنة القانونية(. )24 مادة(.

ثالثـاً: القراءة االوىل ملرشوع قانون هيئة التصنيع الحربي. )لجنة االمن والدفاع(. )16 مادة(.

رابعـــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل الثانــي لقانــون نقابــة الجيولوجيــن رقــم )197( لســنة 

1968. )لجنــة مؤسســات املجتمــع املدنــي والتطويــر الرملانــي(. )16 مــادة(.

ــرب  ــع الته ــي ومن ــب االزدواج الرضيب ــة تجن ــق اتفاقي ــون تصدي ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــاً: الق خامس

املــايل بمــا يختــص بالرضيبــة عــى الدخــل ورأس املــال بــن حكومــة جمهوريــة العــراق وحكومــة دولــة 

االمــارات العربيــة املتحــدة. )لجنــة العالقــات الخارجيــة، اللجنــة املاليــة، لجنــة النزاهــة(. )2 مــادة(.

سادســاً: تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون حجــز ومصــادرة االمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة العائــدة 

اىل اركان النظــام الســابق رقــم )72( لســنة 2017. )اللجنــة املاليــة، لجنــة املصالحة والعشــائر والشــؤون 

الدينيــة، اللجنــة القانونيــة(. )3 مــادة(.

جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقــــــم )10( االثنيـــن 15 / نيسان / 2019 . 38
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

ــل قانــون اســرداد امــوال العــراق رقــم )9( لســنة 2012.  اوالً: التصويــت عــى مــرشوع قانــون تعدي

ــة(. )7 مــادة(. ــة املالي ــة النزاهــة، اللجن )لجن
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ــة  ــنة 1997. )لجن ــم )21( لس ــرشكات رق ــون ال ــل قان ــون تعدي ــرشوع قان ــى م ــت ع ــاً: التصوي ثانيـ

ــادة(. ــار(. )11 م ــياحة واآلث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــتثمار، لجن ــاد واالس االقتص

ــات  ــة الخدم ــات. )لجن ــا املعلوم ــاالت وتكنلوجي ــون وزارة االتص ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــاً: الق ثالثـ

ــادة(. ــار(. )13 م ــياحة واآلث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــار، لجن واالعم

رابعـــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون وزارة الداخليــة رقــم )20( لســنة 2016. 

)لجنــة االمــن والدفــاع(. )5 مــادة(.

خامســاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة بشــأن املعايــر الدنيــا 

للضمــان االجتماعــي رقــم )102( لســنة 1952. )لجنــة العالقــات الخارجيــة، لجنــة العمــل والشــؤون 

االجتماعيــة والهجــرة واملهجريــن(. )2 مــادة(.

سادساً: تقرير ومناقشة مرشوع قانون املرور. )لجنة االمن والدفاع(. )50 مادة(.

جـــــــدول اعمـال الجلســـــة رقـــــــم )11( االربعـــاء 17 / نيسان / 2019 . 39
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: التصويت عى مرشوع قانون االدارة املالية. )اللجنة املالية(. )53 مادة(.

ثانيـــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون هيئــة االعــالم واالتصــاالت. )لجنــة الخدمــات واالعمــار، لجنــة 

ــادة(. ــار(. )57 م ــياحة واآلث ــالم والس ــة واالع الثقاف

ثالثـــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون الهيــأة البحريــة العراقيــة العليــا. )لجنــة الخدمــات واالعمــار(. 

ــادة(. )17 م

رابعـــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة بنك االســتثمار اآلســيوي 

للبنــى التحتيــة. )لجنــة العالقــات الخارجيــة(. )2 مــادة(.

ــتثمار(. )21  ــاد واالس ــة االقتص ــة. )لجن ــدن الصناعي ــون امل ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــاً: تقري خامس

ــادة(. م

ــة النزاهــة رقــم )30( لســنة  ــل االول لقانــون هيئ ــون التعدي ــر ومناقشــة مــرشوع قان سادســاً: تقري

2011. )لجنــة النزاهــة، اللجنــة القانونيــة، لجنــة مؤسســات املجتمــع املدنــي والتطويــر الرملانــي(. )6 

مــادة(.

جدول اعمال الجلسة رقم )13( االثنين 29 / نيسان / 2019 . 40
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

ــة  ــبايكر(. )لجن ــة )س ــدة الجوي ــة القاع ــهداء جريم ــوق ش ــون حق ــرشوع قان ــراءة االوىل مل اوالً: الق

ــادة( ــة( )9 م ــة القانوني ــين، اللجن ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي الش

ثانيا: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة.



100

ثالثــا: تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون الخدمــة املدنيــة االتحــادي. )اللجنــة املاليــة، اللجنــة القانونية( 

مادة(.  100(

جدول اعمال الجلسة رقم )17( االحد 5/ايار/2019. 41
)قراءة آيات من القرآن الكريم(

اوال: استمرار التصويت عى مرشوع قانون املرور. )لجنة االمن والدفاع(. املتبقي 30 مادة((

ثانيا: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص االعتداءات االمريكية عى القوات االمنية.

ثالثا: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة.

رابعا: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموينية.

خامسا: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الوضع البيئي يف محافظة البرة.

سادسا: تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بدار االناث املرشدات يف االعظمية.

سابعا: تقرير عن واقع املنظومة الكهربائية.

جدول اعمال الجلسة رقم )19( االثنين 20/ايار/2019. 42
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: النظر يف الطعون املقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

ــم  ــات رق ــون العقوب ــواردة بقان ــات ال ــون الغرام ــل قان ــون تعدي ــرشوع قان ــى م ــت ع ــاً: التصوي ثانيـ

ــة(.  ــة القانوني )111( لســنة 1969 املعــدل والقوانــن الخاصــة االخــرى رقــم )6( لســنة 2008. )اللجن

ــادة(. )2 م

ثالثــاً: تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون حقــوق شــهداء جريمــة القاعــدة الجويــة. )لجنــة الشــهداء 

والضحايــا والســجناء السياســين، لجنــة حقــوق االنســان(. )9 مــادة(.

رابعــاً: تقريــر ومناقشــة مقــرح قانــون اعــادة منتســبي وزارتــي الداخليــة والدفــاع اىل الخدمــة. )لجنة 

ــاع(. )6 مادة(. ــن والدف االم

خامساً: مناقشـــــات عامـــــــــة )15 دقيقـــــة(.

جدول اعمال الجلسة رقم )20( الثالثاء 21/ايار/2019. 43
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: التصويــت عــى مقــرح قانــون التعديــل االول لقانــون املجمــع العلمــي رقــم )22( لســنة 2015. 

)لجنــة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، اللجنــة القانونيــة(. )2 مــادة(.

ــط  ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــن. )لجن ــة السكـــ ــة ازمـــ ــاً: معالجــ ثانيـ

االســراتيجي(.

ثالثا: تقريــر ومناقشة مقرح قانون الضمان الصحي. )لجنة الصحة والبيئة(.      )49 مادة(.
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جدول اعمال الجلسة رقم )21( االربعاء 22/ايار/2019. 44
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

ــر  ــي والتطوي ــع املدن ــات املجتم ــة مؤسس ــض. )لجن ــة التمري ــون نقاب ــرشوع قان ــراءة االوىل مل اوالً: الق

ــادة(. ــي(. )36 م الرملان

ثانيـــاً: اســتمرار مناقشــة موضــوع معالجــة ازمــة الســكن. )لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومي 

والتخطيط االســراتيجي(.

ثالثــاً: تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون تصديــق اتفاقيــة تجنــب االزدواج الرضيبــي ومنــع التهــرب 

املــايل بمــا يختــص بالرضيبــة عــى الدخــل ورأس املــال بــن حكومــة جمهوريــة العــراق وحكومــة دولــة 

االمــارات العربيــة املتحــدة. )لجنــة العالقــات الخارجيــة، اللجنــة املاليــة، لجنــة النزاهــة(. )2 مــادة(.

رابعــاً: تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل الثانــي لقانــون نقابــة الجيولوجيــن رقــم )197( 

ــر الرملانــي(. )16 مــادة(. ــة مؤسســات املجتمــع املدنــي والتطوي لســنة 1968. )لجن

ــنة  ــم )45( لس ــذ رق ــون التنفي ــادس لقان ــل الس ــون التعدي ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــاً: تقري  خامس

ــادة(. ــة(. )13 م ــة القانوني 1980. )اللجن

جدول اعمال الجلسة رقم )22( الخميس 23/ايار/2019. 45
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: التصويت عى مرشوع قانون االدارة املالية. )اللجنة املالية(. )53 مادة(.

ثانيـــاً: التصويــت عــى مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون املطابــع االهليــة رقــم )5( لســنة 1999. 

)لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واآلثــار، لجنــة االمــن والدفــاع(. )6 مــادة(.

ثالثــا: اســتمرار مناقشــة موضــوع معالجــة ازمــة الســكن. )لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي 

والتخطيــط االســراتيجي(.

ــات  ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب ــل االول لقان ــون التعدي ــرح قان ــة مق ــر ومناقش ــاً: تقري رابع

ــة  ــم، اللجن ــة يف إقلي ــر املنتظم ــات غ ــم واملحافظ ــة االقالي ــنة 2018. )لجن ــم )12( لس ــة رق واألقضي

ــادة(. ــة(. )4 م القانوني

جدول اعمال الجلسة رقم )23( الخميس 13/حزيران/ 2019. 46
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: تأديــــة اليميـــن الدستوريـــــة لبعــــض السيــــدات والســـــادة البــــدالء.

ثانيــــــاً: اســتكمال التصويــت عــى مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون املطابــع االهليــة رقــم )5( 

لســنة 1999. )لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار( )املتبقــي 4 مــادة(.
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ــالم  ــة االع ــن هيئ ــس مفوض ــل مجل ــاء عم ــوص انه ــرار بخص ــة ق ــى صيغ ــت ع ــاً: التصوي ثالثــــ

ــار(. ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــاالت. )لجن واالتص

رابعـــاً: التصويت عى صيغة قرار باعتبار يوم 6/14 مناسبة وطنية.

ــأن  ــا بش ــا مات ــة مين ــراق اىل اتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــا: الق خامس

ــادة(. ــة(. )2 م ــة والبيئ ــة الصح ــة، لجن ــات الخارجي ــة العالق ــق. )لجن الزئب

ــأن  ــكو بش ــة اليونس ــراق اىل اتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــا: الق سادس

حمايــة الــراث الثقــايف املغمــور بامليــاه. )لجنــة العالقــات الخارجيــة، لجنــة الثقافــة واالعالم والســياحة 

واالثــار(. )2 مــادة(.

 ســابعا: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة باريــس امللحــق باتفاقية 

االمــم املتحــدة االطاريــة لتغــر املنــاخ لعــام 1992. )لجنــة العالقــات الخارجيــة(. )2 مادة(.

 ثامنــا: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون تصديــق اتفاقيــة اعفــاء حامــيل جــوازات الســفر الدبلوماســية 

والخدمــة/ الرســمية مــن ســمة الدخــول بــن حكومــة جمهوريــة العــراق وحكومــة جمهوريــة رصبيــا. 

)لجنــة العالقــات الخارجيــة(. )2 مــادة(.

 تاســعا: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة تجــارة الحبــوب لعــام 

1995. )لجنــة العالقــات الخارجيــة، لجنــة االقتصــاد واالســتثمار، لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار( )2 

مــادة(.

ــرة  ــة والهج ــؤون االجتماعي ــل والش ــة العم ــن. )لجن ــون الالجئ ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــارشا: الق ع

واملهجريــن، لجنــة العالقــات الخارجيــة، لجنــة حقــوق االنســان واملــرأة واالرسة والطفــل، لجنــة االمــن 

ــادة(. ــاع(. )19 م والدف

 حــادي عــرش: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون العفــو مــن العقوبــات الرضيبيــة. )اللجنــة املاليــة، لجنــة 

االقتصــاد واالســتثمار(. )4 مــادة(.

ثانــي عــرش: تقريــر ومناقشــة )القــراءة الثانيــة( مــرشوع قانــون املحكمــة االتحاديــة العليــا. )اللجنــة 

القانونيــة(. )24 مــادة(.

ثالــث عــرش: تقريــر ومناقشــة )القــراءة الثانيــة( مــرشوع قانــون تصديــق اتفاقيــة تجنــب االزدواج 

الرضيبــي ومنــع التهــرب املــايل بمــا يختــص بالرضيبــة عــى الدخــل وراس املــال بــن حكومــة جمهورية 

العــراق وحكومــة دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة. )لجنــة العالقــات الخارجيــة، اللجنــة املاليــة، لجنــة 

النزاهــة(. )2 مــادة(.

رابع عرش: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص احراق املحاصيل الزراعية. 

ــي  ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــكن. )لجن ــة الس ــة ازم ــول معالج ــر ح ــرش: تقري ــس ع خام

ــراتيجي(. ــط االس والتخطي

 سادس عرش: مناقشـــــات عامـــــــــة )15 دقيقـــــة(.
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جدول اعمال الجلسة رقم )24( السبت 15/حزيران/ 2019. 47
)قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

اوالً: التصويــت عــى صيغــة قــرار بخصــوص انهــاء عمــل مجلــس مفوضــن هيئــة االعــالم واالتصاالت. 

)لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثار(.

ثانيــــــاً: تقريــر حــول معالجــة ازمــة الســكن. )لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي والتخطيط 

االسراتيجي(.

ثالثــــــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة حمايــة واســتخدام 

ــة،  ــات الخارجي ــة العالق ــنكي 1992. )لجن ــة هلس ــرات الدولي ــدود والبح ــرة للح ــة العاب ــاري املائي املج

ــة(، )2 مــادة(. ــة الصحــة والبيئ ــاه واالهــوار، لجن ــة الزراعــة واملي لجن

رابعـــــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل االتفاقيــة الدوليــة لإلنقاذ لســنة 

1989. )لجنــة العالقــات الخارجيــة، لجنــة الصحــة والبيئــة(، )2 مــادة(.

ــط  ــة لضب ــة الدولي ــراق اىل االتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــاً: الق خامس

وادارة ميــاه الصابــورة والرواســب يف الســفن لعــام 2004. )لجنــة العالقــات الخارجيــة، لجنــة الصحــة 

ــادة(. ــة(. )2 م والبيئ

سادســاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون وزارة الربيــة رقــم )22( لســنة 2011. 

)لجنــة الربيــة، اللجنــة املاليــة(. )2 مــادة(.

ســابعاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون رســم طابــع الحملــة الوطنيــة لبنــاء املــدارس وريــاض االطفــال. 

)لجنــة الربيــة(. )5 مــادة(.

ثامنــاً: القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون الحجــر الزراعــي رقــم )76( لســنة 2012. 

)لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار، لجنــة الصحــة والبيئــة(. )6 مــادة(.

تاســعاً: تقريــــر ومناقشـــــة )القــراءة الثانيــة( مــرشوع قانــون هيئــة التصنيــع الحربــي. )لجنــة 

ــادة(.     ــاع(. )16 م ــن والدف االم

عارشاً: مناقشـــــات عامــــــــــة )15 دقيقـــــة(.

جدول اعمال الجلسة رقم )32( الخميس 11/ تموز / 2019. 48
 )قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم(

ــات  ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب ــل االول لقانــ ــون التعديـ ــرشوع قان ــى م ــويت ع اوالً: التصــ

ــة(. )4 مــادة(. ــة القانوني ــة االقاليــم واملحافظــات، اللجن واالقضيـــــة رقــم )12( لســنة 2018. )لجن

ثانيــــــاً: التصويــت عــى مرشوع قانــــون العفــــو من العقوبــات الرضيبيــــة. )اللجنة املاليــة، لجنة 

االقتصــاد واالســتثمار(.  )4 مــادة(.



104

ثالثــــــاً: التصويــت عــى مــرشوع قانــون حقــوق شــهداء جريمــة القاعــدة الجويــة. )لجنــة الشــهداء 

والضحايــا والســجناء السياســين، لجنــة حقــوق االنســان، اللجنــة القانونيــة(. )9 مــادة(.

رابعـــــاً: التصويــت عــى مــرشوع قانــون التعديــل الثانــي لقانــون نقابــة الجيولوجيــن رقــم )197( 

ــر الرملانــي(. )16 مــادة(.    ــة مؤسســات املجتمــع املدنــي والتطوي لســنة 1968 )لجن

خامساً: التصــويت عى التوصيـــات الخاصــــة بحــل ازمـــة الســكن.

سادســاً: اســتضافة الســـــادة )وزيــــر النفـــط، وزيـــــر املاليــة، رئيــــس ديــوان الرقابــة املاليــة 

االتحــادي، ممثــــل رئيـــــس مجلس الــوزراء( بخصــــوص تطبيق قانـــــون املوازنة العامــة االتحادية 

لجمهوريــة العراق للسنـــــة املاليـــة 2019 رقــم )1( لسنــــــة 2019.

ــي  ــع املدن ــات املجتم ــة مؤسس ــض. )لجن ــة التمريـ ــون نقابـــ ــرشوع قانــ ــراءة االوىل مل ــابعاً: الق س

ــادة(.  ــي(.     )36 م ــر الرملان والتطوي

ثامنــاً: تقريـــــر ومناقشــــة )القــراءة الثانيــة( ملقــرح قانــون اللجنــة االوملبيــة الوطنيــة العراقيــة. 

ــادة(. ــة(. )22 م ــة القانوني ــة، اللجن ــباب والرياض ــة الش )لجن

تاســعاً: تقريـــــر ومناقشــــة )القــراءة الثانيــة( ملــرشوع قانـــون االتصــاالت واملعلوماتيــة. )لجنــة 

الخدمــات واالعمــار، لجنــــة الثقافــــة واالعـــالم والسياحــــة واالثــار(. )42 مــادة(.

عارشاً: مناقشـــات عامــــــــة )15 دقيقــــة(.
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مخلص الجلسات
الفصل التشريعي األول

الجلسة األوىل:

ــة االوىل يف 	  ــنته الترشيعي ــي االول لس ــل الترشيع ــن الفص ــته االوىل م ــواب جلس ــس الن ــتأنف مجل أس

دورتــه االنتخابيــة الرابعــة برئاســة النائــب محمــد عــيل زينــي رئيــس الســن الثالثــاء 2018/9/4، 

وأعلــن الســيد رئيــس الســن عــن تحديــد الســبت 15 ايلــول موعــدا النتخــاب رئيــس مجلــس النــواب 

ونائبيــه.

الجلسة األوىل )إستئنافية(:

أنتخــب مجلــس النــواب بعد اســتئناف الجلســة االوىل مــن الفصــل الترشيعــي االول لســنته الترشيعية 	 

االوىل بدورتــه االنتخابيــة الرابعــة برئاســة النائــب محمــد عــيل زينــي رئيــس الســن وبحضــور 298 

نائبــا الســبت 2018/9/15، الســيد محمــد الحلبــويس رئيســا ملجلــس النــواب ونائبــه االول الســيد 

حســن كريــم الكعبــي.

الجلسة الثانية:

أســتضاف مجلــس النــواب يف جلســته الثانيــة مــن الفصــل الترشيعــي االول لســنته الترشيعيــة االوىل 	 

يف دورتــه االنتخابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب وبحضــور 

225 نائبــا الثالثــاء 2018/9/25، معــايل وزراء الصحــة واالســكان واملــوارد املائيــة ملناقشــة اوضــاع 

محافظــة البــرة.

وصــوت املجلــس عــى النظــام الداخــيل الحــايل للمــيض يف اعمــال املجلــس، فضــال عــن تشــكيل لجنة 	 

برئاســة الســيد حســن كريــم الكعبــي النائــب االول لرئيــس املجلــس لوضــع التعديــالت الالزمــة عــى 

النظــام الداخــيل للمجلــس خــالل مــدة خمســة عــرش يوما.

 	

الجلسة الثالثة:

ــة االوىل 	  ــنته الترشيعي ــي االول لس ــل الترشيع ــن الفص ــة م ــته الثالث ــواب يف جلس ــس الن ــوت مجل ص

يف دورتــه االنتخابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب وبحضــور 

ــة  ــكيل اللجن ــرة وتش ــة الب ــة بمحافظ ــررات الخاص ــى املق ــس 2018/9/27 ع ــا الخمي 226 نائب

ــة يف املجلــس. القانوني
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ــاه 	  ــزي ورف ــد الغ ــواب محم ــن الن ــم كل م ــة وتض ــة القانوني ــكيل اللجن ــى تش ــا ع ــوت أيض وص

ــيل  ــان ع ــان تعب ــال واحس ــل كم ــاس فاض ــس وامل ــي ورزاق محيب ــيل الكنائ ــد ع ــاريض واحم الع

ــم  ــد الكري ــد عب ــدي محم ــعداوي وغان ــادي الس ــد اله ــعودي وعب ــن املس ــاوي وحس ــل العيس وفيص

ــليم  ــر وس ــد مظه ــم واحم ــس قاس ــدي ويون ــى املحم ــيل ويحي ــيخ ع ــق الش ــادي وفائ ــوار ه وريب

ــدر. ــب خ ــزة وصائ هم

الجلسة الرابعة:

أنتخــب مجلــس النــواب يف جلســته الرابعــة مــن الفصــل الترشيعــي االول لســنته الترشيعيــة االوىل يف 	 

دورتــه االنتخابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب وبحضــور302 

نائــب   الثالثــاء 2018/10/2 الدكتــور برهــم صالــح رئيســا لجمهوريــة العــراق بعــد حصولــه عــى 

219 صوتــا.

الجلسة الخامسة:

ناقــش مجلــس النــواب يف جلســته الخامســة مــن الفصــل الترشيعــي االول لســنته الترشيعيــة االوىل 	 

يف دورتــه االنتخابيــة الرابعــة برئاســة الســيد حســن كريــم الكعبــي النائــب االول لرئيــس مجلــس 

النــواب وبحضــور 225 نائبــا الثالثــاء 2018/10/9 اجــراءات البنــك املركــزي الخاصــة بطبــع العملة 

النقديــة الجديــدة ويســمي مقرريــن للمجلــس.

وصــوت املجلــس عــى اللجنــة النيابيــة املؤقتــة لتعديــل النظــام الداخــيل وتضــم كل مــن الســيدات 	 

والســادة النــواب جمــال املحمــداوي وعبــد الخالــق العــزاوي وهوشــيار عبــد اللــه وطــه الدفاعــي 

ووحــدة الجميــيل وخالــد جــواد وارشــد رشــاد وعبــاس شــعيل ومنصــور مرعيــد وعاليــة نصيــف 

ورسكــوت لطيــف ومثنــى امــن وريبــوار طــه وثامــر ذيبــان وصبــاح الســاعدي وطــالل الزوبعــي 

وعبــد الرحمــن عمــر محمــد.

الجلسة السادسة:

ناقــش مجلــس النــواب يف جلســته السادســة مــن الفصــل الترشيعــي االول لســنته الترشيعيــة االوىل 	 

يف دورتــه االنتخابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب وبحضــور 

218 نائبــا يــوم الخميــس 2018/10/11، توزيــع الدرجــات الوظيفيــة ونقــل الصالحيــات

الجلسة السابعة:

ناقــش مجلــس النــواب يف جلســته الســابعة مــن الفصــل الترشيعــي االول لســنته الترشيعيــة االوىل يف 	 

دورتــه االنتخابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب وبحضــور191 
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نائبــا الســبت 2018/10/13، تعديــل النظــام الداخــيل للمجلــس والدرجــات الخاصــة، وارجــأ النظــر 

يف الطعــون املقدمــة حــول صحــة عضويــة بعــض النــواب.

وتلــت اللجنــة املؤقتــة الخاصــة بتعديــل النظــام الداخــيل للمجلــس تقريرهــا بشــأن مــا توصلــت 	 

اليــه مــن نتائــج لتشــكيل اللجــان النيابيــة الدائمــة.

وشــملت التعديــالت املقرحــة، تعديــل املــادة 73 الخاصــة بعــدد اعضــاء كل لجنــة والــذي نــص عــى 	 

أال يقــل عددهــم عــن ســبعة اعضــاء وال يزيــد عــن تســعة عــرش عضــوا.

وصــوت املجلــس عــى املــيض يف اعتمــاد التصويــت املبــارش عــى تعديــالت النظــام الداخــيل ملجلــس 	 

النــواب مــن دون عرضهــا اىل القــراءة االوىل والثانيــة.

الجلسة الثامنة: 

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الثامنــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النواب 	 

االثنــن 2018/10/15 عــى تســمية 27 لجنــة دائميــة يف املجلس.

وفيما ييل اسماء اللجان:

لجنة العالقات الخارجية. 1

لجنة األمن والدفاع. 2

اللجنة القانونية. 3

لجنة النزاهة. 4

اللجنة املالية. 5

لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية. 6

لجنة االقتصاد واالستثمار. 7

لجنة الربية. 8

لجنة التعليم العايل والبحث العلمي. 9

لجنة الصحة والبيئة. 10

لجنة الخدمات واإلعمار. 11

لجنة العمل والشؤون االجتماعية. 12

لجنة األقاليم واملحافظات غر املنظمة بإقليم. 13

لجنة حقوق االنسان. 14

لجنة الثقافة واالعالم. 15

لجنة السياحة واالثار. 16

لجنة األوقاف والشؤون الدينية. 17
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لجنة النازحن واملهجرين واملرحلن واملغربن. 18

لجنة املصالحة واملساءلة والعدالة. 19

لجنة الزراعة واملياه واألهوار. 20

لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين. 21

لجنة الشباب والرياضة. 22

لجنة املرأة واالرسة والطفولة. 23

لجنة مؤسسات املجتمع املدني. 24

لجنة شؤون األعضاء والتطوير الرملاني. 25

لجنة شؤون العشائر. 26

لجنة التخطيط االسراتيجي ومتابعة الرنامج الحكومي. 27

الجلسة الثامنة )استئنافية(: 

اســتضاف مجلــس النــواب يف جلســته الثامنــة مــن الفصــل الترشيعــي االول لســنته الترشيعيــة االوىل 	 

يف دورتــه االنتخابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب وبحضــور 

ــث  ــايل والبح ــم الع ــر التعلي ــىس وزي ــرزاق العي ــد ال ــيد عب ــن 2018/10/15، الس ــا االثن 232 نائب

العلمــي بشــأن القبــول املركــزي وصــوت عــى تســمية 27 لجنــة دائميــة.

ــواب 	  ــس الن ــيل ملجل ــام الداخ ــن النظ ــن 70 و73 م ــل املادت ــى تعدي ــت ع ــس التصوي ــل املجل وأكم

والخاصــة بتشــكيل 27 لجنــة مــن اللجــان النيابيــة الدائمــة للمجلــس وعــدد اعضاءهــا الــذي اليقــل 

عــن 7 اعضــاء واليزيــد عــن 19 عضــوا.

الجلسة التاسعة:

ــدورة 	  ــة االوىل لل ــنة الترشيعي ــه االول للس ــن فصل ــعة م ــته التاس ــواب يف جلس ــس الن ــح مجل من

االنتخابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيس مجلــس النــواب االربعــاء 2018/10/24 

وبحضــور 220 نائبــا، الثقــة للســيد عــادل عبــد املهــدي رئيســا ملجلــس الــوزراء و14 وزيــرا فضــال 

عــن التصويــت عــى املنهــاج الحكومــي.

الجلسة العارشة: 

ــس 	  ــس مجل ــويس رئي ــد الحلب ــيد محم ــة الس ــارشة برئاس ــته الع ــواب يف جلس ــس الن ــوت مجل ص

ــوزراء  ــس ال ــة مجل ــرح بمفاتح ــى مق ــا، ع ــور 253 نائب ــاء 2018/11/6 وبحض ــواب   الثالث الن

ــل الــرشوع بالقــراءة  ــة لعــام 2019 قب ــة االتحادي الجــراء التعديــالت عــى مــرشوع قانــون املوازن

ــة. ــه اىل الحكوم االوىل او اعادت
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الجلسة الحادية عرش:

ناقــش مجلــس النــواب يف جلســته الحاديــة عــرش برئاســة الســيد حســن كريــم الكعبــي النائــب 	 

االول لرئيــس مجلــس النــواب الخميــس 2018/11/8 وبحضــور214 نائبــا، قضيــة نفــوق االســماك 

بحضــور الســادة وزراء الزراعــة والصحــة واملــوارد املائيــة والســيد رئيــس مجلــس محافظــة بابــل.

الجلسة الثانية عرش: 

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الثانيــة عــرشة التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

رئيــس مجلــس النــواب الســبت 2018/11/10 وبحضــور 237 نائبــا، عــى اســماء اعضــاء لجانــه 

الدائمــة وتقليــص عددهــا اىل 22 لجنــة وعــى قــرار باســتئناف عمــل مجلــس املفوضــن واملــدراء 

العاميــن يف مفوضيــة االنتخابــات، فيمــا ناقــش موضــوع انتخابــات مجالــس املحافظــات واالقضيــة.

وصوت املجلس أيضا عى تعديل النظام الداخيل.	 

وصوت عى توزيع السيدات والسادة النواب عى اللجان الدائمة.	 

الجلسة الثالثة عرش:

ناقــش مجلــس النــواب يف جلســته الثالثــة عــرشة التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

ــا، السياســة النقديــة بحضــور  رئيــس مجلــس النــواب االثنــن 2018/11/12 وبحضــور 234 نائب

الســيد محافــظ البنــك املركــزي، وتعديــل املوازنــة االتحاديــة لعــام 2019 بمشــاركة الســيد وزيــر 

املاليــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة.

وصــوت املجلــس عــى تشــكيل لجنــة تقــي الحقائــق بشــأن االحــداث االمنيــة يف محافظــة نينــوى 	 

تضــم نــواب املحافظــة ومــن يرغــب مــن الســيدات والســادة النــواب.

الجلسة الرابعة عرش:

أنهــى مجلــس النــواب يف جلســته الرابعــة عــرشة التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

ــاع  ــة االوض ــواب مناقش ــور 204 ن ــاء 2018/11/21 وبحض ــوم االربع ــواب الي ــس الن ــس مجل رئي

املاليــة والنقديــة ومــا يتعلــق بعمــل البنــك املركــزي واتخــذ قــرارا بتشــكيل لجنــة لتقــي الحقائــق 

بشــأن بنايــة البنــك ومــزاد بيــع العملــة واالمــوال التالفــة، فيمــا صــوت عــى قــرار بإيقــاف العمــل 

بقــرارات مجلــس الــوزراء الســابق الصــادرة منــذ تمــوز 2018 ولغايــة 24 ترشيــن االول.
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الجلسة الخامسة عرشة:

وافــق مجلــس النــواب يف جلســته )15( برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس وحضــور 219 نائبــا، عــى 	 

ادراج الطلــب املقــدم مــن النائــب عــدي عــواد واملوقــع مــن 100 نائــب بتشــكيل لجنــة تحقيقيــة 

ــوان(  ــي )كار وقي ــود رشكت ــات عق ــة وملف ــة الكهربائي ــع الطاق ــاع توزي ــة قط ــأن خصخص بش

والعاملــة يف مجــال املصــايف، عــى جــدول اعمــال الجلســة القادمــة.

ــة تقــي الحقائــق يف مــرشوع 	  ــة مهمــة لجن ــة املالي ــة عــى تــويل اللجن ــس باألغلبي وصــوت املجل

ــة مــرف الرافديــن. ــة يف بناي ــف غــرق العمل ــك املركــزي ومل ــدة للبن ــة الجدي البناي

وقــررت رئاســة املجلــس باألتفــاق مــع الســادة األعضــاء، تأجيــل التصويــت عــى القضاة املرشــحن 	 

ملحكمــة التمييــز األتحاديــة اىل الجلســات القادمة.

وصوت املجلس إثر ذلك عى صيغة القرار األتي: -	 

ــة  ــات كامل ــح صالحي ــة وتمن ــة كاف ــة املعني ــوزارات الدول ــد ل ــر الجه ــة وتوف ــة ازم ــكيل خلي اوال: تش

ــة. ــة االزم ملعالج

ثانيــا: توفــر التخصيصــات الالزمــة لتعويــض املترضريــن واعــادة االســتقرار للمــدن املحــررة لضمــان 

عــودة النازحــن مــن احتياطــي الطــوارى لســنة 2018 او مــن خــالل قيــام وزارة املاليــة باجــراء املناقلة 

لتوفــر املبالــغ الالزمــة.

ثالثا: زيادة تخصيصات املدن املحررة وتخصيصات النازحن يف موازنة عام 2019.

الجلسة السادسة عرشة:

قــرر مجلــس النــواب يف جلســته السادســة عــرشة التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

رئيــس مجلــس النــواب اليــوم الثالثــاء 2018/12/4، وبحضــور 171 نائبــا، تشــكيل لجنــة للتحقيــق 

يف خصخصــة توزيــع الطاقــة.

الجلسة السابعة عرشة:	 

عقــد مجلــس النــواب جلســته )17( برئاســة رئيــس املجلــس الســيد محمــد الحلبــويس، بحضــور 	 

نائبــي رئيــس املجلــس و174 نائبــا.

وصــوت املجلــس عــى شــطر لجنــة حقــوق االنســان عــن لجنــة الشــهداء وجعــل لجنــة الشــهداء 	 

والســجناء مســتقلة ودمــج لجنــة حقــوق االنســان مــع لجنــة املــرأة واالرسة والطفولــة، بنــاءا عــى 

الطلــب املقــدم مــن أكثــر مــن خمســن نائبــا.

ــاء 	  ــة يف وزارة الكهرب ــود املرم ــوص العق ــة بخص ــة تحقيقي ــكيل لجن ــوع تش ــا موض ــش أيض وناق

بنــاءا عــى الطلــب املقــدم مــن النائــب عــدي عــواد و99 نائــب، حيــث اشــار عــدد مــن الســيدات 

ــع رشكات  ــد م ــدم التعاق ــا ع ــود منه ــذه العق ــرة به ــكاالت كث ــود اش ــاء اىل وج ــادة االعض والس
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رصينــة ومختصــة يف هــذا املجــال ممــا ادى اىل قصــور واضــح يف ادائهــا ممــا انعكــس ســلبا عــى 

تقديــم الخدمــات اىل املواطــن، مطالبــن بالغــاء نظــام الجبايــة وتشــكيل لجنــة تحقيقيــة مــن لجنة 

النفــط والطاقــة واعــادة النظــر يف الــرشكات املتعاقــد معهــا.

الجلسة الثامنة عرشة:

ناقــش مجلــس النــواب يف جلســته الثامنــة عــرشة التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

ــات  ــرق مخيم ــوع غ ــا، موض ــور 176 نائب ــبت 2018/12/8 وبحض ــواب الس ــس الن ــس مجل رئي

النازحــن جــراء الســيول.

الجلسة التاسعة عرشة: 

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته التاســعة عــرشة التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

رئيــس مجلــس النــواب الثالثــاء 2018/12/18 وبحضــور 276 نائبــا، عــى منــح الثقة لثالثــة وزراء، 

فيمــا رفــض التصويــت عــى مرشــحي وزارتــي الربيــة والهجــرة واملهجريــن.

الجلسة العرشون: 

أنهــى مجلــس النــواب يف جلســته العــرشون التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس 	 

ــون  ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــا، الق ــور246 نائب ــس2018/12/20 وبحض ــواب الخمي ــس الن مجل

املوازنــة العامــة لعــام 2019 وصــوت عــى مهــام واختصاصــات لجانــه النيابيــة فيمــا اســتضاف 

وزيــر الكهربــاء الســيد لــؤي الخطيــب.

ــق 	  ــا يتعل ــة م ــواب وخاص ــس الن ــيل ملجل ــام الداخ ــل النظ ــى تعدي ــت ع ــس التصوي ــى املجل وأنه

ــا. ــا واختصاصاته ــة ومهامه ــان الدائم باللج

الجلسة الحادية والعرشون:

ــد 	  ــيد محم ــة الس ــدت برئاس ــي عق ــن الت ــة والعرشي ــته الحادي ــواب يف جلس ــس الن ــوت مجل ص

الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب الســبت2018/12/22 وبحضور248نائبــا، عــى خمســة قضــاة 

ــة  ــي مطــار النجــف والدرجــات الوظيفي ــة، فضــال عــن مناقشــة قضيت ــز االتحادي ملحكمــة التميي

ــة. للربي
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الجلسة الثانية والعرشون:

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الثانيــة والعرشيــن التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبويس 	 

رئيــس مجلــس النــواب االحــد 2018/12/23 وبحضــور217 نائبــا، عــى قــرار بتعويــض املترضريــن 

مــن اصحــاب مــزارع االســماك املجــازة، وناقــش انتخابــات مجالــس املحافظــات واالقضية.

الجلسة الثالثة والعرشون:

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الثالثــة والعرشيــن التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبويس 	 

ــرة  ــة لوزي ــح الثق ــى من ــا، ع ــور 278 نائب ــن 2018/12/24 وبحض ــواب االثن ــس الن ــس مجل رئي

الربيــة ووزيــر الهجــرة واملهجريــن وبــارش بقــراءة ومناقشــة تقريــر املوازنــة العامــة لســنة 2019.

ــة 	  ــة املالي ــه الترشيعــي االول لحــن االنتهــاء مــن اقــرار املوازن ــد فصل وصــوت املجلــس عــى تمدي

ــواب. ــب الســيد رئيــس مجلــس الن ــاءا عــى طل لعــام 2019 بن

الجلسة الرابعة والعرشون:

أنهــي مجلــس النــواب يف جلســته الرابعــة والعرشيــن التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبويس 	 

ــون  ــرشوع قان ــة م ــا، مناقش ــور 198 نائب ــس 2019/1/10 وبحض ــواب الخمي ــس الن ــس مجل رئي

املوازنــــــــة املاليــة لعــام 2019، وأكمــل القــراءة االوىل لقانونــن فيمــا ناقــش تخصيــص قطــع 

ارايض ملنتســبي وزارتــي الداخليــة والدفــاع.

وأكمــل املجلــس القــراءة االوىل ملقــرح قانــون تعديــل قانــون الخدمــة والتقاعــد العســكري رقــم )3( 	 

.2010 لسنة 

ــن 	  ــوى االم ــد لق ــة والتقاع ــون الخدم ــل قان ــون تعدي ــرح قان ــراءة االوىل ملق ــس الق ــى املجل وأنه

ــنة 2011. ــم )18( لس ــيل رق الداخ

وارجــأ املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون معالجــة التجــاوزات الســكنية واملقــدم مــن لجنتــي 	 

الخدمــات واالعمــار والقانونيــة.

الجلسة الخامسة والعرشون: 

أنهــى مجلــس النــواب يف جلســته الخامســة والعرشيــن التــي عقــدت برئاســة الســيد حســن كريــم 	 

ــراءة االوىل  ــا، الق ــور 186 نائب ــبت 2019/1/12 وبحض ــس الس ــس املجل ــب االول لرئي ــي النائ الكعب

لثالثــة قوانــن.

وصــوت املجلــس عــى تشــكيل لجنــة تحقيقيــة حــول الحريــق الــذي حصــل يف دار تأهيــل االحــداث 	 

االنــاث املــرشدات يف االعظميــة بــارشاك نــواب مــن لجــان املــرأة واالرسة والطفولــة وحقوق االنســان 

والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، واالمــن والدفــاع ملتابعــة املوضــوع مــع الجهــات املعنيــة.

ــدم 	  ــي واملق ــع العلم ــون املجم ــل االول لقان ــون التعدي ــرح قان ــراءة االوىل ملق ــس الق ــى املجل وأنه
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مــن اللجنــة القانونيــة والــذي يهــدف اىل انصــاف موظفــي املجمــع العلمــي أســوة بأقرانهــم مــن 

ــات. ــوق والواجب ــاوين بالحق ــم متس ــة كونه ــات العراقي ــي الجامع موظف

وأكمل املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون االدارة املالية.	 

وأنجز املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون جرائم املعلوماتية.	 

الجلسة السادسة والعرشون:

ــد 	  ــيد محم ــة الس ــدت برئاس ــي عق ــن الت ــة والعرشي ــته السادس ــواب يف جلس ــس الن ــى مجل أنه

ــراءة االوىل  ــا، الق ــور 196 نائب ــاء 2019/1/16 وبحض ــوم األربع ــس الي ــس املجل ــويس رئي الحلب

ــن. ــي قانون ملرشوع

ــوال 	  ــرداد ام ــدوق اس ــون صن ــل األول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــى املجل إذ أنه

ــنة 2012. ــم )9( لس ــراق رق الع

واتم املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون تعديل قانون الرشكات رقم )21( لسنة 1997.	 

ــد 	  ــيد محم ــة الس ــتأنفت برئاس ــي اس ــن الت ــة والعرشي ــته السادس ــا يف جلس ــس أي ــل املجل وأكم

الحلبــويس رئيــس املجلــس اليــوم الســبت 2019/1/19، القــراءة االوىل ملرشوعــي قانونن واســتضاف 

مواطنــا مــن ســكنة املدينــة القديمــة يف املوصــل.

إذ أنهى املجلس القــراءة االوىل ملشــروع قانــون املرور.	 

ــرارات 	  ــكام والق ــون يف االح ــة القان ــن ملصلح ــون الطع ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــم املجل وات

ــة. ــة العقاري ــة بامللكي الخاص

الجلسة السابعة والعرشون:

ــد 	  ــيد محم ــة الس ــدت برئاس ــي عق ــن الت ــابعة والعرشي ــته الس ــواب يف جلس ــس الن ــي مجل أنه

الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب الثالثــاء 2019/1/22، بحضــور 191 نائبــا القــراءة االوىل ملــرشوع 

ــداد. ــة بغ ــس محافظ ــأن مجل ــرا بش ــش تقري ــادي وناق ــة االتح ــة املدني ــون الخدم قان

الجلسة الثامنة والعرشون:	 

ــد 	  ــيد محم ــة الس ــدت برئاس ــي عق ــن الت ــة والعرشي ــته الثامن ــواب يف جلس ــس الن ــوت مجل ص

الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب اليــوم االربعــاء 2019/1/23، بحضــور 287 نائبــا، عــى قانــون 

ــة 2019. ــنة املالي ــراق للس ــة الع ــة لجمهوري ــة االتحادي ــة العام املوازن
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الفصل التشريعي الثاني
الجلسة األوىل: 

عقــد مجلــس النــواب جلســته االوىل مــن الفصــل الثانــي للســنة الترشيعيــة االوىل بالــدورة االنتخابية 	 

الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب   الســبت 2019/3/9، بحضــور 

285 نائبــا واســتضاف الســادة رؤســاء الجمهوريــة والحكومــة ومجلــس القضــاء االعــى ملناقشــة 

اليــات مكافحــة الفســاد فيمــا صــوت عــى قراريــن نيابيــن بهــذا الشــأن.

وصــوت املجلــس عــى قــرار نيابــي ينــص بــان )عــى الحكومــة اعتمــادا عــى املــادة 5 )أ( و )ب( من 	 

قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة توفــر املبالــغ الالزمــة لدعــم الســلطة القضائيــة وتوفــر كافــة 

ــة  ــات الوظيفي ــر الدرج ــا توف ــا فيه ــاد وبم ــة الفس ــراءات مكافح ــز اج ــة لتعزي ــات الالزم املتطلب

ملجلــس القضــاء االعــى وتخصيصهــا لالدعــاء العــام(.

ــل دور 	  ــن وتفعي ــن العموم ــب املفتش ــاء مكات ــى الغ ــدأ ع ــث املب ــن حي ــا م ــس أيض ــوت املجل وص

ــام. ــاء الع االدع

الجلسة الثانية: 

ــدورة 	  ــة االوىل بال ــنة الترشيعي ــي للس ــل الثان ــن الفص ــة م ــته الثاني ــواب بجلس ــس الن ــي مجل أنه

النيابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب االثنــن 2019/3/11، 

ــن. ــات قوان ــالث مرشوع ــراءة االوىل لث ــا الق ــور 198 نائب بحض

ــم )30( 	  ــة رق ــة النزاه ــون هيئ ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــز املجل وأنج

ــنة 2011. لس

وأكمــل املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون تعديــل قانــون الغرامــات الــواردة بقانــون العقوبــات 	 

رقــم )111( لســنة 1969 املعــدل والقوانــن الخاصــة االخــرى رقــم )6( لســنة 2008.

ــل قــراءة مــرشوع قانــون معالجــة التجــاوزات الســكنية مــع 	  ــس أيضــا عــى تأجي وصــوت املجل

منــح لجنتــي الخدمــات واالعمــار والقانونيــة مهلــة اســبوعن لدراســة مــرشوع القانــون مــن اجــل 

املــيض بقراءتــه او اعادتــه للحكومــة.

كمــا صــوت املجلــس عــى تعديــل املــادة 72 اوال مــن النظــام الداخــيل واســتثناء لجنــة املــرآة واالرسة 	 

والطفولــة مــن النصــاب القانوني.

واتم املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون التعديل االول لقانــون الجنسيــة.	 
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الجلسة الثالثة: 

ــدورة 	  ــة االوىل بال ــنة الترشيعي ــي للس ــل الثان ــن الفص ــة م ــته الثالث ــواب بجلس ــس الن ــى مجل أنه

النيابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس املجلــس الثالثــاء 2019/3/12 مناقشــة 

ــة. ــة املالي ــة واملقــدم مــن اللجن مــرشوع قانــون االدارة املالي

الجلسة الرابعة: 

ــدورة 	  ــة االوىل بال ــنة الترشيعي ــي للس ــل الثان ــن الفص ــة م ــته الرابع ــواب بجلس ــس الن ــي مجل أنه

النيابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب الخميــس 2019/3/14، 

ــراءة  ــس ق ــى املجل ــكنية وأنه ــع ارايض س ــص قط ــون تخصي ــرح قان ــا مق ــن. منه ــراءة قانون ق

تقريـــر ومناقشــة مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الــرشكات رقــم )21( لســنة 1997 واملقــدم مــن 

ــة االقتصــاد واالســتثمار. لجن

إذ أنهــى املجلــس قــراءة تقريـــر ومناقشــة مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الــرشكات رقــم )21( 	 

ــنة 1997. لس

واتم املجلس القراءة االوىل ملقرح قانون تخصيص قطع اراض للعوائل العراقية.	 

الجلسة الخامسة: 

ــة 	  ــنة الترشيعي ــي للس ــي الثان ــل الترشيع ــن الفص ــة م ــته الخامس ــواب بجلس ــس الن ــوت مجل ص

االوىل بالــدورة االنتخابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس مجلــس النــواب   االحــد 

2019/3/24، بحضــور 274 نائبــا، عــى اقالــة محافــظ نينــوى ونائبيــه ووافــق عــى قرارات بشــأن 

حادثــة العبــارة ومعالجــة االوضــاع العامــة يف نينــوى فيمــا أنهــي قــراءة ثالثــة قوانــن.

ــة 	  ــلطة القضائي ــة والس ــات للحكوم ــن توصي ــي يتضم ــرار نياب ــى ق ــت ع ــس التصوي ــز املجل وانج

تتضمــن اكمــال التحقيقــات االصوليــة بخصــوص حادثــة العبــارة ومحاســبة املقريــن واعتبــار 

ضحايــا الحــادث شــهداء وتعويضهــم مــع ضمــان حــق ذويهــم باللجــوء اىل القضــاء واضافــة كافــة 

قضايــا الفســاد املــايل واالداري وحســم الدعــاوى املشــار اليهــا واعــالم املجلــس باإلجــراءات املتخــذة.

ــس 	  ــس مجل ــيد رئي ــة اىل الس ــات موجه ــمل توصي ــي يش ــرار نياب ــى ق ــت ع ــس التصوي ــم املجل وات

ــادة  ــد القي ــت توحي ــاء تضمن ــس القض ــس مجل ــيد رئي ــلحة والس ــوات املس ــد للق ــوزراء القائ ال

العســكرية والســيطرة عــى القــوات العســكرية واكمــال موجــود القــوات العســكرية بمــا يضمــن 

ــن. ــظ االم ــكرية لحف ــوات العس ــار الق ــع وانتش ــادة توزي ــة واع ــاء املحافظ ــع ابن تطوي

واتم املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون الكسب غر املرشوع.	 

وأكمل املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون املدن الصناعية.	 

ــوال 	  ــادرة االم ــز ومص ــون حج ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــى املجل وأنه

ــنة 2017. ــم )72( لس ــابق رق ــام الس ــدة اىل اركان النظ ــة العائ ــر املنقول ــة وغ املنقول
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الجلسة السادسة: 

صــوت مجلــس النــواب بجلســته السادســة مــن الفصــل الترشيعــي الثانــي للســنة الترشيعيــة االوىل 	 

ــاء  ــس الثالث ــي النائــب االول لرئيــس املجل ــة الرابعــة برئاســة الســيد حســن الكعب ــدورة النيابي بال

2019/3/26 بحضــور 207 نائبــا عــى قــرار لتحقيــق مطالــب املعتصمــن مــن املفســوخة عقودهم، 

وأنهــى قــراءة مرشوعــي قانونــن.

وأنهــى املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــــون التعديــــــل الســــادس لقـانـــون التـنـفيــــذ 	 

رقـــــــــــم )45( لسنـــــة 1980.

ــة 	  ــس عــى قــرار نيابــي بشــأن املفســوخة عقودهــم مــن منتســبي االجهــزة االمني وصــوت املجل

ــنة 2019(. ــة لس ــة العام ــون املوازن ــتناد اىل قان ــن )اس تضم

وأتــم املجلــس قــراءة تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون صنــدوق اســرداد 	 

امــوال العــراق رقــم )9( لســنة 2012.

الجلسة السابعة: 

أنهــى مجلــس النــواب بجلســته الســابعة مــن الفصــل الترشيعــي الثانــي للســنة الترشيعيــة االوىل 	 

بالــدورة النيابيــة الرابعــة برئاســة الســيد حســن الكعبــي النائــب االول لرئيــس املجلــس الخميــس 

2019/3/28 بحضــور185 نائبــا القــراءة االوىل لخمســة قوانــن وصــوت عــى قــرار بشــأن املنافــذ 

الحدوديــة.

وصوت املجلس باملوافقة عى توصيات اللجنة املالية الخاصة باملنافذ الحدودية.	 

وأكمــل املجلس القــــراءة االوىل ملشــــروع قانون تصديق اتفاقيــــة تســـريع التعاون فـــــي املجال 	 

ــا  ــة كوري ــة جمهوري ــراق وحكومـ ــة الع ــة جمهوري ــن حكوم ــة بيـــ ــؤون الطاق ــادي وش االقتص

ــة. الجنوبي

وانجــز املجلــس القـــراءة االوىل ملشـــــــروع قانــون تصديــق اتفـــاق املقــر بــن حكومــة جمهورية 	 

العــراق واللجنــة الدوليــة للصليــب االحمــر.

كمــا أنهــى مجلــس النــواب القــراءة االوىل ملقــرح قانــون التعديــل االول لقانــون انتخابــات مجالــس 	 

املحافظــات واالقضيــة رقــم )12( لســنة 2018.

وأتم املجلس القـراءة االوىل ملقتـــرح قانـــون الضمــان الصحــي.	 

وأنهــى املجلــس تقريـــر ومناقشــة مقــرح قانــون التعديــل االول لقانــون املجمــع العلمــي العراقــي 	 

رقــم )22( لســنة 2015.
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الجلسة الثامنة: 

أنهــي مجلــس النــواب بجلســته الثامنــة مــن الفصــل الترشيعــي الثانــي للســنة الترشيعيــة االوىل 	 

بالــدورة النيابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس   االربعــاء 2019/4/10 بحضــور 234 

ــا القــراءة االوىل ملرشوعــي قانونــن وصــوت عــى تعيــن الســيد محمــد جعفــر محمــد باقــر  نائب

ــة. الصــدر ســفرا يف وزارة الخارجي

ــم )5( 	  ــة رق ــع االهلي ــون املطاب ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــى املجل وأنه

ــنة 1999. لس

واتم املجلس خالل الجلسة القراءة االوىل ملرشوع قانون االستثمار املعدني.	 

الجلسة التاسعة: 

صــوت مجلــس النــواب بجلســته التاســعة مــن الفصــل الترشيعــي الثانــي للســنة الترشيعيــة االوىل 	 

بالــدورة النيابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس   الســبت 2019/4/13 بحضــور 202 

نائبــا عــى قــرار بخصــوص موجــة الســيول والفيضانــات التــي تجتــاح املحافظــات، وأنهــى قــراءة 

خمــس مرشوعــات قوانــن.

وأنهى املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون االتصاالت واملعلوماتية.	 

ــة 	  ــن اللجن ــدم م ــا واملق ــة العلي ــة االتحادي ــون املحكم ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــم املجل وأت

ــة. القانوني

وأكمــل مجلــس النــواب القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل الثانــي لقانــون نقابــة الجيولوجيــن 	 

رقــم )197( لســنة 1968.

وأنجــز املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون تصديــق اتفاقيــة تجنــب االزدواج الرضيبــي ومنــع 	 

التهــرب املــايل بمــا يختــص بالرضيبــة عــى الدخــل ورأس املــال بــن حكومــة جمهوريــة العــراق 

وحكومــة دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة.

كمــا أنهــى املجلــس قــراءة تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون حجــز ومصــادرة االمــوال املنقولــة 	 

وغــر املنقولــة العائــدة اىل اركان النظــام الســابق رقــم )72( لســنة 2017.

الجلسة العارشة: 

أنهــي مجلــس النــواب بجلســته العــارشة مــن الفصــل الترشيعــي الثانــي للســنة الترشيعيــة االوىل 	 

بالــدورة النيابيــة الرابعــة برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس رئيــس املجلــس االثنــن 2019/4/15 

بحضــور 194 نائبــا القــراءة االوىل ملرشوعــي قانونــن.

إذ أنهى املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون وزارة االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات.	 

ــأن 	  ــة بش ــراق اىل اتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــز املجل وأنج

ــنة 1952. ــم )102( لس ــي رق ــان االجتماع ــا للضم ــر الدني املعاي
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الجلسة الحادية عرش: 

ــويس 	  ــد الحلب ــيد محم ــة الس ــدت برئاس ــي عق ــرش الت ــة ع ــته الحادي ــواب بجلس ــس الن ــرر مجل ق

ــاء  ــس واعض ــتضافة رئي ــا، اس ــور 175 نائب ــاء 2019/4/17 وبحض ــوم االربع ــس الي ــس املجل رئي

املحكمــة االتحاديــة العليــا لالستفســار عــن بعــض القــرارات الصــادرة منهــا، وأنهــى قــراءة خمــس 

ــن. ــات قوان مرشوع

ــي 	  ــن لجنت ــدم م ــاالت واملق ــالم واالتص ــة االع ــون هيئ ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــز املجل وأنج

ــار. ــات واالعم الخدم

وتم انهاء القراءة االوىل ملرشوع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.	 

وصــوت املجلــس عــى قــرار بحظــر االلعــاب االلكرونيــة املحرضــة للعنــف ملــا تشــكله مــن اثــار 	 

ســلبية عــى الصحــة والثقافــة وامــن املجتمــع العراقــي.

ــك 	  ــة بن ــراق اىل اتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــى املجل وأنه

ــة. ــى التحتي ــيوي للبن ــتثمار اآلس االس

وأكمل املجلس قراءة تقرير ومناقشة مرشوع قانون املدن الصناعية.	 

وأتم املجلس قراءة تقرير ومناقشة مرشوع قانون املرور.	 

الجلسة الثانية عرش: 

عقــد مجلــس النــواب جلســته الثانيــة عــرشة التــي عقــدت برئاســة د. بشــر الحــداد نائــب رئيــس 	 

املجلــس، الســبت2019/4/27، بحضور200نائبــا.  وقــرر املجلــس ادراج مقــرح قانــون الغــاء قــرار 

مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 459 لســنة 1987.

الجلسة الثالثة عرش: 

أنهــي مجلــس النــواب يف جلســته الثالثــة عــرشة التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

ــن  ــة قوان ــراءة االوىل لثالث ــواب الق ــور 205 ن ــن2019/4/29، بحض ــواب، االثن ــس الن ــس مجل رئي

فضــال عــن تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون حقــوق شــهداء جريمــة القاعــدة الجويــة )ســبايكر( 

إذ أنهى املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية )سبايكر(.	 

وأتم املجلس قراءة تقرير ومناقشة مرشوع قانون الخدمة املدنية االتحادي.	 

وانجز املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون تنظيم عالوي بيع الفواكه والخرض والحيوانات.	 

وأكمــل املجلــس القــراءة االوىل ملقــرح قانــون الغــاء قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 459 لســنة 	 

1987 لغــرض انصــاف ابنــاء مدينــة منــديل وكونــه قضــاء كبــر ومــن أقــدم االقضيــة يف محافظــة 

ديــاىل مــع ابقــاء التغيــرات االداريــة لألقضيــة املجــاورة.
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الجلسة الرابعة عرشة: 

أنهــى مجلــس النــواب يف جلســته الرابعــة عــرشة التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

ــة  ــر ومناقش ــراءة تقري ــب ق ــور 225نائ ــاء2019/4/30، بحض ــواب، الثالث ــس الن ــس مجل رئي

ــن. ــن املجاني ــور للمحارضي ــش رصف أج ــن ويناق ــي قانون مرشوع

وأتــم املجلــس قــراءة تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الغرامــات الــواردة بقانــون 	 

العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969.

ــة 	  ــة النزاه ــون هيئ ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــس ق ــز املجل وأنج

ــنة 2011. ــم )30( لس رق

وأنهى املجلس قراءة تقرير اللجنة املالية بخصوص رصف أجور املحارضين املجانين.	 

الجلسة الخامسة عرشة: 

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الخامســة عــرشة التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

ــرار  ــن وق ــى قانون ــب ع ــور 184 نائ ــس2019/5/2، بحض ــوم الخمي ــواب، الي ــس الن ــس مجل رئي

نيابــي، وناقــش موضــوع توفــر مفــردات البطاقــة التموينيــة، فضــال عــن قــراءة مــرشوع قانــون 

واحــد.

ــدوق اســرداد امــوال العــراق 	  ــل االول لقانــون صن إذ صــوت املجلــس عــى مــرشوع قانــون التعدي

ــي  ــبي وزارت ــادة منتس ــون إع ــرح قان ــراءة االوىل ملق ــس الق ــى املجل ــنة 2012. وأنه ــم )9( لس رق

ــة. ــاع اىل الخدم ــة والدف الداخلي

وصــوت املجلــس عــى قــرار نيابــي يتضمــن توصيــة الحكومــة بإلغــاء العمــل بنظامــي األحيائــي 	 

والتطبيقــي املعتمــد حاليــا يف الفــرع العلمــي لإلعــدادي واســتبداله بالنظــام الــدرايس املعتمــد ســابقا 

واعتبــارا مــن العــام الــدرايس 2020/2019.

وأنجز املجلس التصويت عى مرشوع قانون املدن الصناعية.	 

الجلسة السادسة عرشة: 

بــارش مجلــس النــواب يف جلســته السادســة عــرشة التي عقدت برئاســة الســيد حســن كريــم الكعبي 	 

النائــب االول لرئيــس املجلــس، بعــد انهــاء الجلســة املســتمرة الخامســة عــرش، الســبت2019/5/4، 

وبحضــور 196 نائــب، بالتصويــت عــى قانــون املــرور، وأنهــى قــراءة تقريــر ومناقشــة قانونن.

إذ بارش املجلس بالتصويت عى مرشوع قانون املرور.	 

ــكام 	  ــون يف االح ــة القان ــن ملصلح ــون الطع ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــس ق ــم املجل وأت

ــة. ــة العقاري ــة بامللكي ــرارات الخاص والق
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وأكمــل املجلــس قــراءة تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون املطابــع االهليــة 	 

رقــم 5 لســنة 1999.

الجلسة السابعة عرشة: 

ــم 	  ــن كري ــيد حس ــة الس ــدت برئاس ــي عق ــرشة الت ــابعة ع ــته الس ــواب يف جلس ــس الن ــوت مجل ص

الكعبــي النائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب االحــد 2019/5/5 وبحضــور171 نائــب، عــى مرشوع 

قانــون املــرور وقراريــن نيابيــن بشــأن حمايــة املنتــج الوطنــي مــن الدواجــن واالســماك وتوزيــع 

الدرجــات الوظيفيــة لالختصاصــات يف املــدارس بــوزارة الربيــة.

وأنجز املجلس التصويت عى مرشوع قانون املرور.	 

وأنجز املجلس التصويت عى قرار نيابي لحماية املنتج الوطني من الدواجن واالسماك.	 

كما وأتم املجلس التصويت عى قرار نيابي يخص توزيع الدرجات الوظيفية يف وزارة الربية.	 

الجلسة الثامنة عرشة: 

ناقــش مجلــس النــواب يف جلســته الثامنــة عــرشة التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

ــوات  ــى الق ــة ع ــداءات االمريكي ــا االعت ــور 183 نائب ــبت2019/5/18 وبحض ــس الس ــس املجل رئي

ــة بــوزارة الصحــة فضــال عــن انهــاء مناقشــة ملــف  االمنيــة يف كركــوك والغــاء دمــج وزارة البيئ

ــة. مفــردات البطاقــة التمويني

وناقش املجلس االعتداءات االمريكية عى القوات االمنية يف كركوك.	 

وأنهى املجلس مناقشة ملف مفردات البطاقة التموينية. 	 

الجلسة التاسعة عرشة:

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته التاســعة عــرشة التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

رئيــس املجلــس   االثنــن 2019/5/20 وبحضــور 210 نــواب عــى قانــون تعديــل قانــون الغرامــات 

ــر  ــة وتقري ــاع اىل الخدم ــة والدف ــي الداخلي ــبي وزارت ــادة منتس ــون اع ــرح قان ــراءة مق ــي ق وينه

التحقيــق بحادثــة دار االنــاث املــرشدات ويناقــش الوضــع البيئــي يف البــرة.

إذ صــوت املجلــس عــى مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الغرامــات الــواردة بقانــون العقوبــات رقــم 	 

)111( لســنة 1969.

وأنهــى املجلــس قــراءة تقريــر ومناقشــة مقــرح قانــون اعــادة منتســبي وزارتــي الداخليــة والدفاع 	 

الخدمة. اىل 

الجلسة العرشون: 

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته العــرشون التــي عقــدت برئاســة الســيد حســن الكعبــي النائــب 	 
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ــع  ــون املجم ــل قان ــى تعدي ــا ع ــور 181 نائب ــاء2019/5/21 وبحض ــس الثالث ــس املجل األول  لرئي

ــن.  ــي قانون ــة مرشوع ــر ومناقش ــراءة تقري ــى ق ــي، وأنه العلم

ــنة 	  ــم )22( لس ــي رق ــع العلم ــون املجم ــل االول لقان ــون التعدي ــرح قان ــى مق ــس ع ــوت املجل وص

.2015

وأنهــى املجلــس خــالل الجلســة التــي تــرأس جانــب منهــا الســيد بشــر حــداد نائــب الرئيــس، قراءة 	 

تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل الســادس لقانــون التنفيذ رقــم )45( لســنة 1980.

وأتــم املجلــس قــراءة تقريرومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل الثانــي لقانــون نقابــة الجيولوجيــن 	 

رقــم )197( لســنة 1968. 

الجلسة الحادية والعرشون:

ــد 	  ــيد محم ــة الس ــدت برئاس ــي عق ــن الت ــة والعرشي ــته الحادي ــواب يف جلس ــس الن ــوت مجل ص

الحلبــويس رئيــس املجلــس   الخميــس 2019/5/23 وبحضــور194 نائبــا عــى قانــون االدارة املاليــة 

ــة.  ــات واالقضي ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب ــل االول لقان ــراءة االوىل للتعدي ــى الق وأنه

إذ صــوت املجلــس،  خــالل الجلســة التــي تــرأس جانبــا منهــا النائــب االول لرئيــس املجلــس الســيد 	 

حســن الكعبــي، عــى مــرشوع قانــون االدارة املاليــة.

وأنهــى املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون انتخابــات مجالــس املحافظات 	 

ــة رقم 12 لســنة 2018. واالقضي

الجلسة الثانية والعرشون: 

أنهــى مجلــس النــواب يف جلســته الثانيــة والعرشيــن التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبويس 	 

ــل  ــي التعدي ــا، مناقشــة  مرشوعــي قانون ــاء2019/6/11 وبحضــور179 نائب ــس الثالث  رئيــس املجل

ــدة  ــة القاع ــهداء جريم ــوق ش ــة وحق ــات واالقضي ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب االول لقانـــ

الجويــة فيمــا بــارش بالتصويــت عــى قانــون واحــد .

إذ بــارش املجلــس بالتصويــت عــى مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون املطابــع االهلية رقــــــم 	 

)5( لســنة 1999.

ــات 	  ــون انتخاب ــل االول لقانـــ ــون التعدي ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــس ق ــى املجل وأنه

ــنة 2018. ــم )12( لس ــة رق ــات واالقضي ــس املحافظ مجال

وأنجز املجلس قراءة تقرير ومناقشة مرشوع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.	 

الجلسة الثالثة والعرشون: 

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الثالثــة والعرشيــن التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبويس 	 

 رئيــس  املجلــس   الخميــس 2019/6/13 وبحضــور    186 نائبــا، عــى تعديــل قانــون املطابــع االهليــة 
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ــة وناقــش  وقــرار نيابــي وأنهــى قــراءة 8 قوانــن  فيمــا بــارش بقــراءة قانــون املحكمــة االتحادي

ملــف احــراق املحاصيــل الزراعيــة . 

إذ صــوت املجلــس عــى قــرار نيابــي يتضمــن توصيــة مجلــس الــوزراء باعتبــار يــوم 13/حزيــران، 	 

ــد  ــيس الحش ــي وتأس ــاد الكفائ ــوى الجه ــدور فت ــتذكارا لص ــة اس ــبة وطني ــام مناس ــن كل ع م

ــعبي. الش

ــن 	  ــا م ــواب جانب ــس الن ــس مجل ــب رئي ــداد نائ ــر ح ــور بش ــرأس الدكت ــالل ت ــس خ ــش املجل وناق

ــات. ــن املحافظ ــدد م ــة يف ع ــل الزراعي ــراق املحاصي ــف اح ــة، مل الجلس

ــوزراء والســيد 	  ــس ال ــا عامــا ملجل ــم خضــر امين ــد نعي وصــوت املجلــس عــى تعيــن الســيد حمي

ــوزراء. ــرا ملكتــب رئيــس ال ــد مدي ــد املجي ــد الرضــا عب محمــد عب

وأنجــز املجلــس التصويــت عــى مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون املطابــع االهليــة رقــم )5( 	 

لســنة 1999.

وبارش املجلس بقراءة تقرير ومناقشة مرشوع قانون املحكمة االتحادية العليا.	 

ــب االزدواج 	  ــة تجن ــق اتفاقي ــون تصدي ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــس ق ــل املجل وأكم

ــة  ــن حكوم ــال ب ــل وراس امل ــى الدخ ــة ع ــص بالرضيب ــا يخت ــايل بم ــرب امل ــع  الته ــي ومن الرضيب

ــدة. ــة املتح ــارات العربي ــة االم ــة دول ــراق  وحكوم ــة الع جمهوري

وأنجــز املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة مينــا ماتــا 	 

بشــأن الزئبــق.

ــكو 	  ــة اليونس ــراق اىل اتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــم املجل وأت

ــاه. ــراث الثقــايف املغمــور باملي ــة ال بشــأن حماي

ــس 	  ــة باري ــراق اىل اتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــى املجل وأنه

ــام 1992. ــاخ لع ــر املن ــة لتغ ــدة االطاري ــم املتح ــة االم ــق باتفاقي امللح

ــة اعفــاء حامــيل جــوازات الســفر 	  وأكمــل املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون تصديــق اتفاقي

الدبلوماســية والخدمــة/ الرســمية مــن ســمة الدخــول بــن حكومــة جمهوريــة العــراق وحكومــة 

جمهوريــة رصبيــا.

كمــا أنجــز املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة تجــارة 	 

الحبــوب لعــام 1995.

وجرى خالل الجلسة انهاء القراءة االوىل ملرشوع قانون الالجئن.	 

وأتم املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون العفو من العقوبات الرضيبية.	 
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الجلسة الرابعة والعرشون: 

أنهــى مجلــس النــواب يف جلســته الرابعــة والعرشيــن التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد  الحلبــويس 

 رئيــس  املجلــس   الســبت 2019/6/15 وبحضــور  186   نائبــا، قــراءة ســبع مرشوعــات قوانــن وناقــش 

تقريــرا عــن معالجــة أزمــة الســكن. 

ــة  ــة حماي ــراق اىل اتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــى املجل إذ أنه

ــنكي 1992. ــة هلس ــرات الدولي ــدود والبح ــرة للح ــة العاب ــاري املائي ــتخدام املج واس

وأنجــز املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل االتفاقيــة الدوليــة لضبــط 

وادارة ميــاه الصابــورة والرواســب يف الســفن لعــام 200.

وأتــم املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل االتفاقيــة الدوليــة لإلنقــاذ 

 لســنة 1989. 

وأكمــل املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون وزارة الربيــة رقــم )22( لســنة 

.2011

ــاء  ــة لبن ــة الوطني ــع الحمل ــم طاب ــون رس ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــاء الق ــة أنه ــالل الجلس ــرى خ وج

ــال. ــاض االطف ــدارس وري امل

وأتــم املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون الحجــر الزراعــي رقــم )76( لســنة 

.2012

وأنجز املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون هيئة التصنيع الحربي.

وناقش املجلس صيغة قرار بانهاء عمل مجلس مفوضن هيئة االعالم واالتصاالت.

الجلسة الخامسة والعرشون: 

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الخامســة والعرشيــن التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد  الحلبــويس 

 رئيــس  املجلــس الســبت 2019/6/22 وبحضــور   214 نائبــا، عــى تعديــل قانــون التنفيــذ وأنهــى قــراءة 

أربعــة قوانــن.

إذ صوت املجلس عى مرشوع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم )45( لسنة 1980.

ــن  ــي ب ــكري واالمن ــاون العس ــة التع ــق اتفاقي ــون تصدي ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــى املجل وأنه

ــمية. ــة الهاش ــة االردني ــة اململك ــراق وحكوم ــة الع ــة جمهوري حكوم

وأكمــل املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل النظــام االســايس ملؤتمــر 

الهــاي للقانــون الــدويل الخــاص.

ــة  ــن الطبي ــدرج ذوي امله ــون ت ــث لقان ــل الثال ــون التعدي ــرح قان ــراءة االوىل ملق ــس الق ــز املجل وأنج

ــنة 2000. ــم )6( لس ــة رق والصحي

وأتــم املجلــس القــراءة االوىل ملقــرح قانــون التعديــل االول لــزرع االعضــاء البرشيــة ومنــع االتجــار بهــا 

رقــم )11( لســنة 2016.
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الجلسة السادسة والعرشون: 

ــد 	  ــيد محم ــة الس ــدت برئاس ــي عق ــن الت ــة والعرشي ــته السادس ــواب يف جلس ــس الن ــوت مجل ص

 الحلبــويس  رئيــس  املجلــس   االثنــن 2019/6/24 وبحضــور   233 نائبــا  عــى وزراء الدفــاع والداخليــة 

والعــدل وأنهــى القــراءة االوىل لقانونــن فيمــا بــارش بمناقشــة مــرشوع قانــون املحكمــة االتحاديــة.

واستكمل املجلس التصويت عى التشكيلة الوزارية.	 

ــر 	  ــاع والتظاه ــراي واالجتم ــن ال ــر ع ــة التعب ــون حري ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس الق ــز املجل وانج

ــلمي.  الس

وأنهــى املجلــس خــالل الجلســة التــي تــراس جانبــا منهــا نائــب رئيــس مجلــس النــواب الدكتــور 	 

بشــر الحــداد، القــراءة االوىل ملقــرح قانــون اللجنــة االوملبيــة الوطنيــة العراقيــة.

وبارش املجلس مناقشة مرشوع قانون املحكمة االتحادية العليا. 	 

الجلسة السابعة والعرشون: 

ــد 	  ــيد  محم ــة الس ــدت برئاس ــي عق ــن الت ــابعة والعرشي ــته الس ــواب يف جلس ــس الن ــى مجل أنه

 الحلبــويس  رئيــس  املجلــس الثالثــاء 2019/6/25 وبحضــور    175 نائبــا   قــراءة قانونــن ومناقشــة 

ــن. ــاة املواطن ــس حي ــة تم ــا خدمي قضاي

إذ أنهــى املجلــس خــالل الجلســة التــي تــرأس جانــب منهــا الســيد حســن كريــم الكعبــي النائــب 	 

ــة  ــراق اىل اتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــس، الق ــس املجل االول لرئي

ــنة 2001. ــم )184( لس ــة رق ــة يف الزراع ــالمة والصح الس

وأكمل املجلس قراءة تقرير ومناقشة مرشوع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.	 

الجلسة الثامنة والعرشون: 

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الثامنــة والعرشيــن التــي عقدت  برئاســة  الســيد  محمــد  الحلبويس 	 

 رئيــس  املجلــس الخميــس 2019/6/27 وبحضــور 180  نائبــا   عــى تعديــل قانــون الــرشكات وأنهــى 

قــراءة خمــس مرشوعــات قوانن. 

وأنهــى املجلــس خــالل الجلســة التــي تــرأس جانبــا منهــا الدكتــور بشــر الحــداد نائــب الرئيــس، 	 

 القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة حمايــة االمومــة رقــم   )183( 

لســنة 2000. 

وأكمــل املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون تصديــق الروتوكــول لعــام 2014 املكمــل  التفاقيــة 	 

العمــل الجــري رقــم 29 لعــام 1930. 

وأنجز املجلس قراءة تقرير ومناقشة مرشوع قانون العفو من العقوبات الرضيبية. 	 

وصوت املجلس عى مرشوع قانون تعديل قانون الرشكات رقم )21( لسنة 1997. 	 

ــر 	  ــراءة تقري ــي، ق ــن الكعب ــيد حس ــا الس ــب منه ــرأس جان ــي ت ــة الت ــالل الجلس ــس خ ــم املجل وأت
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ــي.   ــتثمار املعدن ــون االس ــرشوع قان ــة  م ومناقش

وأنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مرشوع قانون هيئة التصنيع  الحربي. 	 

الجلسة التاسعة والعرشون: 

ــد 	  ــيد  محم ــة  الس ــدت  برئاس ــي عق ــن الت ــعة والعرشي ــته التاس ــواب يف جلس ــس الن ــوت مجل ص

ــا عــى قانــون واحــد وينهــي   الحلبــويس  رئيــس  املجلــس   االحــد 2019/6/30 وبحضــور 228 نائب

ــن.  ــراءة قانون ــا وق ــة العلي ــة االتحادي ــون املحكم ــة قان مناقش

إذ صــوت املجلــس عــى مــرشوع قانــون تصديــق اتفاقيــة تجنــب االزدواج الرضيبــي ومنــع التهــرب 	 

بمــا يختــص بالرضيبــة عــى الدخــل ورأس املــال بــن حكومــة جمهوريــة العــراق وحكومــة دولــة 

االمــارات العربيــة املتحــدة.

وأنهــى املجلــس القــراءة االوىل للتعديــل االول لقانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق 	 

رقــم 1 لســنة 2019.

وأنجز املجلس مناقشة مرشوع قانون املحكمة االتحادية العليا.	 

واتم املجلس القراءة االوىل ملقرح قانون حماية االشخاص من االختفاء القرسي.	 

ــون وزارة 	  ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــرض تقري ــس ع ــة املجل ــررت رئاس وق

ــنة 2011. ــم 22 لس ــة رق الربي

الجلسة الثالثون: 

أنهــى مجلــس النــواب يف جلســته الثالثــون التــي  عقــدت  برئاســة  الســيد  محمــد  الحلبــويس  رئيــس 	 

ــرح  ــا مق ــن بينه ــن م ــة قوان ــراءة خمس ــا، ق ــور 172 نائب ــاء 2019/7/2  وبحض ــس الثالث  املجل

قانــون التعديــل االول لقانــون املوازنــة  لعــام 2019 ومــدد الفصــل الترشيعــي الحــايل شــهرا واحــدا.

إذ صــوت املجلــس عــى املــيض بتقريــر ومناقشــة مقــرح قانــون التعديــل االول لقانــون املوازنــة 	 

ــة 2019 رقــم )1( لســنة 2019. ــة العــراق للســنة املالي العامــة االتحاديــة لجمهوري

وانجز املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون الناجيات االيزيديات.	 

وأكمــل املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون تصديــق اتفاقيــة يف شــأن التحالــف العاملــي لــألرايض 	 

. فة لجا ا

وأنهــى املجلــس خــالل الجلســة التــي تــرأس جانبــا منهــا نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور بشــر 	 

حــداد، قــراءة تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون الحجــر الزراعــي رقــم )76( 

لســنة 2012.

وأتم املجلس مناقشة تقرير مرشوع قانون هيئة االعالم واالتصاالت.	 

وأكمل املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون معالجة التجاوزات السكنية.	 
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الجلسة الحادية والثالثون:

ــد 	  ــيد  محم ــة  الس ــدت  برئاس ــي  عق ــن  الت ــة والثالث ــته الحادي ــواب يف جلس ــس الن ــوت مجل ص

 الحلبــويس  رئيــس  املجلــس   االثنــن   2019/7/8  وبحضــور203 نائبــا، عــى مقــرح قانــون التعديــل 

ــة 2019. ــنة املالي ــراق للس ــة  الع ــة لجمهوري ــة االتحادي ــة العام ــون املوازن االول لقان

وأنجــز املجلــس التصويــت عــى مقــرح لتعديــل النظــام الداخــيل وتشــكيل لجنــة مســتقلة بأســم 	 

لجنــة االتصــاالت واالعــالم وتنقــل صالحياتهــا ومهامهــا مــن لجنتــي الخدمــات والثقافــة واالعــالم.

الجلسة الثانية والثالثون:

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الثانيــة والثالثــن التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبــويس 	 

رئيــس املجلــس الخميــس   2019/7/11 وبحضــور 196نائبــا عــى  قانونــن وتوصيــات لحــل أزمــة 

الســكن وأنهــى قــراءة قانونــن وتقريــر اللجنــة املاليــة عــن مبيعــات أقليــم كردســتان مــن النفــط.

إذ أنجز املجلس التصويت عى مرشوع قانون العفو من العقوبات الرضيبية. 	 

ــد 	  ــار ماج ــهيد الطي ــدة الش ــة قاع ــهداء جريم ــوق ش ــون حق ــرشوع قان ــى م ــس ع ــوت املجل وص

ــة. ــي الجوي التميم

وأتم املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون نقابة التمريض.	 

وصوت املجلس أيضا عى التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن. 	 

ــس 	  ــب رئي ــداد نائ ــر ح ــيد بش ــا الس ــب منه ــرأس جان ــي ت ــة الت ــالل الجلس ــس خ ــل املجل وأكم

ــة. ــة العراقي ــة الوطني ــة االوملبي ــون اللجن ــرح قان ــة مق ــر ومناقش ــراءة تقري ــس، ق املجل

الجلسة الثالثة والثالثون:

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الثالثــة والثالثــن التــي عقــدت برئاســة الســيد حســن الكعبــي 	 

النائــب االول لرئيــس املجلــس الســبت 2019/7/20 وبحضــور 182نائبــا عــى تعديــل قانــون نقابــة 

الجيولوجيــن وأنهــى مناقشــة مرشوعــي قانونــن وعــدد مــن املواضيــع الخدميــة.

إذ صــوت املجلــس عــى مــرشوع قانــون التعديــل الثانــي لقانــون نقابــة الجيولوجيــن رقــم )197( 	 

لســنة 1968.

ــاء 	  ــة لبن ــة الوطني ــع الحمل ــم طاب ــون رس ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــس ق ــم املجل وأت

ــال. ــاض االطف ــدارس وري امل

وأنجــز املجلــس قــراءة تقريــر ومناقشــة مقــرح قانــون التعديــل الثالــث لقانــون تــدرج ذوي املهــن 	 

الطبيــة والصحيــة رقــم )6( لســنة 2000.
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الجلسة الرابعة والثالثون: 

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الرابعــة والثالثــن التــي عقــدت برئاســة الســيد محمــد الحلبويس 	 

رئيــس املجلــس االثنــن 2019/7/22 وبحضــور 217 نائبــا، واســتمرت اىل مابعــد الســاعة العــارشة 

مســاءا، عــى قانــون التعديــل االول لقانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات غــر املنتظمــة يف إقليــم 

واالقضيــة التابعــة لهــا رقــم )12(  لســنة 2018  وأنهــى قــراءة مــرشوع قانــون نقابــة التمريــض . 

ــكن، 	  ــة الس ــل ازم ــات لح ــن توصي ــي تضم ــرار نياب ــى ق ــة ع ــت باملوافق ــس التصوي ــاد املجل إذ أع

ــابقة. ــة س ــه يف جلس ــوت علي ص

وصــوت املجلــس عــى مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات غــر 	 

املنتظمــة يف اقليــم واالقضيــة التابعــة لهــا رقــم )12( لســنة 2018.

وأتم املجلس قراءة تقرير ومناقشة مرشوع قانون نقابة التمريض.	 

الجلسة الخامسة والثالثون: 

صــوت مجلــس النــواب يف جلســته الخامســة والثالثــن التــي عقــدت برئاســة الســيد حســن الكعبــي 	 

ــأة  ــون الهي ــى قان ــا، ع ــور 170 نائب ــس 2019/7/25 وبحض ــس الخمي ــس املجل ــب االول لرئي النائ

البحريــة العراقيــة العليــا، وأنهــى قــراءة ســبع مرشوعــات قوانــن.

إذ صوت املجلس عى مرشوع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.	 

ــة 	  ــن حكوم ــر ب ــاق مق ــق اتف ــون تصدي ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــس ق ــز املجل وانج

ــة. ــر الدولي ــب االحم ــة للصلي ــة الدولي ــراق واللجن ــة الع جمهوري

وأكمــل املجلــس قــراءة تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة 	 

بشــأن املعايــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي رقــم )102( لســنة 1952.

وأنهــى املجلــس قــراءة تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل االتفاقيــة 	 

الدوليــة لإلنقــاذ لســنة 1989.

ــكري 	  ــاون العس ــة التع ــق اتفاقي ــون تصدي ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــس ق ــم املجل وأت

ــمية. ــة الهاش ــة االردني ــة اململك ــراق وحكوم ــة الع ــة جمهوري ــن حكوم ــي ب واالمن

وأختتــم مجلــس النــواب القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون تصديــق اتفاقيــة تجنــب االزدواج الرضيبــي 	 

ومنــع التهــرب مــن دفــع الرضائــب املفروضــة عــى الدخــل وراس املــال بــن حكومــة جمهوريــة 

العــراق والحكومــة الهنغاريــة.

وأنجــز املجلــس القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون اســتيفاء اجــر املثــل عــن االرايض اململوكــة للدولــة 	 

املتــرف فيهــا ألغــراض غــر زراعيــة.

وأنهى املجلس أيضا القراءة االوىل ملقرح قانون نقابة املرمجن.	 



128

الجلسة السادسة والثالثون: 

ــد 	  ــيد محم ــة  الس ــدت برئاس ــي عق ــن الت ــة والثالث ــته السادس ــواب يف جلس ــس الن ــوت مجل ص

ــات  ــالث مرشوع ــى ث ــا، ع ــور 196نائب ــاء   2019/7/30 وبحض ــس الثالث ــس املجل ــويس رئي الحلب

ــن. قوان

إذ بــارش املجلــس بالتصويــت عــى مــرشوع قانــون تصديــق اتفــاق مقــر بــن حكومــة جمهوريــة 	 

العــراق واللجنــة  الدوليــة للصليــب االحمــر الدوليــة.

ــر 	  ــأن املعاي ــة بش ــراق  اىل اتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــى م ــس ع ــوت املجل وص

ــنة   1952.  ــم )102( لس ــي رق ــان االجتماع ــا للضم الدني

ــة 	  ــة الدولي ــراق اىل االتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــى م ــا ع ــس أيض ــوت املجل وص

ــنة 1989.   ــاذ  لس لإلنق

كمــا وصــوت املجلــس عــى مــرشوع قانــون تصديــق اتفاقيــة  التعــاون العســكري واالمنــي بــن 	 

ــة الهاشــمية.   ــة االردني ــة العــراق وحكومــة  اململك حكومــة جمهوري
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القرارات والتوصيات
الفصل التشريعي األول

قرارات وتوصيات الجلسة رقم )1( الثالثاء/ 4 أيلول /18 20
أوالً: يعلن الرئيس املؤقت فتح باب الرشيح ملنصب رئيس املجلس ونائبيه.

ــاً ثانــي  ــم نائب ــاً اول ث ــم نائب ــه ث ــواب رئيســاً ل ــس الن ــاب الرشــيح ينتخــب مجل ــق ب ــاً: بعــد غل ثاني

ــاب  ــح ب ــيض فت ــا يقت ــارش، مم ــرسي املب ــاب ال ــس باالنتخ ــاء املجل ــدد اعض ــة لع ــة املطلق باألغلبي

الرشــيح ملنصــب رئيــس مجلــس النــواب ومنصبــي نائبــي رئيــس املجلــس دفعــة واحــدة قبــل االعــالن 

عــن غلــق بــاب الرشــيح تمهيــداً بإجــراء عمليــة االنتخــاب بالرتيــب الــذي تضمنتــه املــادة )7( مــن 

النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب انتخــاب رئيــس املجلــس ثــم النائــب االول ثــم النائــب الثانــي لرئيــس 

مجلــس النــواب.

ثالثــاً: تــم تحديــد موعــد انتخــاب رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه يــوم الســبت املوافــق 2018/9/15 

الســاعة الحاديــة عــرش صباحــاً.

قرارات وتوصيات الجلسة الخاصة بمحافظة البرة السبت/ 8 أيلول /2018

أوالً: تــم عقــد جلســة خاصــة بخصــوص االوضــاع يف محافظــة البــرة برئاســة الســيد )محمــد عــيل 

صالــح زينــي( رئيــس الســن وبحضــور الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء والســيد وزيــر الداخليــة والســيد 

وزيــر الدفــاع والســيدة وزيــرة البلديــات والســيدة وزيــرة الصحــة والســيد وزيــر املــوارد املائيــة والســيد 

محافــظ البــرة.

ثانياً: قرر مجلس النواب تشكيل لجنة ملتابعة عمل اللجنة الوزارية يف محافظة البرة.

قرارات وتوصيات الجلسة االولى المستمرة السبت/ 15 أيلول / 2018
أوالً: أدى الســادة )ظافــر ناظــم ســلمان العانــي( )طــه هاتــف الدفاعــي( )أحمــد حمــه رشــيد( اليمــن 

الدســتورية حســب املــادة )50( مــن الدســتور.

ثانيــاً: تــم انتخــاب الســيد )محمــد ريــكان صالــح الحلبــويس( رئيســاً ملجلــس النــواب العراقــي باالقراع 

الــرسي وقــد حصــل عــى )169( صــوت مــن مجمــوع )298( نائب. 

ثالثــاً: تــم أنتخــاب الســيد )حســن كريــم مطــر الكعبــي( نائبــاً أول لرئيــس مجلــس النــواب العراقــي 

باالقــراع الــرسي وقــد حصــل عــى )210( صــوت مــن مجمــوع )281( نائــب.

رابعــاً: قــرر الســيد )محمــد عــيل صالــح زينــي( رئيــس الســن تبقــى الجلســة مســتمرة اىل يــوم غــد 

االحــد 2018/9/16 الســاعة الواحــدة ظهــرا.
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قرارات وتوصيات الجلسة االولى المستمرة االحد/ 16 أيلول / 2018
أوالً: تــم انتخــاب الســيد )بشــر خليــل توفيــق حــداد( نائبــاً ثانيــاً لرئيــس مجلــس النــواب باالقــراع 

الــرسي وقــد حصــل عــى )185( صوتــاً مــن مجمــوع )282( نائــب.

ثانيــاً: دعــا الســيد )محمــد عــيل صالــح زينــي( رئيــس الســن الســادة رئاســة املجلــس املنتخبــون اىل 

تســلم مهامهــم.

ثالثــاً: تقــدم الســيد رئيــس املجلــس باســم مجلــس النــواب بالشــكر والتقديــر اىل النائــب )محمــد عــيل 

صالــح زينــي( رئيــس الســن عــى الــدور الــذي قدمــه يف ادارة الجلســة االوىل.

رابعــاً: أطلــق الســيد رئيــس املجلــس اســماً عــى الــدورة الرملانيــة الرابعــة 2018 / 2022 )دورة الســالم 

والبناء(.

خامســاً: قــررت رئاســة املجلــس فتــح بــاب الرشــيح ملنصــب رئيــس الجمهوريــة أعتبــاراً مــن يــوم 

ــم  ــب امله ــذا املنص ــى إدارة ه ــدرة ع ــاءة والق ــه الكف ــرى يف نفس ــن ي ــادم 2018/9/18، م ــاء الق الثالث

ــواب. ــة عــى املوقــع اإللكرونــي ملجلــس الن كحامــي للدســتور تقديــم الســرة الذاتي

سادســاً: قــررت رئاســة املجلــس التوجــه ورؤســاء الكتــل ومــن يرغــب مــن الســادة النــواب وكذلــك 

نــواب محافظــة البــرة يــوم غــد االثنــن 2018/9/17 اىل محافظــة البــرة للوقــوف عــى احتياجــات 

ــون  ــا قان ــواب ومنه ــس الن ــن مجل ــدرت م ــي ص ــات الت ــي للترشيع ــا الرقاب ــاك وأداء دورن ــعب هن الش

املوازنــة الــذي رُشع عــام 2018

ــي  ــب الثان ــب االول والنائ ــع النائ ــر م ــة االم ــة ومناقش ــكيل لجن ــس تش ــة املجل ــررت رئاس ــابعاً: ق س

ــرض  ــيتم ع ــال وس ــارشة باالعم ــرض املب ــان لغ ــى اللج ــواب ع ــادة الن ــيدات والس ــع الس ــرض توزي لغ

ــة. ــة القادم ــر يف الجلس ــذا االم ــات له اآللي

قرارات وتوصيات الجلسة )2( الثالثاء/ 25 أيلول / 2018
أوالً: حددت رئاسة املجلس أختيار مقرري مجلس النواب يوم الخميس القادم 9/27/ 2018.

ثانيــاً: تــم التصويــت باملوافقــة عــى النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب الحــايل للمــيض بأعمــال مجلــس 

النــواب.

ــواب  ــس الن ــس مجل ــب االول لرئي ــيد النائ ــأرشاف الس ــة ب ــكيل لجن ــس تش ــة املجل ــررت رئاس ــاً: ق ثالث

ــالت  ــع التعدي ــوم لوض ــدة )15( ي ــالل م ــاء 2018/9/26 وخ ــد االربع ــوم غ ــخ ي ــن تاري ــاراً م أعتب

ــواب. ــس الن ــيل ملجل ــام الداخ ــى النظ ــة ع الرضوري

رابعــاً: أكــدت رئاســة املجلــس بــأن مجلــس النــواب مــاٍض بالتوقيتــات الدســتورية وأن يــوم الثالثــاء 

ــن  ــاً م ــادة )72( ثاني ــب امل ــة بموج ــس الجمهوري ــاب رئي ــوم ألنتخ ــر ي ــو آخ ــادم 2018/10/2 ه الق

ــد خــالل مــدة شــهر مــن أول  ــة الجدي ــم أنتخــاب رئيــس الجمهوري ــى إن يت ــي تنــص ع الدســتور الت

انعقــاد للجلســة االوىل. وعليــه يكــون يــوم 2018/10/2 هــو آخــر موعــد ألنتخــاب رئيــس الجمهوريــة.
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خامســاً: تمــت أســتضافة الســيدات والســادة الــوزراء الدكتــورة عديلــة حمــود وزيــرة الصحــة، آن نافع 

وزيــرة البلديــات واالعمــار واالســكان، الدكتــور حســن الجنابــي وزيــر املــوارد املائيــة، الســيد رئيــس 

ــظ  ــيد محاف ــرة، والس ــة الب ــس محافظ ــس مجل ــيد رئي ــوزراء، الس ــس ال ــارين يف مجل ــة املستش هيئ

البــرة ملناقشــة اوضــاع البــرة وتوفــر الخدمــات.

سادســاً: قــررت رئاســة املجلــس ســيتم تحديــد موعــد لزيــارة محافظــة ذي قــار بنــاًء عــى طلــب مــن 

نــواب املحافظــة.

ســابعاً: قــررت رئاســة املجلــس أســتناداً اىل املــادة )82( مــن النظــام الداخــيل تشــكيل لجنــة فرعيــة 

ــرة  ــة الب ــس محافظ ــاء مجل ــع اعض ــرة م ــة الب ــواب محافظ ــادة ن ــيدات والس ــن الس ــة م مؤقت

ورئيــس مجلــس املحافظــة واملحافــظ لتبــارش اعمالهــا مــن يــوم غــد االربعــاء 2018/9/26 لوضــع 

املقرحــات والتوصيــات التــي ســيتم عرضهــا يف جلســة يــوم الخميــس 2018/9/27 لغــرض التصويــت 

عليهــا ومــن ضمــن هــذه التوصيــات )توفــر التخصيصــات املاليــة الالزمــة ملحافظــة البرة والــوزارات 

الخدميــة املعنيــة بهــذا االمــر، ســيتم توجيــه الحكومــة بســحب اليــد مــن الوزيــر الــذي يثبــت تقصــره، 

عــى الجهــات االمنيــة والحكومــة املحليــة رفــع التجــاوزات عــى خــط املــاء الخــام الواصــل اىل محافظة 

البــرة بالتنســيق مــع املحافظــات االخرى،هنــاك تداخــل يف الصالحيــات مــا بــن الــوزارات املركزيــة 

ــت  ــن يثب ــبة م ــتتم محاس ــوراً وس ــات ف ــل الصالحي ــه رضورة نق ــة وعلي ــة املحلي ــن الحكوم ــا ب وم

ايقافــه لهــذه القوانــن،

ــى  ــت ع ــادة )329( نص ــنة 1969 امل ــم )111( لس ــات رق ــون العقوب ــا قان ــذة منه ــن ناف ــاك قوان هن

)يعاقــب بالحبــس او الغرامــة او باحــدى هاتــن العقوبتــن كل موظــف او مكلــف بخدمــة عامة اســتغل 

وظيفتــه يف وقــف او تعطيــل تنفيــذ االوامــر الصــادرة مــن الحكومــة او احــكام القوانــن واالنظمــة او 

اي حكــم صــادر مــن احــدى املحاكــم او اي ســلطة عامــة مختصــة او يف تأخــر اســتحصال االمــوال او 

الرســوم املقــررة قانونــاً( هــذا ينطبــق عــى تعطيــل نقــل الصالحيــات الالمركزيــة التــي اقرهــا قانــون 

رقــم )21( لســنة 2013 وتعديالتــه وعليــه نــويص الحكومــة ووزارة املاليــة والــوزارات املعنيــة املبــارشة 

بتنفيــذ نقــل الصالحيــات فــوراً اىل املحافظــات.

ثامنــاً: أوصــت رئاســة املجلــس الســيدات والســادة نــواب محافظــة البــرة ورئيــس واعضــاء مجلــس 

محافظــة البــرة ومحافــظ البــرة ومــن يرغــب مــن الســيات والســادة النــواب حضــور االجتمــاع 

ــة  ــاعة الثاني ــاء 2018/9/26 الس ــوم   االربع ــواب ي ــس الن ــس مجل ــب االول لرئي ــيد النائ ــة الس برئاس

ــت  ــس للتصوي ــى املجل ــتُعرض ع ــي س ــات الت ــات واملقرح ــذ التوصي ــتورية ألخ ــة الدس ــراً يف القاع ظه

ــوم الخميــس 2018/9/27. عليهــا يف جلســة ي

تاســعاً: أوصــت رئاســة املجلــس الســيدات والســادة رؤســاء الكتــل والنــواب حضــور االجتمــاع برئاســة 

ــرش  ــة ع ــاعة الثاني ــاء 2018/9/26 الس ــد االربع ــوم غ ــواب ي ــس الن ــس مجل ــب االول لرئي ــيد النائ الس

لغــرض توزيــع الســيدات والســادة النــواب عــى اللجــان الدائميــة ملجلــس النــواب.
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قرارات وتوصيات الجلسة الثانية الخميس / 27 أيلول / 2018
ــواب  ــس الن ــى مجل ــتور )ع ــن الدس ــاً)ب( م ــادة )72( ثاني ــارة اىل امل ــس أش ــة املجل ــرت رئاس أوالً: ذك

أنتخــاب رئيــس لجمهوريــة العــراق خــالل مــدة ال تتجــاوز )30( يومــاً مــن اول انعقــاد الجلســة االوىل( 

ــوم 2018/10/2 وان  ــو ي ــة ه ــس الجمهوري ــاب رئي ــواب ألنتخ ــس الن ــدى مجل ــوم ل ــر ي ــه ان آخ وعلي

ــدم  ــتويف )7(، ع ــة، املس ــس الجمهوري ــب رئي ــغل منص ــدم لش ــو )31( متق ــن ه ــكيل للمتقدم ــدد ال الع

تقديــم مــا يثبت الخــرة السياســية )14( واالســتبعاد ألســباب مختلفــة )9( ســحب الرشــيح )1( وعليه 

بــدءاً مــن هــذا اليــوم يفتــح بــاب الطعــن وملــدة ثالثــة أيــام وتنتهــي يــوم االحــد القــادم 2018/9/30 

وســيتم نــرشه يف املوقــع االلكرونــي ملجلــس النــواب.

ــم  ــا ت ــارة اىل م ــرة: - )أش ــة الب ــة بمحافظ ــات الخاص ــى التوصي ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ــاً: ت ثاني

طرحــه يف الجلســات االســتثنائية والدائميــة التــي عقدهــا مجلــس النــواب ملناقشــة موضــوع محافظــة 

البــرة وايجــاد الحلول ملشــاكلها قــرر مجلــس النواب بالجلســة الثالثــة املنعقــدة بتاريــخ 2018/9/27 

واســتناداً اىل النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب مــا يــيل: -

ــة يف  ــات املعني ــع الجه ــيق م ــرة بالتنس ــة الب ــق بأزم ــة والتحقي ــة للمتابع ــة نيابي ــكيل لجن 1- تش

املحافظــة عــى ان تقــدم تقاريــراً دوريــة كل خمســة عــرش يومــاً لحــن انتهــاء اعمالهــا ويكلــف الســيد 

النائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب بتشــكيل هــذه اللجنــة مــن الســيدات والســادة النــواب.

ــوزارات  ــتويات يف ال ــة املس ــؤولن بكاف ــع املس ــق االداري م ــراء التحقي ــة بإج ــة اىل الحكوم   2- التوصي

ــج  ــواب بنتائ ــس الن ــالم مجل ــاء واع ــة والكهرب ــات والصح ــار والبلدي ــكان واالعم ــة واالس ــوارد املائي امل

التحقيــق خــالل مــدة )30( يومــاً مــن تاريخــه وإذا تطلــب االمــر ســحب يــد أحــد مــن الــوزراء الــذي 

يؤثــر وجــوده عــى ســر التحقيقــات نــويص الحكومــة باجــراء ســحب اليــد بمــا يتعلــق بهــذا االمــر.

 3- عــى وزارة املــوارد املائيــة إعــادة النظــر بالحصــص املائيــة بمــا يحقــق العدالــة ويســاهم يف معالجــة 

املشــكلة املائيــة يف محافظــة البــرة واعــالم مجلــس النــواب باإلجــراءات املتخــذة بهــذا الصدد.

ــدات  ــات واملع ــر اآللي ــة لتوف ــات الحكومي ــوزارات والجه ــن ال ــة م ــود الالزم ــة الجه ــخر كاف 4- تس

ــرة. ــة االخ ــرت يف اآلون ــي ظه ــاكل الت ــة املش ــرة ملعالج ــاعدة الب ملس

ــادة  ــوار لزي ــع دول الج ــث م ــل والتباح ــة للتواص ــة ونيابي ــود حكومي ــكيل وف ــى تش ــد ع  5- التأكي

ــات. ــي املحافظ ــرة وباق ــة الب ــة اىل محافظ ــات الالزم ــول الكمي ــن وص ــا يؤم ــة مم ــات املائي االطالق

6- يتــم تنفيــذ قانــون رقــم )21( لســنة 2008 وتعديالتــه النافــذة وخاصــًة املــادة )45( املتعلقــة بنقــل 

ــات االداريــة  ــك لنقــل الصالحي ــة واالجهــزة والوظائــف والخدمــات واالختصاصــات وذل ــر الفرعي الدوائ

واملاليــة لكافــة الــوزارات التــي أشــار اليهــا القانــون املذكــور وتعديالتــه.

ــذ  ــن ال يُنّف ــد كل م ــة ض ــكاوى القانوني ــك الش ــواب تحري ــس الن ــة يف مجل ــرة القانوني ــوىل الدائ 7- تت
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القوانــن مــن الجهــات الحكوميــة وباالخــص مــا يتعلــق بنقــل الصالحيــات اىل املحافظــات غــر املنتظمة 

يف اقليــم واســتناداً اىل قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969.

8- عى مجلس الوزراء تنفيذ قانون البرة عاصمة العراق االقتصادية رقم )66( لسنة 2017.

9- ألــزام الــوزارات املعنيــة بتقديــم حلــول إســراتيجية بخطــط ومــدد زمنيــة محــددة لحــل املشــاكل 

التــي تعانــي منهــا محافظــة البــرة عــى ان تُقــدم هــذه الخطــط اىل الحكومــة ثــم اىل مجلــس النــواب 

خــالل مــدة )30( يومــاً.

10- نــويص الحكومــة بفتــح حســاب مــريف باســم صنــدوق تنميــة البــرة ويكــون بمــا ينســجم 

ــق  ــي تتحق ــرادات الت ــن االي ــزء م ــن ج ــنة 2008 يتضم ــم )21( لس ــون رق ــن قان ــادة )44( م ــع امل م

ــه مــن خــالل البــرودوالر وايــرادات املنافــذ  خــارج ايــرادات الحكومــة االتحاديــة ومــا يتضمــن تمويل

الحدوديــة ملحافظــة البــرة دون املــرور باالجــراءات والتعقيــدات ويتــم اضافــة هــذا يف مســودة قانــون 

املوازنــة االتحاديــة لســنة 2019 التــي ســتصل مــن الحكومــة وســيقوم مجلــس النــواب بإجــراء مــا 

يــراه مناســب مــن ترشيــع قانــون املوازنــة.

11- توصيــة اىل الحكومــة بإجــراء التدويــر لكافــة التخصيصــات املاليــة ملحافظــة البــرة واملحافظــات 

ــة لعــام 2019  ــة االتحادي ــة لعــام 2018 اىل املوازن ــة االتحادي ــي ُخصصــت يف قانــون املوازن االخــرى الت

وتضمــن ذلــك يف مســودة قانــون املوازنــة االتحاديــة لعــام 2019.

12- عــى الحكومــة تقديــم خطــة باملشــاريع املقرحــة ملحافظــة البــرة واملحافظــات االخــرى وذلــك 

لكــي يتــم التنفيــذ الفــوري للمنــح املقدمــة والتســهيالت مــن الــدول املانحــة التــي أدلــت بالتزاماتهــا 

خــالل مؤتمــر إعــادة إعمــار العــراق املنعقــد يف دولــة الكويــت يف الشــهر الرابــع مــن هــذا العــام.

 13- التوصيــة اىل مجلــس الــوزراء باســتثناء محافظــة البــرة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )347( 

ــات  ــر التخصياص ــم توف ــى ان يت ــا )40%( ع ــبة انجازه ــاوزت نس ــي تج ــاريع الت ــنة 2015 للمش لس

الالزمــة للمبــارشة بهــذه املشــاريع يف قانــون املوازنــة االتحايــة لعــام 2019.

ــودة يف  ــادن املوج ــة واملع ــع وزارة الصناع ــل ورشكات ومصان ــل معام ــل وتأهي ــى تفعي ــل ع 14- العم

ــة. ــة البطال ــة أزم ــاهمة يف معالج ــات للمس ــي املحافظ ــرة وباق ــة الب محافظ

ــزام مؤسســة الشــهداء بإحتســاب الشــهداء الذيــن ســقطوا يف التظاهــرات االخــرة وشــمولهم  15- إل

بقانــون املؤسســة رقــم )2( لســنة 2016 املعــدل وشــمول باقــي املحافظــات.

ــة  ــص النفطي ــوالت الراخي ــود ج ــا عق ــت عليه ــي نص ــرات الت ــل الفق ــط تفعي ــى وزارة النف  16- ع

والغازيــة املتعلقــة بتحقيــق النســب املنصــوص عليهــا بتشــغيل االيــدي العاملــة املحليــة وإلــزام الــوزارة 

بذلــك.

ثالثا: قررت رئاسة املجلس عى السيدات والسادة النواب االلتزام بفقرات جدول االعمال. 

ــيدات  ــن الس ــة م ــة الدائمي ــة الرملاني ــة القانوني ــكيل اللجن ــى تش ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ــاً: ت رابع

والســادة النــواب وهــم )محمــد الغــزي، رفــاه العــاريض، احمــد عــيل الكنانــي، رزاق محيبــس، املــاس 
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فاضــل كمــال، احســان ثعبــان عــيل، فيصــل العيســاوي، حســن املســعودي، عبــد الهــادي الســعداوي، 

ــم،  ــس قاس ــدي، يون ــى املحم ــيل، يحي ــيخ ع ــق الش ــادي، فائ ــوار ه ــم، ريب ــد الكري ــد عب ــدي محم غان

احمــد مظهــر، ســليم همــزة، صائــب خــدر نايــف(.

خامســاً: قــررت رئاســة املجلــس رفع الجلســة اىل يــوم االثنــن 2018/10/1 ألنتخــاب رئيــس الجمهورية 

وفيمــا لــو لــم نتمكــن مــن انتخــاب رئيــس الجمهوريــة يف هــذا اليــوم ســيتم التأجيــل اىل يــوم الثالثــاء 

2018/10/2 وهــو آخــر يــوم دســتوري ألنتخــاب رئيــس الجمهوريــة. 

قرارات وتوصيات الجلسة )3( الخميس / 27 أيلول / 2018
ــواب  ــس الن ــى مجل ــتور )ع ــن الدس ــاً)ب( م ــادة )72( ثاني ــاره اىل امل ــس أش ــة املجل ــرت رئاس أوالً: ذك

انتخــاب رئيــس لجمهوريــة العــراق خــالل مــدة ال تتجــاوز )30( يومــاً مــن اول انعقــاد الجلســة االوىل( 

ــوم 2018/10/2 وان  ــو ي ــة ه ــس الجمهوري ــاب رئي ــواب النتخ ــس الن ــدى مجل ــوم ل ــر ي ــه ان آخ وعلي

ــدم  ــتويف )7(، ع ــة، املس ــس الجمهوري ــب رئي ــغل منص ــدم لش ــو )31( متق ــن ه ــكيل للمتقدم ــدد ال الع

تقديــم مــا يثبت الخــرة السياســية )14( واالســتبعاد ألســباب مختلفــة )9( ســحب الرشــيح )1( وعليه 

بــدءاً مــن هــذا اليــوم يفتــح بــاب الطعــن وملــدة ثالثــة أيــام وتنتهــي يــوم االحــد القــادم 2018/9/30 

وســيتم نــرشه يف املوقــع االلكرونــي ملجلــس النــواب.

ــم  ــا ت ــاره اىل م ــرة: - )أش ــة الب ــة بمحافظ ــات الخاص ــى التوصي ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ــاً: ت ثاني

طرحــه يف الجلســات االســتثنائية والدائميــة التــي عقدهــا مجلــس النــواب ملناقشــة موضــوع محافظــة 

البــرة وايجــاد الحلول ملشــاكلها قــرر مجلــس النواب بالجلســة الثالثــة املنعقــدة بتاريــخ 2018/9/27 

واســتناداً اىل النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب مــا يــيل: - 

ــة يف  ــات املعني ــع الجه ــيق م ــرة بالتنس ــة الب ــق بأزم ــة والتحقي ــة للمتابع ــة نيابي ــكيل لجن 1 -تش

املحافظــة عــى ان تقــدم تقاريــراً دوريــة كل خمســة عــرش يومــاً لحــن انتهــاء اعمالهــا ويكلــف الســيد 

النائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب بتشــكيل هــذه اللجنــة مــن الســيدات والســادة النــواب. 

ــوزارات  ــتويات يف ال ــة املس ــؤولن بكاف ــع املس ــق االداري م ــراء التحقي ــة بإج ــة اىل الحكوم   2- التوصي

ــج  ــواب بنتائ ــس الن ــالم مجل ــاء واع ــة والكهرب ــات والصح ــار والبلدي ــكان واالعم ــة واالس ــوارد املائي امل

التحقيــق خــالل مــدة )30( يومــاً مــن تاريخــه وإذا تطلــب االمــر ســحب يــد أحــد مــن الــوزراء الــذي 

يؤثــر وجــوده عــى ســر التحقيقــات نــويص الحكومــة باجــراء ســحب اليــد بمــا يتعلــق بهــذا االمــر.

  3-عــى وزارة املــوارد املائيــة إعــادة النظــر بالحصــص املائيــة بمــا يحقــق العدالــة ويســاهم يف معالجــة 

املشــكلة املائيــة يف محافظــة البــرة واعــالم مجلــس النــواب باإلجــراءات املتخــذة بهــذا الصدد.

ــدات  ــات واملع ــر اآللي ــة لتوف ــات الحكومي ــوزارات والجه ــن ال ــة م ــود الالزم ــة الجه ــخر كاف  4- تس

ــرة. ــة االخ ــرت يف اآلون ــي ظه ــاكل الت ــة املش ــرة ملعالج ــاعدة الب ملس
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ــادة  ــوار لزي ــع دول الج ــث م ــل والتباح ــة للتواص ــة ونيابي ــود حكومي ــكيل وف ــى تش ــد ع  5- التأكي

ــات. ــي املحافظ ــرة وباق ــة الب ــة اىل محافظ ــات الالزم ــول الكمي ــن وص ــا يؤم ــة مم ــات املائي االطالق

6- يتــم تنفيــذ قانــون رقــم )21( لســنة 2008 وتعديالتــه النافــذة وخاصــًة املــادة )45( املتعلقــة بنقــل 

ــات االداريــة  ــك لنقــل الصالحي ــة واالجهــزة والوظائــف والخدمــات واالختصاصــات وذل ــر الفرعي الدوائ

واملاليــة لكافــة الــوزارات التــي أشــار اليهــا القانــون املذكــور وتعديالتــه.

ــذ  ــن ال يُنّف ــد كل م ــة ض ــكاوى القانوني ــك الش ــواب تحري ــس الن ــة يف مجل ــرة القانوني ــوىل الدائ 7- تت

القوانــن مــن الجهــات الحكوميــة وباألخــص مــا يتعلــق بنقــل الصالحيــات اىل املحافظــات غــر املنتظمة 

يف اقليــم واســتناداً اىل قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969.

8- عى مجلس الوزراء تنفيذ قانون البرة عاصمة العراق االقتصادية رقم )66( لسنة 2017.

9- ألــزام الــوزارات املعنيــة بتقديــم حلــول اســراتيجية بخطــط ومــدد زمنيــة محــددة لحــل املشــاكل 

التــي تعانــي منهــا محافظــة البــرة عــى ان تُقــدم هــذه الخطــط اىل الحكومــة ثــم اىل مجلــس النــواب 

خــالل مــدة )30( يومــاً.

10- نــويص الحكومــة بفتــح حســاب مــريف باســم صنــدوق تنميــة البــرة ويكــون بمــا ينســجم 

ــق  ــي تتحق ــرادات الت ــن االي ــزء م ــن ج ــنة 2008 يتضم ــم )21( لس ــون رق ــن قان ــادة )44( م ــع امل م

خــارج ايــرادات الحكومــة االتحاديــة ومــا يتضمــن تمويلــه مــن خــالل البــر ودوالر وايــرادات املنافــذ 

الحدوديــة ملحافظــة البــرة دون املــرور باإلجــراءات والتعقيــدات ويتــم اضافــة هــذا يف مســودة قانــون 

املوازنــة االتحاديــة لســنة 2019 التــي ســتصل مــن الحكومــة وســيقوم مجلــس النــواب بإجــراء مــا 

يــراه مناســب مــن ترشيــع قانــون املوازنــة. 

11- توصيــة اىل الحكومــة بإجــراء التدويــر لكافــة التخصيصــات املاليــة ملحافظــة البــرة واملحافظــات 

ــة لعــام 2019  ــة االتحادي ــة لعــام 2018 اىل املوازن ــة االتحادي ــي ُخصصــت يف قانــون املوازن االخــرى الت

وتضمــن ذلــك يف مســودة قانــون املوازنــة االتحاديــة لعــام 2019 

12- عــى الحكومــة تقديــم خطــة باملشــاريع املقرحــة ملحافظــة البــرة واملحافظــات االخــرى وذلــك 

لكــي يتــم التنفيــذ الفــوري للمنــح املقدمــة والتســهيالت مــن الــدول املانحــة التــي أدلــت بالتزاماتهــا 

خــالل مؤتمــر إعــادة إعمــار العــراق املنعقــد يف دولــة الكويــت يف الشــهر الرابــع مــن هــذا العــام.  

13- التوصيــة اىل مجلــس الــوزراء باســتثناء محافظــة البــرة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )347( 

ــات  ــر التخصيص ــم توف ــى ان يت ــا )40%( ع ــبة انجازه ــاوزت نس ــي تج ــاريع الت ــنة 2015 للمش لس

الالزمــة للمبــارشة بهــذه املشــاريع يف قانــون املوازنــة االتحايــة لعــام 2019.

ــودة يف  ــادن املوج ــة واملع ــع وزارة الصناع ــل ورشكات ومصان ــل معام ــل وتأهي ــى تفعي ــل ع 14- العم

ــة. ــة البطال ــة أزم ــاهمة يف معالج ــات للمس ــي املحافظ ــرة وباق ــة الب محافظ

ــزام مؤسســة الشــهداء باحتســاب الشــهداء الذيــن ســقطوا يف التظاهــرات االخــرة وشــمولهم  15- إل

بقانــون املؤسســة رقــم )2( لســنة 2016 املعــدل وشــمول باقــي املحافظــات.
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ــة  ــص النفطي ــوالت الراخي ــود ج ــا عق ــت عليه ــي نص ــرات الت ــل الفق ــط تفعي ــى وزارة النف 16- ع

والغازيــة املتعلقــة بتحقيــق النســب املنصــوص عليهــا بتشــغيل االيــدي العاملــة املحليــة وإلــزام الــوزارة 

بذلــك.

ثالثا: قررت رئاسة املجلس عى السيدات والسادة النواب االلتزام بفقرات جدول االعمال.

ــيدات  ــن الس ــة م ــة الدائمي ــة الرملاني ــة القانوني ــكيل اللجن ــى تش ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ــاً: ت رابع

والســادة النــواب وهــم )محمــد الغــزي، رفــاه العــاريض، احمــد عــيل الكنانــي، رزاق محيبــس، املــاس 

فاضــل كمــال، احســان ثعبــان عــيل، فيصــل العيســاوي، حســن املســعودي، عبــد الهــادي الســعداوي، 

ــم،  ــس قاس ــدي، يون ــى املحم ــيل، يحي ــيخ ع ــق الش ــادي، فائ ــوار ه ــم، ريب ــد الكري ــد عب ــدي محم غان

احمــد مظهــر، ســليم همــزة، صائــب خــدر نايــف(.

خامســاً: قــررت رئاســة املجلــس رفع الجلســة اىل يــوم االثنــن 2018/10/1 النتخــاب رئيــس الجمهورية 

وفيمــا لــو لــم نتمكــن مــن انتخــاب رئيــس الجمهوريــة يف هــذا اليــوم ســيتم التأجيــل اىل يــوم الثالثــاء 

2018/10/2 وهــو آخــر يــوم دســتوري النتخــاب رئيــس الجمهوريــة.

قرارات وتوصيات الجلسة )4( الثالثاء /2 تشرين االول / 2018
أوالً: أدى الســادة )يوســف محمــد صــادق، بــه هــار محمــود احمــد فتــاح، كاوه محمــد مولود، هوشــيار 

عبــد اللــه فتــاح( اليمــن الدســتورية كنــواب يف املجلس.

ــس  ــب رئي ــح ملنص ــن للرش ــادة املتقدم ــيدات والس ــض الس ــس أن بع ــة املجل ــت رئاس ــاً: بين ثاني

الجمهوريــة تقــدم بالطعــن أمــام املحكمــة االتحاديــة لعــدم ظهــور اســمائهم مــع االســماء التــي تمــت 

املوافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس النــواب، وكانــت إجابــة املحكمــة االتحاديــة بموجــب كتابهــا املرقــم 

ــة 2018. )190( اتحادي

قــررت املحكمــة االتحاديــة العليــا يف جلســتها املنعقــدة بتاريــخ 2018/10/1 رد االعراضــات املقدمــة 

مــن قبــل )غالــب محمــد محســن فهــد الزركانــي، باســم هاشــم زبيــد جبــار، منــى محمــد جعفــر، 

عمــار عبــد الجبــار محمــد القيــيس( اســتناداً ألحــكام املــادة )68( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 

ــنة  ــم )8( لس ــة رق ــس الجمهوري ــب رئي ــيح ملنص ــكام الرش ــون اح ــن قان ــاً م ــادة )5( ثاني 2005 وامل

2012 وهــذا القــرار يؤكــد عــى االجــراءات التــي أتخذهــا مجلــس النــواب.

عــدد املرشــحن الذيــن يحــق ألعضــاء مجلــس النــواب التصويت لهــم )19( مرشــح بعــد ان تم انســحاب 

الســيد عبــد الكريــم عبطــان والســيد ســليم همــزة خــرض والســيد عمــر احمــد الرزنجــي والســيد عبــد 

ــيد. ــف جمال رش اللطي

كمــا بينــت رئاســة املجلــس إذا لــم يحصــل أحــد املرشــحن عــى ثلثــي عــدد اعضــاء مجلــس النــواب 

يصــار اىل جولــة ثانيــة ويف الجولــة الثانيــة يتــم أختيــار اعــى املرشــحن االثنــن الذيــن تــم عبورهــم يف 
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الجولــة االوىل للتنافــس فيمــا بينهــم عــى ان يكــون النصــاب متحقــق قبــل بــدء الجولــة الثانيــة، وعنــد 

حصــول أحــد املرشــحن االثنــن عــى اعــى االصــوات بغــض النظــر عــن عــدد االصــوات ســيكون هــو 

املرشــح الفائــز بمنصــب رئيــس الجمهوريــة.

ثالثــاً: تــم أنتخــاب الســيد )برهــم احمــد صالــح( رئيســاً لجمهوريــة العــراق وقــد حصــل عــى )219( 

صــوت مــن مجمــوع )272( يف الجولــة الثانيــة.

رابعــاً: أدى الســيد رئيــس الجمهوريــة )برهــم احمــد صالــح( اليمــن الدســتورية امــام الســيد رئيــس 

املحكمــة االتحاديــة العليــا.

ــة  ــأت رئاســة املجلــس الســيد )برهــم احمــد صالــح( لتســنمه منصــب رئيــس جمهوري خامســاً: هن

العــراق.

سادساً: قررت رئاسة املجلس رفع الجلسة اىل يوم الثالثاء 2018/10/9.

قرارات وتوصيات الجلسة )5( الثالثاء /9 تشرين االول /2018
أوالً: أدى السيد )غالب محمدعيل شكر( اليمن الدستورية كنائب يف مجلس النواب.

ثانيــاً: تــم التصويــت باملوافقــة عــى أعضــاء اللجنــة النيابيــة املؤقتــة لتعديــل النظــام الداخــيل ملجلــس 

النــواب وهــم كل مــن الســيدات والســادة النــواب )جمــال عبد الزهــرة املحمــداوي، عبــد الخالــق العزاوي، 

هوشــيار عبــد اللــه، وحــدة الجميــيل، خالــد جــواد الجشــعمي، أرشــد الصالحــي، عاليــة نصيــف، مثنــى 

امــن، ريبــوار طــه، صبــاح الســاعدي، طــالل الزوبعــي، طــه الدفاعــي، عبــاس شــعيل عــودة، منصــور 

مرعيــد عطيــة، رسكــوت لطيــف شــمس الديــن، ثامــر ذيبــان حســون، عبــد الرحمــن عمــر محمــد(.

ــك  ــراءات البن ــة اج ــال )مناقش ــدول االعم ــى ج ــرة ع ــى إدراج فق ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ــاً: ت ثالث

ــدة(. ــة الجدي ــدار العمل ــزي واص املرك

رابعــاً: أختــارت رئاســة املجلــس مقــرري مجلــس النــواب وهــم الســيدة النائبــة خديجــة عــيل عبــاس 

والســيد النائــب برهــان الديــن اســحاق.

خامســاً: دعــت رئاســة املجلــس اللجنــة القانونيــة إىل عقــد اجتمــاع يف القاعــة الدســتورية يــوم االربعــاء 

2018/10/10 الســاعة التاســعة صباحــاً ألختيــار رئيــس ونائــب رئيــس ومقــرر للجنة.

سادســاً: دعــت رئاســة املجلــس الكتــل السياســية ترشــيح أســماء الســيدات والســادة النــواب لتشــكيل 

لجنــة تقــوم بتوزيــع الســيدات والســادة النــواب حســب االختصــاص والرغبــة عــى اللجــان الرملانيــة 

الدائميــة.

ســابعاً: دعــت رئاســة املجلــس اللجنــة النيابيــة املؤقتــة لتعديــل النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب بعقــد 

اجتمــاع يف القاعــة الدســتورية يــوم االربعــاء 2018/10/10 الســاعة الحاديــة عــرشة صباحــا.

ــاً: قــررت رئاســة املجلــس رفــع الجلســة اىل يــوم الخميــس 2018/10/11 الســاعة الثانيــة بعــد  ثامن

الظهــر. 
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قرارات وتوصيات الجلسة )6( الخميس/11 تشرين االول / 2018
1- تمــت أســتضافة الســادة األمــن العــام ملجلــس الــوزراء )مهــدي العــالق(، الوكيــل االقــدم لــوزارة 

املاليــة )ماهــر جوهــان( وممثــل الحكومــة يف مجلــس النــواب )طورهــان املفتــي( ملناقشــة موضــوع 

الدرجــات الوظيفيــة ونقــل الصالحيــات.

 2- أوصــت رئاســة املجلــس ممثــل الحكومــة يف مجلــس النــواب تحديــد ســقف زمنــي لتنفيذ قانــون رقم 

)21( املعــدل والتنســيق مــع وزارة املاليــة بعــدم رصف رواتــب الجهــات التــي تُوقــف نقــل الصالحيــات 

ــة  ــراءات القانوني ــاذ االج ــم إتخ ــي يت ــم )21( لك ــون رق ــذ قان ــون تنفي ــن يعرقل ــماء الذي ــد أس وتحدي

بحقهــم، كمــا أوصــت رئاســة املجلــس األمــن العــام ملجلــس الــوزراء والســيد الوكيــل األقــدم لــوزارة 

املاليــة تزويــد املجلــس باإلجابــات خــالل مــدة )10( أيــام فيمــا يخــص الدرجــات الوظيفيــة التــي إشــار 

اليهــا قانــون املوازنــة االتحاديــة لغــرض االيعــاز اىل الجهــات املعنيــة يف الــوزارات واملحافظــات باإلعــالن 

عــن هــذه الدرجــات لغــرض ســد النقــص يف تلــك املؤسســات قبــل أنتهــاء الســنة املاليــة.

 3- أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة القانونيــة صياغــة قــرار بخصــوص ماذكــره النائــب احمــد عبــد 

اللــه الجبــوري حــول ســاحة التبــادل التجــاري يف محافظــة نينــوى.

ــوم  ــة ي ــي يف جلس ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــر التعلي ــيد وزي ــتضافة الس ــس أس ــة املجل ــررت رئاس 4- ق

ــزي. ــول املرك ــة القب ــة وخط ــدالت الطلب ــوع مع ــة موض ــادم 2018/10/15 ملناقش ــن الق االثن

5- قررت رئاسة املجلس رفع الجلسة اىل يوم السبت 2018/10/13 الساعة )12( ظهراً.

قرارات وتوصيات الجلسة )8( االثنين/15 تشرين االول / 2018
1- تــم التصويــت باملوافقــة عــى اللجــان النيابيــة الدائمــة وكمــا يــيل:- )لجنــة العالقــات الخارجيــة، 

اللجنــة القانونيــة، اللجنــة املاليــة، لجنــة النزاهــة، لجنــة االمــن والدفــاع، لجنــة حقــوق االنســان، لجنــة 

النفــط والطاقــة والثــروات الطبيعيــة، لجنــة االقتصــاد واالســتثمار، لجنــة الخدمــات واالعمــار، لجنــة 

العمــل والشــؤون االجتماعيــة، لجنــة الصحــة والبيئــة، لجنة االوقــاف والشــؤون الدينيــة، لجنــة الثقافة 

واالعــالم، لجنــة الســياحة واالثــار، لجنــة الربيــة، لجنــة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، لجنــة الزراعة 

وامليــاه واالهــوار، لجنــة مؤسســات املجتمــع املدنــي، لجنــة شــؤون االعضــاء والتطويــر الرملانــي، لجنــة 

املســاءلة والعدالــة، لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين، لجنــة شــؤون العشــائر، لجنــة 

املــرأة واالرسة والطفولــة، لجنــة املرحلــن واملهجريــن واملغربــن والنازحــن، لجنــة الشــباب والرياضــة، 

ــة التخطيــط االســراتيجي ومتابعــة الرنامــج  ــم، لجن ــم واملحافظــات غرمنتظمــة باقلي ــة االقالي لجن

الحكومــي(.

ــام  ــن النظ ــادة )73( م ــيل للم ــام الداخ ــل النظ ــة تعدي ــرح لجن ــى مق ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 2- ت

ــن )7(  ــل ع ــاء اليق ــن االعض ــدد م ــن ع ــة م ــة الدائم ــان النيابي ــن اللج ــة م ــون كل لجن ــيل، )تتك الداخ
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ــوا. ــى )19( عض ــد ع ــاء وال يزي اعض

3- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة تعديــل النظــام الداخــيل تحديــد مهــام كل لجنــة مــن اللجــان النيابيــة 

الدائمــة وعرضهــا عــى املجلــس لغــرض التصويت.

4- أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة بنــرش أســماء الســيدات والســادة النــواب الحارضيــن يف 

ــم العــايل والبحــث العلمــي ملناقشــة )خطــة القبــول املركــزي/  ــر التعلي جلســة أســتظافة الســيد وزي

اجــراء امتحــان الــدور الثالــث للتعليــم العــايل / توســعة خطــة القبــول للدراســات العليــا( عــى املوقــع 

االلكرونــي ملجلــس النــواب.

5- تمــت أســتظافة الســيد وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ملناقشــة موضــوع )خطــة القبــول 

املركــزي/ اجــراء امتحــان الــدور الثالــث للتعليــم العــايل/ توســعة خطــة القبــول للدراســات العليــا(.

6- قــررت رئاســة املجلــس حضــور الســيد النائــب االول لرئيــس مجلــس النــوب والســيد النائــب الثانــي 

لرئيــس مجلــس النــواب أجتمــاع مــع هيئــة الــرأي يف وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي الســاعة 

ــيدات  ــات الس ــع مقرح ــة جمي ــادم 2018/10/17 ملناقش ــاء الق ــوم االربع ــن ي ــاً م ــارشة صباح الع

والســادة النــواب )االجــور، إعــادة نظــام التحميــل، إعــادة االمتحانــات وغرهــا مــن االمــور التــي ذكرها 

الســادة النــواب(.

قرارات وتوصيات الجلسة )9( االربعاء/24 تشرين االول / 2018
أكــدت رئاســة املجلــس أن اللجنــة املكلفــة بدراســة املنهــاج الــوزاري بموجــب النظــام الداخــيل ملجلــس 

النــواب مــن الســيدات والســادة النــواب برئاســة الســيد النائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب بمتابعــة 

تطويــر املنهــاج الــوزاري ومالحظــات الســادة النــواب خــالل مــدة )100( يــوم.

ــادة  ــيدات والس ــات الس ــع مالحظ ــوزاري )2018- 2022( م ــاج ال ــى املنه ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ت

ــواب. الن

تــم التصويــت باملوافقــة عــى الســيد )ثامــر عبــاس الغضبــان( نائبــاً لرئيــس مجلــس الــوزراء لشــؤون 

الطاقــة ووزيــراً للنفــط.

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــاً لرئي ــي( نائب ــن بك ــد حس ــؤاد محم ــيد )ف ــى الس ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ت

ــة. ــراً للمالي ــاد ووزي ــؤون االقتص لش

تم التصويت باملوافقة عى السيد )نعيم ثجيل الربيعي( وزيراً لالتصاالت.

تم التصويت باملوافقة عى السيد )بنكن عبد الله ريكاني( وزيراً لالعمار واإلسكان.

تم التصويت باملوافقة عى السيد )محمد هاشم عبد املجيد( وزيراً للتجارة.

تم التصويت باملوافقة عى السيد )محمد عيل الحكيم( وزيراً للخارجية.

تم التصويت باملوافقة عى السيد )صالح حسن جر( وزيراً للزراعة.
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تم التصويت باملوافقة عى السيد )صالح عبد الله احمد( وزيراً للصناعة. 

ــؤون  ــل والش ــراً للعم ــي( وزي ــد الربيع ــان مجي ــم عبدالزم ــيد )باس ــى الس ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ت

ــة. االجتماعي

تم التصويت باملوافقة عى السيد )احمد رياض العبيدي( وزيراً للشباب والرياضة.

تم التصويت باملوافقة عى السيد )عالء العلوان( وزيراً للصحة والبيئة.

تم التصويت باملوافقة عى السيد )جمال عباس محسن العاديل( وزيراً للموارد املائية.

تم التصويت باملوافقة عى السيد )عبد الله لعيبي املالكي( وزيراً للنقل.

أدى الســيد )عــادل عبداملهــدي( رئيــس مجلــس الــوزراء والســادة الــوزراء الذيــن تــم التصويــت عليهــم 

اليمــن الدســتورية.

ــتورية  ــن الدس ــدان( اليم ــن زي ــالح حس ــداوي، ف ــم الفه ــديل، قاس ــال الصي ــد اقب ــادة )محم أدى الس

ــس. ــواب يف املجل كن

قرارات وتوصيات الجلسة )10( الثالثاء/6 تشرين الثاني / 2018
أدى الســادة )ايــاد هاشــم عــالوي، محمــد شــياع الســوداني، كاظــم فنجــان الحمامــي، صــادق مدلــول 

حمــد( اليمــن الدســتورية كنــواب يف املجلــس.

لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى عــدم صحــة عضويــة الســيد النائــب )برهــان الديــن اســحاق 

ــرار  ــن بق ــة للطع ــة االتحادي ــوء اىل املحكم ــا( اللج ــادم كن ــيد )يون ــن الس ــرضر الطاع ــم( وللمت ابراهي

مجلــس النــواب خــالل مــدة )30( يومــاً بموجــب املــادة )52( ثانيــاً مــن الدســتور.

ــراد(  ــن م ــون حس ــة )زيت ــة النائب ــة عضوي ــدم صح ــى ع ــت ع ــد التصوي ــة بع ــل املوافق ــم تحص ل

وللمتــرضر الطاعــن الســيدة )صبــاح عبدالرســول عبدالرضــا( اللجــوء اىل املحكمــة االتحاديــة للطعــن 

ــواب. ــس الن ــرار مجل بق

لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى عــدم صحــة عضويــة الســيدة النائبــة )أجيــال كريم ســلمان( 

ــرار  ــن بق ــة للطع ــة االتحادي ــوء اىل املحكم ــري( اللج ــار الجاب ــتار جب ــيد )س ــن الس ــرضر الطاع وللمت

مجلــس النــواب.

لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى عــدم صحــة عضويــة الســيد النائــب )صفــوان بشــر يونس( 

وللمتــرضر الطاعــن الســيدة )خالــدة خليــل رشــو كمــو( اللجــوء اىل املحكمــة االتحاديــة للطعــن بقــرار 

مجلس النــواب.

أوصــت رئاســة املجلــس ممثــل الحكومــة يف مجلــس النــواب أن يتــم أصــدار كتــاب مــن رئيــس مجلــس 

الــوزراء او مــن يخولــه يتبنــى فيــه قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة لعــام 2019 ويبــدي مالحظاتــه 

واســتعداده للتــداول مــع الســيدات والســادة النــواب عــر اللجــان املختصــة وتشــكيل لجنــة مشــركة 
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مــن الســيدات والســادة النــواب مــع اصحــاب العالقــة يف الحكومــة ألجــراء التعديــالت عــى مــرشوع 

ــه يف  ــت علي ــم التصوي ــذي ت ــوزاري ال ــاج ال ــق املنه ــام 2019 وف ــة لع ــة االتحادي ــة العام ــون املوازن قان

مجلــس النــواب ويتــم تحديــد ســقف زمنــي لعمــل هــذه اللجنــة املشــركة.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى أبقــاء مــرشوع قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة لعــام 2019 يف مجلــس 

ــى  ــى ان تتبن ــة ع ــم اىل الحكوم ــواب ومالحظاته ــس الن ــر مجل ــة نظ ــل وجه ــم نق ــد ان يت ــواب بع الن

ــع مــن قبــل الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة مشــركة  الحكومــة بكتــاب رســمي موقَّ

ــتثمارية او  ــغيلية او االس ــة التش ــن املوازن ــالت ضم ــراء التعدي ــواب ألج ــس الن ــى مجل ــه ع ــم عرض ويت

تنميــة االقاليــم بشــكل عــام ووافــق مجلــس النــواب عــى هــذه التعديــالت ونمــيض بترشيــع القانــون 

وإذا لــم ياتــي الــرأي اإليجابــي مــن الحكومــة نحتفــظ بحقنــا يف ارجــاع املوازنــة اىل الحكومــة.

قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل فقــرة )موضــوع عــام للمناقشــة بخصــوص نفــوق االســماك( اىل يــوم 

ــادة  ــتضافة الس ــم أس ــال ويت ــدول االعم ــن ج ــرة االوىل م ــون الفق ــادم 2018/11/8 وتك ــس الق الخمي

املختصــن مــن وزارة الزراعــة ووزارة الصحــة والبيئــة.

قرارات وتوصيات الجلسة )11( الخميس/8 تشرين الثاني / 2018
لم تحصل املوافقة بعد التصويت عى تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص إنتخاب محافظ بابل.

ــة،  ــوارد املائي ــر امل ــة، وزي ــر الزراع ــة، وزي ــة والبيئ ــر الصح ــوزراء )وزي ــادة ال ــتضافة الس ــت إس تم

رئيــس مجلــس محافظــة بابــل، والســادة املختصــن( بخصــوص مناقشــة موضــوع نفــوق األســماك يف 

محافظــة بابــل.

أوصــت رئاســة املجلــس بــرضورة التنســيق بــن وزارة الصحــة والبيئــة ووزارة التعليــم العــايل والبحــث 

ــى ال  ــراق حت ــودة يف الع ــرات املوج ــرات واملخت ــن الخ ــتفادة م ــا، لإلس ــوم والتكنولوجي ــي والعل العلم

ــات إىل الخــارج. تضطــر الجهــات املختصــة إلرســال العين

طالبــت رئاســة املجلــس بكشــف الحقيقــة عــن الكارثــة التــي حصلــت لهــذه الثــروة الوطنيــة والتــي 

كانــت عامــل مهــم ومســاعد يف رفــد الكثــر مــن العوائــل املتعففــة والفقــرة لكــون أســعار هــذا النــوع 

مــن األســماك بســيط وهــي ثــروة وطنيــة بإمتيــاز، كمــا طالبــت الســادة الــوزراء باإلســتمرار يف عمليــة 

ــوادر  ــطية والك ــوادر الوس ــن الك ــه وم ــد أو خارج ــل البل ــت يف داخ ــواء كان ــرات س ــات واملخت الفحوص

ــة يف  ــا املختص ــل ودوائره ــة باب ــل ومحافظ ــة باب ــس محافظ ــم مجل ــاندة بدع ــوزارات الس ــل يف ال األق

ســبيل إنهــاء هــذه الفــوىض املوجــودة يف النهــر للحفــاظ عــى الكائنــات الحيــة األخــرى، وأيضــاً عــى 

صحــة اإلنســان، وكذلــك التطمينــات التــي يجــب أن تصــل إىل املواطــن ســواء يف محافظــة بابــل أو بقيــة 

املحافظــات ســواء مــن املواطنــن العاديــن املســتهلكن لهــذا النــوع مــن األســماك أو مربــي األســماك يف 

بقيــة املناطــق وكيفيــة املعالجــة إذا ظهــرت مثــل هــذه العالمــات لوجــود مثــل هــذا املــرض.
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أوصــت رئاســة املجلــس الدوائــر املختصــة برفــع التجــاوز ألن مــا حصــل قــد يكــون إنــذار مبكــر لخطر 

أكــر يف املســتقبل قــد يحــدث ليــس فقــط عــى تجــاوزات األســماك وأيضــاً التجــاوزات األخــرى عــى 

مشــاريع نقــل املــاء واملشــاريع الزراعيــة األخــرى.

قرارات وتوصيات الجلسة )12( السبت10 /2018/11
ــة  ــال اللجن ــه أعم ــت إلي ــا وصل ــل مل ــرض مفص ــم ع ــة بتقدي ــة القانوني ــس اللجن ــة املجل ــت رئاس دع

ــات  ــس املحافظ ــات مجال ــوع إنتخاب ــة يف موض ــدورة املاضي ــواب يف ال ــس الن ــال مجل ــة وأعم القانوني

ــة. واألقضي

تــم تقديــم طلــب موقــع مــن قبــل )52( عضــواً مــن أعضــاء مجلــس النــواب بخصــوص إدراج قــرار 

خــاص إلســتئناف عمــل مجلــس املفوضــن واملــدراء العامــن للمفوضيــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات 

عــى جــدول األعمــال.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى صيغــة قــرار خــاص إلســتئناف عمــل مجلــس املفوضــن واملــدراء العامن 

ــون  ــن قان ــادة )5( م ــكام امل ــتناداً ألح ــرار: )إس ــة الق ــات، صيغ ــتقلة لإلنتخاب ــا املس ــة العلي للمفوضي

التعديــل الثالــث إلنتخابــات مجلــس النــواب العراقــي رقــم )45( لســنة 2013 املعــدل، وبالنظــر إلكتمــال 

التحقيــق مــع مجلــس املفوضــن وإلنتهــاء عمــل القضــاة املنتدبــن وملقتضيــات املصلحــة العامــة، قــرر 

مجلــس النــواب اآلتــي: -

ــا  ــة العلي ــون املفوضي ــب قان ــكل بموج ــن املش ــدراء العام ــن وامل ــس املفوض ــل مجل ــتئناف عم )إس

ــدل(. ــنة 2007 املع ــم )11( لس ــات رق ــتقلة لإلنتخاب املس

قــررت رئاســة املجلــس إجــراء بعــض التعديــالت يف النظــام الداخــيل وذلــك بتقليــص عــدد اللجــان مــن 

)27( لجنــة إىل )21( لجنــة، وســوف تتــم إضافــة لجنــة أخــرى ليصبــح العــدد )22( لجنــة.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تعديــل النظــام الداخــيل بدمــج لجنــة الثقافــة واإلعــالم ولجنــة الســياحة 

واآلثار.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تعديــل النظــام الداخــيل بدمــج لجنــة شــؤون األعضــاء ولجنــة منظمــات 

املجتمــع املدنــي.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تعديــل النظــام الداخــيل بدمــج لجنــة العشــائر ولجنــة املصالحــة ولجنــة 

الشــؤون الدينيــة يف لجنــة واحــدة.                                                                                                                                       

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تعديــل النظــام الداخــيل بدمــج لجنــة العمــل والشــؤون اإلجتماعيــة مــع 

لجنــة الهجــرة واملهجريــن لتكــون لجنــة العمــل والشــؤون اإلجتماعيــة واملهجريــن.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تعديــل النظــام الداخــيل بدمــج لجنــة حقــوق اإلنســان ولجنــة الشــهداء 

ــجناء  ــة الس ــاط اللجن ــن نش ــى أن يتضم ــان ع ــوق اإلنس ــهداء وحق ــة الش ــون لجن ــجناء لتك والس
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ــام. ــكل ع ــن بش ــن والنازح واملرحل

تم التصويت باملوافقة عى إضافة لجنة النقل واإلتصاالت، ليكون عدد اللجان )22( لجنة.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تعديــل النظــام الداخــيل ليكــون الحــد األعــى لعــدد األعضــاء يف اللجنــة 

)21( عضــواً.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تعديــل النظــام الداخــيل بتخويــل رئاســة مجلــس النــواب بإجــراء بعــض 

التعديــالت يف اللجــان بمــا ال يزيــد عــن عضويــن يف كل لجنــة مــن اللجــان ســواء كان مناقلــة أو إضافــة 

بمــا يحفــظ التــوازن بــن املكونــات واإلختصــاص.

ــط اإلســراتيجي ومتابعــة الرنامــج الحكومــي  ــة التخطي ــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجن ت

ــل  ــي، مناه ــد فهم ــي، رائ ــدة التميم ــم )ماج ــواب وه ــادة الن ــيدات والس ــن الس ــة م ــة الدائمي الرملاني

الحميــداوي، منــى قاســم الغرابــي، نــارص تركــي، ثــورة الحلفــي، خلــف عبــد الصمــد، محمــد شــياع 

ــيل  ــد ع ــدي، محم ــد الخال ــازم مجي ــار، ح ــد الجب ــة عب ــري، بليس ــان ص ــب، في ــوداني، آراس حبي الس

ــاد عــالوي(. ــان، أي ــق معــروف، ثامــر ذيب ــال، أســامة النجيفــي، رابــون توفي ــي، محمــد إقب الزين

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي الرملانيــة الدائميــة مــن 

الســيدات والســادة النــواب وهــم )حســن املســعودي، يــارس املالكــي، عبــد الرحمــن ســبينداري، محمــد 

شــاكر، طــه محمــد أمــن خــرض، ريــاض محمــد عــيل املســعودي، إينــاس ناجــي املكصــويص، عــيل 

شــكري، محمــد كريــم عبــد الحســن، غيــداء كمبــش، مقــدام الجميــيل، نــورس كامــل الكريطــي(.

ــة  ــن الرملاني ــة واملهجري ــؤون اإلجتماعي ــل والش ــة العم ــكيل لجن ــى تش ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ت

الدائميــة مــن الســيدات والســادة النــواب وهــم )رعــد الدهلكــي، أســعد عبــد الســادة العبــادي، إنســجام 

الغــراوي، نهلــة حمــد الــراوي، ســتار جبــار العتابــي، فاضــل جابــر، لليــال محمــد عــيل، كاوه محمــد 

مولــود، صفــوان بشــر يونــس، بســمة بســيم، حســن حســن نرمــو، شــمائل العبيــدي، حســن ســعيد، 

منــار البلــداوي، صــادق مدلــول الســلطاني(.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة الزراعــة والــري الرملانيــة الدائميــة من الســيدات والســادة 

النــواب وهــم )عــيل البديــري، ســالم هــادي الشــمري، حســن رزاق الزبيــدي، إحســان ثعبــان الشــبيل، 

عبــود العيســاوي، منصــور البعيجــي، محمــد أمــن فــارس، عبــد األمــر تعيبــان، دالل الغــراوي، محمــد 

الخالــدي، فــالح زيــدان، نــواف الجربــا(.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة الخدمــات واإلعمــار ولجنــة النقــل واإلتصــاالت الرملانيــة 

الدائميــة مــن الســيدات والســادة النــواب وهــم )ســناء املوســوي، عــالء الربيعــي، مــرض خزعل ســلمان، 

برهــان كاظــم املعمــوري، حســن ســالم، حســن اليســاري، إيمــان رشــيد، هــدى ســجاد، عــالء ســكر، 

عــال عــودة، حيــدر الفــؤادي، جاســم البخاتــي، عمــر عــيل محمــد أمــن، بيســتون عــادل ويس، عائشــة 

املســاري، منــى الســلطان، ظافــر العانــي، إنتصــار الجبــوري، ليــى مهــدي عبــد الحســن، لبنــى رحيــم، 

ــون  ــي، زيت ــالل الزوبع ــي، ط ــا الجناب ــادق، مه ــالم ص ــوان س ــن، أس ــد الحس ــد عب ــم، ولي ــدي حات ع
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الدليمــي، زهــرة البجــاري، ثامــر ذيبــان، شــيماء املصلحــي، عبــاس يابــر، كاظــم فنجــان الحمامــي).

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة النزاهــة الرملانيــة الدائميــة مــن الســيدات والســادة النواب 

ــن،  ــعد حس ــم، س ــر نج ــد األم ــعري، عب ــيل، والء الس ــن العكي ــاح حس ــاعدي، صب ــاح الس ــم )صب وه

حســن شــاكر، خالــد الجشــعمي، يوســف الكالبــي، طــه الدفاعــي، حمــد يــارس، عبــد الرحيــم الشــمري، 

ــد  ــري، أحم ــيل الصج ــكر، ع ــد ش ــال محم ــن، جم ــن لزك ــهيل، هندري ــام الس ــف، هش ــة نصي عالي

ــمري،  ــم الش ــي، كاظ ــث الدليم ــداوي، لي ــة الفه ــوري، نهل ــد الجب ــه محم ــد الل ــد عب ــهداني، أحم املش

ــادي(. كاظــم الصي

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة العشــائر واملصالحــة والشــؤون الدينيــة الرملانيــة الدائمية 

مــن الســيدات والســادة النــواب وهــم )جمــال فاخــر عويــد، ميزر حمــادي الســلطان، قاســم الفهــداوي، 

عطــوان العطوانــي، أحمــد حمــزة كاطــع البديــري، هنــاء تركــي عبــد حســن، حســن العلو(.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة شــؤون األعضــاء ومؤسســات املجتمــع املدنــي الرملانيــة 

الدائميــة مــن الســيدات والســادة النــواب وهــم )عمانؤيــل خوشــابا، جــوان إحســان فــوزي، رسكــوت 

لطيــف، يوســف محمــد صــادق، عبــاس العطــايف، أيــاد هاشــم، قاســم األعرجــي(.

ــيدات  ــن الس ــة م ــة الدائمي ــباب الرملاني ــة والش ــة الرياض ــكيل لجن ــى تش ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ت

والســادة النــواب وهــم )عبــاس عليــوي الدوغانــي، ســعد مايــع صالــح، عبــد الحســن عبطــان، خليــل 

محمــد ســعيد، ديــار طيــب، أره زو محمــود خــدر، برهــان الديــن إســحاق(.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة الصحــة والبيئــة الرملانيــة الدائميــة من الســيدات والســادة 

ــري،  ــب العم ــوي، غاي ــم املوس ــد الكاظ ــواد عب ــي، ج ــن خالط ــوري، حس ــة الجب ــم )قتيب ــواب وه الن

ســلمان حســن الغريبــاوي، صفــاء مســلم، عبــد الحســن املوســوي، فــارس الريفكانــي، داليــا فرهــاد، 

مــران محمــد عبــاس، ســهام املوســوي، عبــد عــون العبــادي، إكتفــاء مزهــر، منــال وهــاب، ســعدون 

الدليمــي، رشــيد العــزاوي، ســهام عبــاس(.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة األمــن والدفــاع الرملانيــة الدائميــة مــن الســيدات والســادة 

النــواب وهــم )محمــد ســالم الغبــان، عدنــان فيحــان، كريــم عليــوي، محمــد رضــا الحيــدري، ســعران 

ــب  ــد متع ــاس رصوط، خال ــدي، عب ــان األس ــي، عدن ــع الركاب ــريف، كاط ــزة الط ــل حم ــي، نبي األعاجيب

العبيــدي، عمــار طعمــه، هــه ريــم كمــال خورشــيد، نــارص يونــس محــي الديــن، مهــدي تقــي، عبــد 

الخالــق العــزاوي، محمــد نــارص ديل، فالــح العيســاوي، نايــف الشــمري، عمــار يوســف، جاســم جبــارة، 

لطيــف الورشــان، أحمــد األســدي(.

ــن  ــة م ــة الدائمي ــار الرملاني ــياحة واآلث ــة والس ــة الثقاف ــكيل لجن ــى تش ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ت

ــار  ــاس، بش ــه عب ــي، وجي ــه الركاب ــد الل ــن، حم ــاوي حس ــيل غ ــم )ع ــواب وه ــادة الن ــيدات والس الس

ــوري(. ــز، راكان الجب ــد العزي ــامة عب ــي، أس ــار لعيب ــي، جب كيك

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل اللجنــة القانونيــة الرملانيــة الدائميــة مــن الســيدات والســادة 
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النــواب وهــم )محمــد عــيل الغــزي، رفــاه العــاريض، إنتصــار حســن، حســن جاســم، حســن العقابــي، 

ــليم  ــدرس، س ــاري امل ــد الب ــل، عب ــاس فاض ــادي، أمل ــوار ه ــالل، ريب ــال ط ــود م ــان، محم ــاء فرح كف

همــزة، بهــار محمــود، صائــب خــدر، يحيــى املحمــدي، أحمــد عبــد اللــه عبــد الجبــوري، يونــس قاســم 

شــغاتي، فائــق الشــيخ عــيل، عمــار الشــبيل، عــيل جبــار(.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل اللجنــة املاليــة الرملانيــة الدائميــة مــن الســيدات والســادة النواب 

ــح الســاري،  ــم الجبــوري، ماجــد الوائــيل، ناجــي رديــس الســعيدي، فال وهــم )محمــد الدراجــي، هيث

عدنــان الــزريف، فيصــل العيســاوي، هوشــيار عبــد اللــه، أحمــد الصفــار، شــروان مــرزا قــادر، أحمــد 

حمــه رشــيد، جمــال كوجــر، حنــن محمــد قــدو، محمــد تميــم، مثنــى الســامرائي، محاســن الحمدون، 

أحمــد الجبــوري، ســهام العقيــيل، عبــد الهــادي موحــان(.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة النفــط والغــاز الرملانيــة الدائميــة مــن الســيدات والســادة 

ــدي  ــماعيل، ع ــر إس ــليطي، مظف ــد الس ــادق حمي ــي، ص ــاح املياح ــي، نج ــد العقاب ــم )أمج ــواب وه الن

عــواد، فالــح الخزعــيل، رزاق محيبــس، همــام عــيل مهــدي، عــيل العبــودي، ســعدية العقابــي، جمــال 

عبــد الزهــرة، حســن ماجــد، آرام ناجــي، ريبــوار طــه، غالــب محمــد عــيل، بهــاء الديــن نــور محمــد، 

ــد، عــادل  ــدرب، منصــور مرعي ــت الحلبــويس، إبتســام محمــد ال ــان، هيب ــم عفت زهــرة البجــاري، كري

املحــالوي(.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة الربيــة الرملانيــة الدائميــة مــن الســيدات والســادة النــواب 

ــي،  ــد الخزرج ــب وحي ــادي، زين ــه حم ــد الل ــه عب ــر، طعم ــادر ن ــروان ن ــوي، م ــال املوس ــم )أجي وه

ــر  ــى ج ــويص، منته ــن املكص ــد حس ــم، رع ــد هاش ــال حمي ــم، من ــل كاظ ــا فاض ــيل، مه ــعاد الوائ س

ــه،  ــار الل ــدى ج ــم، ه ــواق كري ــعيل، أش ــاس ش ــح، عب ــى صال ــارسي، من ــن الي ــي محس ــح، ق صال

ــدا(. هــوازن حســن الشــمري، صفــاء الغانــم، ســميعة محمــد، هوشــيار قــرداغ يل

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة اإلقتصــاد واإلســتثمار الرملانيــة الدائميــة مــن الســيدات 

ــالل  ــن ج ــايش، حس ــل الن ــه، نوف ــد الل ــاس عب ــاض عب ــر، ري ــالم طحم ــم )س ــواب وه ــادة الن والس

ــه الخربيــط،  ــد الل ــد، عب الكنانــي، عــيل ســعدون الالمــي، نرسيــن فاضــل الوائــيل، غانــدي محمــد عب

يحيــى العيثــاوي، أحمــد ســليم الكنانــي، عبــد الســالم املالكــي، ميثــاق إبراهيــم، حامــد عبــاس، ســعد 

شــاكر، نهــرو محمــد قــادر، ميــادة محمــد إســماعيل، ديــالن غفــور صالــح، مــازن عبــد املنعــم، فــالح 

عبــد الكريــم رايض، نــدى شــاكر جــودت(.

ــن  ــة م ــة الدائمي ــان الرملاني ــوق اإلنس ــهداء وحق ــة الش ــكيل لجن ــى تش ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ت

الســيدات والســادة النــواب وهــم )عبــد اإللــه النائــيل، يــرسى رجــب، وحــدة الجميــيل، إخــالص صبــاح 

خــرض، بختيــار جبــار عــيل، بــدر صائــغ املزيرعــاوي، فاطمــة عبــاس املوســوي، قــي عباس الشــبكي، 

أنعــام فريــد الخزاعــي، أرشــد الصالحــي، أحمــد الكنانــي، هــدار زبــر عبــد اللــه، ســلمى عمــر عثمــان، 

حســن فدعــم(.
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تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة اآلقاليــم واملحافظــات الرملانيــة الدائميــة مــن الســيدات 

ــد املفرجــي، حســن اىل، فالــح الزيــادي،  والســادة النــواب وهــم )زيــاد الجنابــي، مــرض الكــروي، خال

أســعد العيدانــي، شــروان جمــال خــرض، رسوه ونــس، محمود اديــب الكعبــي، جــواد حمدان الســاعدي، 

عامــر فايــز، أحمــد حيــدر(.

ــة مــن الســيدات  ــة الدائمي ــة الرملاني ــة العالقــات الخارجي تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجن

والســادة النــواب وهــم )حســن العاقــويل، رامــي الســكيني، نعيــم العبــودي، مختــار محمــد، ملحــان 

مكوطــر، إقبــال عبــد الحســن، حســن املالكــي، عليــه اإلمــاره، مزاحــم التميمــي، فــرات التميمــي، بيار 

طاهــر ســعيد، دانــا محمــد جــزاء، شــركو محمــد صالــح، مثنــى أمــن، ناهــدة الداينــي، آال الطالبانــي، 

ظافــر العانــي، ريحــان حنــا أيــوب، كريــم أبــو ســودة(.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة املــرأة الرملانيــة الدائميــة مــن الســيدات وهــنَّ )هيفــاء 

كاظــم األمــن، ميســون جاســم الســاعدي، وصفيــة محمــد، منــى قاســم، ســميعة غــالب، ليــى فليــح، 

خديجــة عــيل الركمانــي(.

تم التصويت باملوافقة عى تخويل رئاسة املجلس بحذف األسماء املكررة.

أكــدت رئاســة املجلــس أن تكــون التســمية التــي تذكرهــا رئاســة املجلــس هــي حســب مــا منصــوص 

عليهــا بتعديــل النظــام الداخــيل بعــد التصويــت األخــر.

قــررت رئاســة املجلــس عــرض أســماء الســيدات والســادة النــواب يف لجنــة الخدمــات واإلعمــار ولجنــة 

النقــل واإلتصــاالت عــى أعضــاء مجلــس النــواب للتصويــت عليهــا بالشــطر وتوزيعهــم إىل لجنتــن.

دعــت رئاســة املجلــس إىل إســتضافة الســيد محافــظ البنــك املركــزي والــكادر املتقــدم يف البنــك املركــزي 

يــوم اإلثنــن القــادم املصــادف 2018/11/12.

ــاء 2018/11/13  ــوم الثالث ــة ي ــة خاص ــواب إىل جلس ــادة الن ــيدات والس ــس الس ــة املجل ــت رئاس دع

ــادة  ــيدات والس ــص الس ــي تخ ــور الت ــض األم ــواب وبع ــادة الن ــيدات والس ــل الس ــة عم ــة طبيع ملناقش

ــم. ــواب أو يف محافظاته ــس الن ــل مجل ــاء يف داخ األعض

قرارات وتوصيات الجلسة )13( اإلثنين/12 تشرين الثاني / 2018
1- تم التصويت باملوافقة عى إضافة فقرة عى جدول األعمال ألداء اليمن الدستورية.

2-أدى السيد )جاسم موحان عبدال البخاتي( اليمن الدستورية كنائب يف مجلس النواب.

ــة عــى  ــادة مفــردات الحصــة التمويني ــس عــى إدراج موضــوع تحســن وزي 3- وافقــت رئاســة املجل

جــدول أعمــال الجلســة القادمــة.

4-قــررت رئاســة املجلــس إضافــة فقــرة عــى جــدول أعمــال الجلســة القادمــة بخصــوص موضــوع 

قــرارات الحكومــة الســابقة التــي صــدرت بعــد 2018/7/1 ومناقشــتها بشــكل موســع إلتخــاذ قــرار 
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مناســب بهــذا الشــأن.

5- أوصــت رئاســة املجلــس بإضافــة فقــرة بخصــوص موضــوع مطــار النجــف عــى جــدول أعمــال 

ــة. ــات القادم الجلس

6- تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة تقــي الحقائــق بخصــوص األحــداث األمنيــة األخرة يف 

محافظــة نينــوى تضــم الســادة أعضــاء مجلــس النــواب عــن محافظــة نينــوى ومــن يرغــب باإلنضمام 

مــن الســيدات والســادة أعضــاء مجلــس النواب.

7- تمــت إســتضافة الســيد محافــظ البنــك املركــزي وأعضــاء مجلــس اإلدارة ومديــر املــرف العراقــي 

للتجــارة.

8- قــررت رئاســة املجلــس إســتكمال املناقشــة يف الجلســة القادمــة مــع الســيد محافــظ البنــك املركــزي 

لإلجابــة عــى األســئلة التــي وصلــت إليــه، وطالبــت رئاســة املجلــس مــن البنــك املركــزي أن يتــم تقديــم 

الوثائــق واألوراق إىل مجلــس النــواب يف يــوم األحــد مــن األســبوع القــادم كحــد أقــىص، ويتــم التــداول 

ــال  ــدول أعم ــرة األوىل يف ج ــون الفق ــزي، لتك ــك املرك ــا البن ــي يقدمه ــات الت ــات والبيان ــأن املعطي بش

الجلســة القادمــة.

9- تمــت إســتضافة ومناقشــة اللجنــة الحكوميــة املشــكلة مــن قبــل الحكومــة بحضــور الســيد فــؤاد 

حســن نائــب رئيــس الــوزراء، وزيــر املاليــة، والوفــد املرافــق لــه بخصــوص مناقشــة مــرشوع قانــون 

املوازنــة العامــة اإلتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة املاليــة 2019.

ــد  ــل أن يكــون يف بدايــة كل جلســة تحدي 10- وجهــت رئاســة املجلــس الســيدات الســادة رؤســاء الكت

لعــدد الســيدات والســادة النــواب الذيــن يرغبــون بالتحــدث.

ــة  ــة الحكومي ــواب واللجن ــس الن ــة يف مجل ــة املالي ــع اللجن ــأن تجتم ــس ب ــة املجل ــت رئاس 11- وجه

ــار  ــث يف اإلط ــادم للبح ــبوع الق ــن األس ــن م ــد واإلثن ــي األح ــس يوم ــة املجل ــور رئاس ــكلة وبحض املش

العــام مــع تقديــم وجهــة نظــر مجلــس النــواب يف مســودة مــرشوع قانــون املوازنــة العامــة اإلتحاديــة 

لجمهوريــة العــراق للســنة املاليــة 2019 إلســتكمالها مــن قبــل الحكومــة وإعادتهــا إىل مجلــس النــواب.

ــة  ــة العام ــون املوازن ــرشوع قان ــن م ــادة )37( م ــذف امل ــة بح ــس الحكوم ــة املجل ــت رئاس 12- أوص

ــس  ــد مجل ــة يتعه ــا الحكوم ــم تحذفه ــال ل ــة 2019 ويف ح ــنة املالي ــراق للس ــة الع ــة لجمهوري اإلتحادي

ــواب. ــس الن ــة ملجل ــات الترشيعي ــى الصالحي ــاوز ع ــا تج ــا لكونه ــواب بحذفه الن

قرارات وتوصيات الجلسة )15( السبت/24 تشرين الثاني / 2018
أوصــت رئاســة املجلــس بــإدراج موضــوع تشــكيل لجنــة للتحقيــق يف خصخصــة توزيــع الطاقــة عــى 

جــدول أعمــال الجلســة القادمــة، بنــاًء عــى الطلــب املقــدم مــن الســيد النائــب عــدي عــواد واملوقــع 

مــن قبــل )100( نائــب.
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أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة القانونيــة بمتابعــة موضــوع الســؤال الرملانــي املقــدم مــن قبــل الســيد 

ــن خالطي. ــب حس النائ

أوصــت رئاســة املجلــس اللجــان املعنيــة )لجنــة األمــن والدفــاع، لجنــة الزراعــة والــري، لجنــة اآلقاليــم 

ــادة  ــيدات والس ــع الس ــيق م ــب، بالتنس ــل )54( نائ ــن قب ــع م ــب املوق ــى الطل ــاًء ع ــات( وبن واملحافظ

النــواب الذيــن تقدمــوا بهــذا الطلــب الخــاص باألوضــاع األمنيــة ومشــاكل الفالحــن يف محافظــة كركوك 

بعــد أن يحــال الطلــب إىل اللجــان أعــاله لتقديــم وجهــة نظرهــم يف هــذا األمــر لعرضــه عــى الســيدات 

والســادة أعضــاء مجلــس النــواب يف جــدول أعمــال الجلســات القادمــة.

أكــدت رئاســة املجلــس أن البنــك املركــزي خاضــع لرقابــة مجلــس النــواب أســوًة باملؤسســات األخــرى 

وأن يكــون ملجلــس النــواب دور واضــح للوقــوف عــى املالبســات التــي طــرأت عــى عقــد بنايــة البنــك 

املركــزي وموضــوع إســتبدال العملــة بكافــة تفاصيلهــا وموضــوع نافــذة مــزاد العملــة واألمــور األخرى 

التــي طرحــت.

أوصــت رئاســة املجلــس الســيدات والســادة النــواب بالحــرص عــى التريحــات واملعلومــات إىل حــن 

التأكــد مــن دقــة املعلومــات التــي تصــل إىل الســيدات والســادة النــواب فقــط عــن طريــق لجنــة تقــي 

للحقائــق التــي ستشــكل.

ــزي  ــك املرك ــوع البن ــوص موض ــق بخص ــي الحقائ ــة تق ــكيل لجن ــى تش ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ت

مــن قبــل اللجنــة املاليــة، ومــا ســتصل إليــه اللجنــة املاليــة يعــرض عــى الســيدات والســادة النــواب 

وبإمــكان أي مــن الســيدات والســادة النــواب الحضــور يف اللجنــة املاليــة ملناقشــة هــذا األمــر أو أي أمــر 

آخــر.

قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل الفقــرة ثانيــاً مــن جــدول األعمــال بخصــوص التصويــت عــى القضــاة 

املرشــحن ملحكمــة التمييــز اإلتحاديــة وتحديــد موعــد آخــر، وملجلــس النــواب مــا يرتــأي.

تم التصويت باملوافقة عى صيغة القرار: -

)بســبب الســيول التــي تعرضــت إليهــا بعــض مناطــق العــراق وحــدوث حــاالت وفيــات وأرضار يف منازل 

ــواب اآلتــي،  ــس الن ــزوح، قــرر مجل ــر يف مخيمــات الن ــكات املواطنــن فضــالً عــن الــرضر الكب وممتل

عــى الحكومــة: -

أوالً: تشــكيل خليــة أزمــة وتوفــر الجهــد مــن وزارات الدولــة املعنيــة كافــة وتمنــح صالحيــات كاملــة 

ملعالجــة األزمــة.

ثانيــاً: توفــر التخصيصــات الالزمــة لتعويــض املترضريــن وإعــادة اإلســتقرار للمــدن املحــررة لضمــان 

عــودة النازحــن مــن إحتياطــي الطــوارئ لســنة 2018 أو مــن خــالل قيــام وزارة املاليــة بإجــراء املناقلة 

لتوفــر املبالــغ الالزمــة.

ثالثاً: زيادة تخصيصات املدن املحررة وتخصيصات النازحن يف موازنة عام 2019.

وسيتم إلزام الحكومة بسقف زمني بخصوص هذا األمر.
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بينــت رئاســة املجلــس أن لــدى الحكومــة النيــة يف إرســال عدد من أســماء الســيدات والســادة املرشــحن 

لشــغل املناصــب إىل الجهــات املعنيــة مثــل املســائلة والعدالــة والنزاهــة والجهــات األخــرى، والحكومــة 

تنتظــر الــرد مــن الجهــات املعنيــة يــوم غــد أو بعــد غــد، والجلســة القادمــة قــد تشــهد التصويــت عــى 

ــة  ــب مــن الحكومــة بإرســال الســر الذاتي ــم الطل ــة، وت ــة الحكومي ــة الكابين ــة لتكمل األســماء املتبقي

قبــل موعــد الجلســة بــــ )48( ســاعة عــى أقــل تقديــر، إلطــالع الســيدات والســادة النــواب عى أســماء 

املرشــحن.

قرارات وتوصيات الجلسة )15( الثالثاء/4 كانون األول / 2018
1- تــم تأجيــل الفقــرة أوالً مــن جــدول األعمــال الخاصــة بطــرح موضــوع عــام للمناقشــة بخصــوص 

ــة  ــى اللجن ــوع ع ــذا املوض ــرح ه ــم ط ــة، ويت ــع الطاق ــة توزي ــق يف خصخص ــة للتحقي ــكيل لجن تش

املختصــة ويعــرض يف جــدول أعمــال الجلســة القادمــة بعــد أخــذ املداخــالت ثــم يقــرر مجلــس النــواب 

مــع اللجنــة املعنيــة تشــكيل لجنــة مختصــة بهــذا األمــر

2-أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة بــدرج طلــب تشــكيل لجنــة تحقيقيــة بخصوص مشــاريع 

ــة،  ــات القادم ــال الجلس ــدول أعم ــى ج ــب ع ــن )100( نائ ــع م ــا واملوق ــر إنجازه ــفيات املتأخ املستش

ويتــم إســتضافة الســيد وزيــر الصحــة والســيد ممثــل وزارة املاليــة للحديــث عــن هــذا املوضــوع

3-قــررت رئاســة املجلــس تفعيــل لجنــة الســلوك النيابــي وإختيــار الســيدات والســادة أعضــاء مجلــس 

النــواب مــن أصحــاب الخــرة ليكونــوا أعضــاء يف اللجنــة

4-أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة تعديــل النظــام الداخــيل وضــع إجــراءات تتعلــق بمثــل هــذه الحــاالت 

))املشــادات الكالميــة(( أو غرهــا ضمــن النظــام الداخــيل، ونذهــب بإجــراءات أبعــد مــن التــي كانــت 

موجــودة يف النظــام الداخــيل ســابقاً، قــد تصــل إىل ســحب الحصانــة.

قرارات وتوصيات الجلسة )17( الخميس/6 كانون األول /2018
ــة  ــف بالوكال ــاالت إدارة املل ــد ح ــواب تحدي ــس الن ــة يف مجل ــان املختص ــس اللج ــة املجل ــت رئاس أوص

ــرأي  ــذ ال ــع أخ ــواب م ــس الن ــى مجل ــا ع ــر لعرضه ــون بريم ــل بقان ــت تعم ــي الزال ــات الت واملؤسس

ــاوزوا  ــن تج ــاء الذي ــارشة بإعف ــة، أو املب ــذ رأي الحكوم ــة ألخ ــاك حاج ــل هن ــن ه ــذي يب ــي ال القانون

ــون. ــارج القان ــم خ ــرة عمله ف

تــم التصويــت باملوافقــة عــى إضافــة فقــرة إىل جــدول األعمــال الخاصــة بإختصاصــات اللجــان الدائمــة 

ملجلــس النــواب لتكــون بالتسلســل ثالثاً.

ــوم  ــون ي ــد، ويك ــبت واألح ــي الس ــواب يوم ــس الن ــات مجل ــون جلس ــأن تك ــس ب ــة املجل ــررت رئاس ق

الثالثــاء لجــان إذا وافــق يــوم اإلثنــن عطلــة رســمية مــع التأكيــد عــى أن مجلــس النــواب غــر ملتــزم 
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بالعطــل الرســمية الحكوميــة.

ــات  ــة العالق ــي: )1- لجن ــواب، وكاآلت ــس الن ــة يف مجل ــان الدائم ــى اللج ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي ت

الخارجيــة. 2- لجنــة األمــن والدفــاع. 3- اللجنــة القانونيــة. 4- لجنــة الشــهداء والســجناء. 5- لجنــة 

ــط  ــة التخطي ــة. 8- لجن ــة املالي ــة. 7- اللجن ــة النزاه ــة. 6- لجن ــروات الطبيعي ــة والث ــط والطاق النف

اإلســراتيجي ومتابعــة الرنامــج الحكومــي. 9- لجنــة اإلقتصــاد واإلســتثمار. 10- لجنــة الربيــة. 11- 

لجنــة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي. 12- لجنــة الصحــة والبيئــة. 13- لجنــة الخدمــات واإلعمــار. 

ــة  ــات. 16- لجن ــم واملحافظ ــة اآلقالي ــن. 15- لجن ــة واملهجري ــؤون اإلجتماعي ــل والش ــة العم 14- لجن

املصالحــة والعشــائر والشــؤون الدينيــة. 17- لجنــة النقــل واإلتصــاالت. 18- لجنــة الثقافــة واإلعــالم 

ــة  ــة الشــباب والرياضــة. 21- لجن ــاه واألهــوار. 20- لجن ــة الزراعــة واملي ــار. 19- لجن والســياحة واآلث

مؤسســات املجتمــع املدنــي والتطويــر الرملانــي. 22- لجنــة حقــوق اإلنســان واملــرأة واألرسة والطفولــة.

أكــدت رئاســة املجلــس بــأن أي قــرار يصــدر مــن مجلس النــواب ضمــن الجلســة ذاتهــا يتعلــق بالفقرات 

ويكــون هنــاك معرضــن فأنــه يتــم تقديــم طلــب موقــع مــن )50( نائب قبــل رفع الجلســة.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى إبقــاء لجنــة الخدمــات واإلعمــار لجنــة واحــدة عــى أن تلتــزم القــوى 

السياســية بــأن يكــون عــدد أعضــاء اللجنــة )21( عضــواً ولرئاســة املجلــس الــرأي يف عضويــن ليكــون 

العــدد الــكيل ألعضــاء اللجنــة يف أقــىص الحــال ال يتجــاوز )23( عضــواً.

ــة  ــة يف لجن ــة املــرأة واألرسة والطفول ــة حقــوق اإلنســان ولجن ــم التصويــت باملوافقةعــى دمــج لجن ت

واحــدة.

ــاعة  ــبت الس ــوم الس ــتورية ي ــة الدس ــاع يف القاع ــاك إجتم ــون هن ــأن يك ــس ب ــة املجل ــت رئاس أوص

العــارشة وبمــن يرغــب الحضــور مــن الســيدات والســادة أعضــاء مجلــس النــواب مــع لجنــة تعديــل 

ــذ  ــة تتخ ــا واللجن ــة وإختصاصاته ــان الدائم ــى اللج ــالت ع ــوع التعدي ــة موض ــيل ملناقش ــام الداخ النظ

القــرار املناســب واملقرحــات لعرضهــا عــى الســيدات والســادة أعضــاء مجلــس النــواب يف الفقــرة أوالً 

ــة. ــة القادم ــال الجلس ــدول أعم ــن ج م

ــة  ــت قب ــس تح ــة ولي ــرة اإلعالمي ــام يف الدائ ــكل ع ــات بش ــون البيان ــأن تك ــس ب ــة املجل ــت رئاس وجه

ــان. الرمل

أوصــت رئاســة املجلــس بإســتضافة الســيد ممثــل وزارة املاليــة والســيد ممثــل وزارة الهجــرة واملهجرين 

وممثــل مــن األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء يــوم الســبت القــادم يف لجنــة العمــل والشــؤون اإلجتماعية 

واملهجرين.

قرارات وتوصيات الجلسة )18( السبت/8 كانون االول /2018
أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة العالقــات الخارجيــة متابعــة موضــوع مقتــل )50( عراقــي ودفنهــم يف 
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الكويــت مــع وزارة الخارجيــة وإعــالم املجلــس بالنتائــج.

دعــت رئاســة املجلــس لجنــة تعديــل النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب اىل إجتمــاع يف القاعــة الدســتورية 

أو قاعــة رقــم واحــد أو يف اللجنــة املاليــة يــوم االحــد املوافق2018/12/9الســاعة العــارشة صباحــاً.

قــررت رئاســة املجلــس أن تــدار اللجــان مــن الســيدات والســادة النــواب األكــر ســناً ويســتمر عمــل 

اللجــان بشــكل طبيعــي وســيتم يف اإلســبوع القــادم حســم موضــوع رئيــس اللجنــة والنائــب واملقــرر.

ــيل  ــام الداخ ــي والنظ ــتور العراق ــي الدس ــخة كتيب ــدان نس ــوع فق ــس أن موض ــة املجل ــت رئاس أوضح

ملجلــس النــواب مــن أحــد الســادة النــواب داخــل قبــة الرملــان وأن هــذا املــكان غــر مخصــص وغــر 

ثابــت للســيد النائــب وأن أي أوراق مهمــة أو شــخصية لــم تفقــد داخــل قبــة الرملــان وأن هــذا الــكالم 

غــر صحيــح ومــا تناقلتــة وســائل اإلعــالم غــر صحيــح وأن املقاعــد غــر ثابتــة للســادة النــواب، مــع 

التأكيــد عــى تثبيــت أســماء املوظفــن الذيــن يدخلــون القاعــة يوميــاً مــن الدائــرة الرملانيــة والعالقــات 

واالعالميــة ومــن تخولــه رئاســة املجلــس الدخــول اىل القاعــة.

ــة  ــل الحكوم ــن وممث ــرة واملهجري ــل وزارة الهج ــة وممث ــل وزارة املالي ــادة ممث ــتضافة الس ــت إس تم

ــن. ــات النازح ــوص مخيم بخص

قرارات وتوصيات الجلسة )19( الثالثاء/18 كانون األول / 2018
تــم التصويــت باملوافقــة عــى تقديــم الفقــرة الثالثــة )إســتكمال التصويــت عــى التشــكيلة الوزاريــة( 

مــن جــدول االعمــال عــى أن تكــون الفقــرة االوىل.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى ترشــيح الســيد )الدكتــور نــوري صبــاح حميــد عبطــان الدليمــي( وزيــراً 

. للتخطيط

تــم التصويــت باملوافقــة عــى ترشــيح الســيد )الدكتــور قــي عبــد الوهــاب الســهيل( وزيــراً للتعليــم 

العــايل والبحــث العلمــي.

تم التصويت باملوافقة عى ترشيح السيد )عبداالمر غالب الحمداني( وزيراً للثقافة والسياحة.

لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى املرشــحة الســيدة )صبــا الطائــي( لــوزارة الربيــة وكان عــدد 

املصوتــن )105 مــن 276(.

ــوزارة  ــس( ل ــل كوركي ــاء عمانوي ــيدة )هن ــحة الس ــى املرش ــت ع ــد التصوي ــة بع ــل املوافق ــم تحص ل

ــن. ــرة واملهجري الهج

أكــدت رئاســة املجلــس عــى الســادة الــوزراء )وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، وزيــر التخطيــط، 

ــق  ــس املواف ــوم الخمي ــة ي ــور اىل جلس ــة الحض ــم الثق ــم منحه ــن ت ــياحة( الذي ــة والس ــر الثقاف وزي

ــتورية. ــن الدس ــرض أداء اليم 2018/12/20 لغ

ــوزراء تقديــم أســماء بــدالء خــالل مــدة )24(  أكــدت رئاســة املجلــس عــى الســيد رئيــس مجلــس ال
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ــن. ــرة واملهجري ــة، وزارة الهج ــوزارة الربي ــق ب ــا يتعل ــاعة بم ــاعة أو )48( س س

ــوع  ــم موض ــواب حس ــادة الن ــى الس ــان وع ــل اللج ــاء عم ــد االربع ــوم غ ــس أن ي ــة املجل ــررت رئاس ق

ــاب. ــة االنتخ ــى عملي ــرشف ع ــدة وت ــة متواج ــتكون الرئاس ــة وس ــكل لجن ــرر ل ــب ومق ــس ونائ رئي

قرارات وتوصيات الجلسة )20( الخميس/20 كانون األول / 2018
أدى اليمــن الدســتورية كل مــن الســادة الــوزراء )وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، وزيــر الثقافــة 

والســياحة واالثــار، وزيــر التخطيط(.

لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى الطعــن املقــدم مــن قبــل الســيد )أحمــد ناظــم نجــم( عــى 

صحــة عضويــة الســيد )جاســم حســن جبــارة( وعــى املتــرضر مــن قــرار مجلــس النــواب اللجــوء اىل 

املحكمــة اإلتحاديــة.

لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى الطعــن املقــدم مــن قبــل الســيدة )أشــواق ســالم الجبــوري( 

عــى صحــة عضويــة الســيدة )منــار عبــد املطلــب هاشــم( عــى املتــرضر مــن قــرار مجلــس النــواب 

اللجــوء اىل املحكمــة اإلتحاديــة.

لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى الطعــن املقــدم مــن قبــل الســيدة )غــادة محمــد نــوري( عــى 

صحــة عضويــة الســيدة )ســميعة محمــد الغــالب( عــى املتــرضر مــن قــرار مجلــس النــواب اللجــوء اىل 

املحكمــة اإلتحادية.

تــم التصويــت باملوافقــة عــى الفصــل الخامــس عــرش مــن النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب )اللجــان 

الدائمــة ومهامهــا وإختصاصاتهــا(.

تمت إستضافة السيد وزير الكهرباء ملناقشة برنامج الوزارة للعام 2019.

أوصــت رئاســة املجلــس وزارة الكهربــاء بمناقشــة خطــة عمــل الــوزارة مــع لجنــة الطاقــة ومناقشــة 

التخصيصــات املاليــة مــع اللجنــة املاليــة وطلبــت جــدول تفصيــيل عــن أبــواب موازنــة وزارة الكهربــاء 

التشــغيلية واالســتثمارية.

قرارات وتوصيات الجلسة )21( السبت/22 كانون األول / 2018
تــم التصويــت باملوافقــة عــى الســادة القضــاة املرشــحن ملحكمــة التمييــز اإلتحاديــة وهــم )القــايض 

نعمــان كريــم احمــد البياتــي، القــايض كاظــم عبــاس حبيــب الخفاجــي، القــايض محمــد قاســم محمــد 

الجنابــي، القــايض محمــد عبدعــيل شــدهان الغانمــي، القــايض حســن فــؤاد منعــم الخفاجــي(.

أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة الخدمــات واللجنــة القانونيــة ولجنــة اإلقتصــاد وكذلــك مجلــس محافظة 

النجــف بإســتضافة الســيد رئيــس ســلطة الطــران املدنــي والســادة املســؤولن الحاليــن يف إدارة مطــار 

النجــف األرشف وتقديــم تقريرهــا اىل املجلس.
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أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة بإرســال كتــاب إىل األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ومجلــس 

الــوزراء إلرســال أســماء املرشــحن البــدالء ملجلــس الخدمــة اإلتحــادي.

ــة  ــة ووزارة الربي ــة ووزارة الصح ــة وزارة املالي ــة مفاتح ــرة الرملاني ــس الدائ ــة املجل ــت رئاس أوص

بخصــوص املحافظــات التــي لــم يتــم حســم موضــوع الدرجــات الوظيفيــة لغايــة اآلن عــى أن يكــون 

الجــواب خــالل )48( ســاعة، وبعــد غــد اإلثنــن يتــم حضــور ممثــل وزارة الصحــة، ممثــل وزارة الربية، 

ــل وزارة الزراعــة إىل املجلــس. ــة وممث ــل وزارة املالي ممث

قررت رئاسة املجلس أن تكون الجلسات يوم غد االحد وكذلك يوم اإلثنن.

ــوص  ــة بخص ــات الحاصل ــول الخروق ــق ح ــي الحقائ ــة بتق ــة الربي ــس لجن ــة املجل ــت رئاس أوص

ــع  ــيق م ــة التنس ــة الربي ــى لجن ــات، وع ــي املحافظ ــة وباق ــة الديواني ــة يف محافظ ــات الوظيفي الدرج

ــوص. ــذا الخص ــرار به ــة ق ــة بصياغ ــة القانوني اللجن

قرارات وتوصيات )22( االحد/23 كانون األول / 2018
1- تــم التصويــت باملوافقــة عــى تقديــم الفقــرة الثانيــة لتكــون الفقــرة األوىل )التصويــت عــى صيغــة 

قــرار بخصــوص الــرضر الــذي لحــق بالثــروة الســمكية يف العــراق.

ــمكية يف  ــروة الس ــق بالث ــذي لح ــرضر ال ــوص ال ــرار بخص ــة ق ــى صيغ ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 2-ت

العــراق نــص القــرار )بالنظــر للــرضر الــذي حــل بالثــروة الســمكية بمــا ينعكــس عــى األمــن الغذائــي 

واملائــي والبيئــي يف عمــوم العــراق وتــرضر أصحــاب املــزارع الســمكية، قــرر مجلــس النــواب االتــي: -

أوالً: تلتــزم األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بإصــدار التعليمــات الخاصــة لتعويــض املترضريــن أصحاب   

املــزارع الســمكية املجــازة رســمياً يف املحافظــات التــي حصــل فيهــا الرضر.

 ثانيــاً: تلتــزم الجهــات املعنيــة بالضوابــط والتعليمــات الخاصــة بإنشــاء مــزارع األســماك ومحاســبة 

املخالفــن.

ــح اإلجــازات  ــذ هــذا القــرار ومتابعــة من ــة الزراعــة بمتابعــة تنفي كمــا أوصــت رئاســة املجلــس لجن

ــة. ــات املعني ــع الجه ــة م ــروة الحيواني ــي الث ــة ملرب األصولي

ــارك  ــاركوا يف مع ــن ش ــكرين الذي ــادة العس ــم الق ــوع تكري ــة موض ــس إحال ــة املجل ــررت رئاس 3- ق

ــاع. ــن والدف ــة األم ــد إىل لجن ــى التقاع ــم ع ــم إحالته ــن ت ــش الذي ــن داع ــر م التحري

4- أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة إدراج )القــراءة األوىل لتعديــل مــرشوع قانــون قــوى االمــن 

الداخــيل ومــرشوع قانــون الخدمــة العســكري عــى جــدول أعمــال يــوم اإلثنــن املوافــق 2018/12/24.

5- قــررت رئاســة املجلــس إســتضافة املفوضيــة العليا املســتقلة لالنتخابــات يف اللجنــة القانونيــة ولجنة 

اآلقاليــم واملحافظــات تحديــد موعــد اإلســتضافة وإعــالم الرئاســة )لغــرض مناقشــة موعــد إنتخابــات 

مجالــس املحافظــات وإعــالم املجلــس( كمــا أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة القانونيــة ولجنــة اآلقاليــم 
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بتقديــم التعديــالت بقانــون إنتخابــات مجالــس املحافظــات والتعديــالت عــى قانــون رقــم )21(.

ــق 2018/12/24  ــن املواف ــد اإلثن ــوم غ ــال ي ــدول أعم ــرات ج ــد فق ــس تحدي ــة املجل ــررت رئاس 6- ق

الفقــرة األوىل إســتكمال التصويــت عــى الكابينــة الوزاريــة والفقــرة الثانيــة القــراءة الثانيــة ملــرشوع 

ــة 2019. ــنة املالي ــراق للس ــة الع ــة لجمهوري ــة اإلتحادي ــة العام ــون املوازن قان

ــي )13(  ــدة وه ــن املعتم ــاريع القوان ــوص مش ــة بخص ــة الحكوم ــس إجاب ــة املجل ــرت رئاس 7- ذك

قانــون ســيتم توزيعهــا عــى اللجــان املختصــة للمــيض باإلجــراءات الترشيعيــة وهــي )مــرشوع قانــون 

الكســب غــر املــرشوع، مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون هيــأة النزاهــة رقــم 30 لســنة 2011، 

مــرشوع قانــون الطعــن ملصلحــة القانــون باألحــكام والقــرارات الخاصــة بامللكيــة العقاريــة، مــرشوع 

قانــون التعديــل االول لقانــون صنــدوق إســرداد أمــوال العــراق رقــم 9 لســنة 2012، مــرشوع قانــون 

تعديــل قانــون الــرشكات رقــم 21 لســنة 1997، مــرشوع قانــون الخدمــة اإلتحــادي، مــرشوع قانــون 

اإلدارة املاليــة، مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الغرامــات الــواردة يف قانــون العقوبــات رقــم 111 لســنة 

ــا،  1969 والقوانــن الخاصــة االخــرى رقــم 6 لســنة 2008، مــرشوع قانــون املحكمــة اإلتحاديــة العلي

ــون  ــة، مــرشوع قان ــون املــدن الصناعي ــون معالجــة التجــاوزات الســكنية، مــرشوع قان مــرشوع قان

املــرور، مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون الجنســية.

قرارات وتوصيات الجلسة )الرابعة والعشرون( الخميس/10 كانون الثاني /2019
قــررت رئاســة املجلــس تشــكيل لجنــة مــن لجنــة االمــن والدفــاع ولجنــة العالقــات الخارجيــة لتقــي 

الحقائــق حــول موضــوع زيــارة بعــض الوفــود العراقيــة اىل الكيــان الصهيونــي واعــالم املجلــس.

أدى السيد نوفل بهاء موىس اليمن الدستورية وزيراً لوزارة الهجرة واملهجرين.

قــررت رئاســة املجلــس تشــكيل لجنــة مــن لجنــة االمــن والدفــاع ولجنــة االقاليــم واملحافظــات ملتابعــة 

االحــداث االخــرة يف قضــاء ســنجار.

قرارات وتوصيات الجلسة )25( السبت/12 كانون الثاني / 2019
تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة ملتابعــة ملــف )حريــق دار تأهيــل األحــداث األنــاث املرشدات 

يف االعظميــة( مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة، مــن لجنــة االمــن والدفــاع ولجنــة املــرأة وحقــوق 

االنســان ولجنــة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، أســماء الســيدات والســادة النــواب يف اللجنــة التحقيقية 

)النائــب محمــد رضــا، النائــب جاســم حســن، النائبــة وصفيــة محمــد، النائبــة انتصــار عــيل، النائبــة 

انســجام عبدالزهــرة، النائبــة بســمة محمــد، النائــب أرشــد الصالحــي، الســيدة فاتــن عبــد الواحــد مــن 

مفوضيــة حقــوق االنســان، النائــب حســن ســعيد والنائــب اســعد عبــد الســادة(.
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قرارات وتوصيات الجلسة )26( االربعاء/16 كانون الثاني / 2019
ــون  ــر يف الطع ــال )النظ ــدول االعم ــن ج ــرة االوىل م ــتبدال الفق ــى أس ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 1- ت

ــة  ــرة تأدي ــواب( بفق ــس الن ــاء مجل ــادة اعض ــيدات والس ــض الس ــة بع ــة عضوي ــول صح ــة ح املقدم

ــواب. ــادة الن ــض الس ــتورية لبع ــن الدس اليم

2- أدى السيد )عطوان سيد حسن العطواني( اليمن الدستورية كنائب يف املجلس.

3- تــم التصويــت باملوافقــة عــى أضافــة مشــاريع القوانــن عــى جــدول االعمــال وهــي:-) مــرشوع 

قانــون الطعــن ملصلحــة القانــون يف االحــكام والقــرارات الخاصــة بامللكيــة العقاريــة، مــرشوع قانــون 

الخدمــة املدنيــة االتحــادي، مــرشوع قانــون االدارة املاليــة، مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الغرامــات 

ــا،  ــة العلي ــة االتحادي ــون املحكم ــرشوع قان ــنة 1969، م ــم )111( لس ــات رق ــون العقوب ــواردة يف قان ال

ــون  ــة، مــرشوع قان ــون املــدن الصناعي ــون معالجــة التجــاوزات الســكنية، مــرشوع قان مــرشوع قان

املــرور، مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون الجنســية(.

4- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون هيئــة النزاهــة 

رقــم )30( لســنة 2011 ومــرشوع قانــون الكســب غــر املــرشوع حســب طلــب اللجنــة املختصــة.

ــول  ــي ح ــود الكعب ــب محم ــيد النائ ــه الس ــذي طرح ــوع ال ــرض املوض ــس ع ــة املجل ــررت رئاس 5- ق

ــة. ــة قادم ــاش يف جلس ــداد للنق ــة بغ ــس محافظ ــن مجل ــادرة م ــرارات الص الق

قرارات وتوصيات إستئناف الجلسة )26( السبت/19 كانون الثاني/ 2019
1-قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون معالجــة التجــاوزات الســكنية حســب 

ــادة  ــيدات والس ــى الس ــتورية وع ــة الدس ــون يف القاع ــة القان ــيتم مناقش ــة وس ــة املختص ــب اللجن طل

النــواب الذيــن لديهــم مالحظــات عــى هــذا املــرشوع الحضــور يف القاعــة املذكــورة.

ــد  ــتضافة أح ــوري بإس ــه الجب ــد الل ــد عب ــب احم ــيد النائ ــب الس ــى طل ــس ع ــة املجل ــت رئاس 2-وافق

ــد. ــم محم ــد ابراهي ــيد احم ــوى الس ــة نين ــي محافظ مواطن

3- تمت إستضافة املواطن السيد )احمد ابراهيم محمد( من محافظة نينوى.

ــادة  ــرض زي ــة لغ ــة املالي ــع اللجن ــيق م ــة بالتنس ــة الدائم ــان الخدمي ــس اللج ــة املجل ــت رئاس 4-أوص

ــوى. ــة نين ــات محافظ تخصيص

ــة  ــال الجلس ــدول اعم ــى ج ــات ع ــم واملحافظ ــة االقالي ــر لجن ــس درج تقري ــة املجل ــررت رئاس 5-ق

ــة. القادم

6- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل القــراءة ملــرشوع قانــون تعديــل قانــون الغرامــات الــواردة بقانــون 

ــل  ــنة 2008, وتأجي ــم 6 لس ــرى رق ــة االخ ــدل والقوانــن الخاص ــنة 1969 املع ــم 111 لس ــات رق العقوب

قــراءة مــرشوع قانــون املحكمــة االتحاديــة العليــا، وتأجيــل قــراءة مــرشوع قانــون الخدمــة املدنيــة 

االتحــادي.
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قرارات وتوصيات الجلسة )28( االربعاء/23 كانون الثاني / 2019
1-لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى الطعــن املقــدم مــن قبــل الســيدة )أمــل مرعي( عــى صحة 

عضويــة الســيد النائــب )جاســم محمد حســن جبــارة( وللمتــرضر اللجــوء اىل املحكمــة االتحادية.

ــل الســيد )باســم خزعــل( عــى  ــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى الطعــن املقــدم مــن قب 2-ل

ــة. ــة االتحادي ــوء اىل املحكم ــرضر اللج ــاد( وللمت ــر جي ــاه خض ــة )رف ــيدة النائب ــة الس ــة عضوي صح

3- لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى الطعــن املقــدم مــن قبــل الســيد )محمــد فرمــان( عــى 

ــة  ــوء اىل املحكم ــرضر اللج ــادة( وللمت ــيل حم ــاس ع ــهام عب ــة )س ــيدة النائب ــة الس ــة عضوي صح

ــة. االتحادي

4- لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى الطعــن املقــدم مــن قبــل الســيد )شــعالن الكريــم( عــى 

صحــة عضويــة الســيد النائــب )عــيل الصجــري( وللمتــرضر اللجــوء اىل املحكمــة االتحاديــة.

ــاً يف مجلــس النــواب بديــالً عــن  5-أدى اليمــن الدســتورية الســيد )عــيل جاســم محمــد خليفــة( نائب

الســيد )عبــد الحســن عبــد الرضــا باقــر( املســتقيل مــن عضويــة مجلــس النــواب.

ــة لجهدهــا الكبــر يف اتمــام مــرشوع  ــة املالي 6- تقدمــت رئاســة املجلــس بالشــكر والتقديــر اىل اللجن

ــة 2019. ــة العــراق للســنة املالي ــة العامــة االتحاديــة لجمهوري قانــون املوازن

7- تــم التصويــت باملوافقــة عــى مــرشوع قانــون املوازنــة العامــة اإلتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة 

.2019 املالية 

8- تم التصويت باملوافقة عى موازنة مجلس النواب للسنة املالية 2019.

9-تم التصويت باملوافقة عى موازنة السلطة القضائية بشقيها: -

 )مجلس القضاء األعى( و )املحكمة اإلتحادية العليا( للسنة املالية 2019.

10- تم التصويت باملوافقة عى موازنة املفوضية العليا لحقوق اإلنسان للسنة املالية 2019.

ــيد  ــود الس ــة إال بوج ــة الحكومي ــن الكابين ــي م ــرض املتبق ــن تع ــا ل ــس بأنه ــة املجل ــررت رئاس 11- ق

ــه. ــتكمال كابينت ــرض الس ــوزراء ويح ــس ال ــس مجل رئي
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الفصل التشريعي الثاني
قرارات وتوصيات الجلسة )1( السبت/ 9 آذار / 2019

1- تمــت املوافقــة عــى أضافــة فقــرة عــى جــدول االعمــال )تأديــة اليمــن الدســتورية ألحــد الســادة 

الفائزيــن يف االنتخابــات الرملانيــة(.

2- أدى السيد )حسن جاسم نارص حسن( اليمن الدستورية كنائب يف الرملان.

3- رحبــت رئاســة املجلــس بحضــور الســيد رئيــس الجمهوريــة والســيد رئيــس مجلــس الوزراء والســيد 

رئيــس مجلــس القضــاء االعــى الجلســة االوىل مــن الفصــل الترشيعي الثانــي الســنة الترشيعيــة االوىل.

4- ألقــى الســيد رئيــس الجمهوريــة كلمــة بمناســبة بدايــة الفصــل الترشيعــي الثانــي الســنة الترشيعية 

االوىل.

5- تمــت إســتضافة الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء والســيد رئيــس مجلــس القضــاء االعــى والســادة 

رئيــس ديــوان الرقابــة املالية/وكالــة ورئيــس هيئــة النزاهة/وكالــة ملناقشــة توحيــد جهــود الُســلطات 

ملكافحــة الفســاد االداري واملــايل.

6- أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة املاليــة إســتضافة هيئــة املنافــذ الحدوديــة للوقــوف عــى اســباب 

عــدم تطبيــق التعرفــة الكمركيــة يف بعــض االحيــان يف منافــذ اقليــم كوردســتان وموانــىء البــرة. 

7- تــم التصويــت باملوافقــة عــى قــرار مجلــس النــواب لدعــم الحكومــة لغــرض دعــم مجلــس القضــاء 

االعــى نــص القرار:-)عــى الحكومــة أعتمــاداً عــى املــادة خامســاً )أ( و)ب( مــن قانــون املوازنــة العامة 

ــات  ــة املتطلب ــر كاف ــة وتوف ــلطة القضائي ــم الس ــة لدع ــغ الالزم ــر املبال ــام 2019 توف ــة لع االتحادي

ــس  ــة ملجل ــات الوظيفي ــر الدرج ــا توف ــا فيه ــاد وبم ــة الفس ــراءات مكافح ــز اج ــا لتعزي ــة له الالزم

القضــاء االعــى لتخصيصهــا لالدعــاء العــام(.

8- تــم التصويــت باملوافقــة مــن حيــث املبــدأ عــى إلغــاء مكاتــب املفتشــن العموميــن وتفعيــل دور 

االدعــاء العــام.

قرارات وتوصيات الجلسة )2( االثنين/ 11 آذار / 2019
ــل  ــون التعدي ــرشوع قان ــة مل ــراءات الترشيعي ــيض باإلج ــة امل ــة النزاه ــس لجن ــة املجل ــت رئاس 1- أوص

ــة النزاهــة رقــم )30( لســنة 2011 وأخــذ جميــع مقرحــات ومالحظــات الســيدات  االول لقانــون هيئ

والســادة النــواب وتضمينهــا يف مــرشوع القانــون واســتضافة كل الجهــات املعنيــة يف مجلــس القضــاء 

وهيــأة النزاهــة للخــروج ببنــود تنســجم مــع توجهــات الدولــة يف مكافحــة الفســاد والقضــاء عليــه.

ــبوعن  ــدة اس ــة م ــار والقانوني ــات واالعم ــي الخدم ــال لجنت ــى امه ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 2- ت

بالتنســيق مــع الســيدات والســادة النــواب وممثــل الحكومــة لتقديــم وجهــة نظرهــا باملــيض باجــراءات 

ــة. ــه اىل الحكوم ــكنية أو إعادت ــاوزات الس ــة التج ــون معالج ــع قان ترشي
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3- تــم التصويــت باملوافقــة عــى تعديــل املــادة )72( اوالً مــن النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب نــص 

املــادة: - )لــكل عضــو الحــق بــان يُرشــح نفســه لعضويــة أحــد اللجــان ورئاســتها وتســتثنى مــن ذلــك 

لجنــة املــرأة بمــا ال يزيــد عــن النصــاب املحــدد يف النظــام الداخــيل(.

4- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة االمــن والدفــاع بإســتضافة الجهــات املعنيــة يف وزارة الداخليــة ووزارة 

ــة  ــية وارشاك اللجن ــون الجنس ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــع م ــق بترشي ــا يتعل ــة بم الخارجي

القانونيــة يف ذلــك. 

قرارات وتوصيات الجلسة )3( الثالثاء/ 12 آذار / 2019
ــة اىل  ــات مكتوب ــات واملقرح ــال املالحظ ــواب بأرس ــادة الن ــيدات والس ــس الس ــة املجل ــت رئاس 1- أوص

ــة. ــون االدارة املالي ــرشوع قان ــول م ــة ح ــة املالي اللجن

ــون  ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــل ق ــس تأجي ــة املجل ــررت رئاس 2- ق

ــة. ــة قادم ــنة 2012 اىل جلس ــم )9( لس ــراق رق ــوال الع ــرداد ام ــدوق اس صن

3- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل قــراءة تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الــرشكات 

رقــم )21( لســنة 1997 حســب طلــب اللجنــة املختصــة اىل جلســة قادمــة.

ــاعة  ــق 2019/3/14 الس ــادم املواف ــس الق ــوم الخمي ــة اىل ي ــع الجلس ــس رف ــة املجل ــررت رئاس 4- ق

ــر. ــد الظه ــدة بع الواح

قرارات وتوصيات الجلسة )4( الخميس/ 14 آذار / 2019
1- طالبت رئاسة املجلس القوى السياسية بحسم ملف رؤساء اللجان الدائمة للمجلس. 

2- قــررت رئاســة املجلــس توجيــه كتــاب اىل الحكومــة بخصــوص املعتصمــن مــن منتســبي وزارتــي 

ــه  ــدث ل ــن ح ــَر او م ــن امُلج ــز ب ــداد والتميي ــر االع ــم وح ــوخة عقوده ــة املفس ــاع والداخلي الدف

ظــرف ولــم يلحــق بالقطعــات وبــن املتخــاذل وتُشــكل الحكومــة واالجهــزة االمنيــة لجــان لتدقيقهــم 

ــنة. ــن الس ــر م ــث االخ ــا يف الثل ــرض اضافته ــا لغ ــراد اضافته ــغ امل ــة املبال ــم ملعرف وحره

ــل الفقــرة االوىل مــن مقــرح قانــون الغــاء مكاتــب املفتشــن  3- تــم التصويــت باملوافقــة عــى تأجي

ــادم. ــبوع الق ــة يف االس ــن اىل أول جلس العمومي

4- اوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة االعالميــة بنــرش القوانــن واملقرحــات املرســلة اىل اللجــان وتأريــخ 

وصولهــا وتأريــخ قراءتهــا القــراءة األوىل ومــا هــي القوانــن التــي لــم تقــرأ ولــم تُرفــع للقــراءة االوىل 

ســواًء كانــت مشــاريع او مقرحــات قوانــن وتُنــرش يف وســائل اإلعــالم. 

5- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل الفقــرة ثانيــاً مــن جــدول اعمــال الجلســة مقــرح قانــون تعديــل 

قانــون املحكمــة االتحاديــة رقــم )30( لســنة 2005 واالستفســار مــن مجلــس القضــاء االعــى بحكــم 
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مــن يُعــنِّ اعضــاء املحكمــة االتحاديــة هــم مجلــس القضــاء االعــى بموجــب األمــر النافــذ وعرضــه يف 

الجلســة القادمــة. 

6- تــم التصويــت باملوافقــة عــى اضافــة فقــرة عــى جــدول اعمــال الجلســة مقــرح قانــون تخصيــص 

قطــع ارايض للعوائــل العراقيــة.

ــة  ــة املالي 7- تــم التصويــت باملوافقــة عــى اضافــة فقــرة عــى جــدول اعمــال الجلســة تقريــر اللجن

ــادم. ــبوع الق ــارك يف االس ــة والكم ــذ الحدودي ــة املناف ــس هيئ ــتضافة رئي ــول اس ح

قرارات وتوصيات الجلسة )5( االحد / 24 آذار / 2019 
ــارة يف محافظــة نينــوى ســائلن  1- تقدمــت رئاســة املجلــس بخالــص التعــازي إىل اهــايل ضحايــا العبّ

املــوىل الكريــم ان يرحمهــم بواســع رحمتــه وان يُلهــم أهلهــم وذويهــم الصــر والســلوان.

ــل  ــوى )نوف ــظ نين ــة محاف ــى إقال ــاء ع ــدد االعض ــة لع ــة املطلق ــة باالغلبي ــت باملوافق ــم التصوي 2- ت

ــاًء عــى  ــه ســنجاري( و)حســن ذنــون ســليم( بن ــد الل ــد القــادر عب ــه )عب حمــادي العاكــوب( ونائبي

ــوزراء. ــس ال ــس مجل ــيد رئي ــن الس ــدم م ــب املق الطل

3- تم التصويت باملوافقةعى التوصيات املقدمة من مجلس النواب: -

ــبة  ــارة ومحاس ــة العب ــوص حادث ــات بخص ــال التحقيق ــة إكم ــلطة القضائي ــة والس ــى الحكوم أوالً: ع

ــوى. ــة القص ــراءات بالرسع ــا باإلج ــن وإعالمن املقري

ثانيــاً: إعتبــار ضحايــا حــادث العبــارة شــهداء وتعويــض ذويهــم والجرحــى مــع اإلحتفــاظ بحقهــم 

بمقاضــاة املتســببن بالحــادث وإحالــة كافــة قضايــا الفســاد املــايل واإلداري إىل القضــاء يف محافظــة 

نينــوى.

ثالثــاً: تلتــزم الجهــات القضائيــة بحســم الدعــاوى املشــار إليهــا خــالل أرسع وقــت ممكــن وإعالمنــا 

باإلجــراءات.

ــة  ــض كاف ــن تعوي ــراء يضم ــتعد ألي إج ــايل مس ــواب الح ــس الن ــس أن مجل ــة املجل ــدت رئاس 4- أك

ــوادث. ــي ويف كل الح ــعب العراق ــاء الش ــن كل أبن ــن م املترضري

5- تــم التصويــت باملوافقــة عــى التوصيــات املقدمــة مــن مجلــس النــواب اىل رئيــس مجلــس الــوزراء 

ورئيــس مجلــس القضــاء االعــى والقائــد العــام للقــوات املســلحة كل حســب اختصاصــه: )1- توحيــد 

ــوات  ــود الق ــال موج ــوى. 2- إكم ــة نين ــة يف محافظ ــكرية واالمني ــوات العس ــيطرة للق ــادة والس القي

ــب  ــا وحس ــة ألداء مهامه ــات الالزم ــا باالمكاني ــة وتعزيزه ــش والرشط ــن الجي ــة م ــكرية واالمني العس

مــا ورد يف قانــون املوازنــة وبمــا يضمــن تطويــع أبنــاء املحافظــة. 3- إعــادة انتشــار وتوزيــع القطعــات 

العســكرية بالشــكل الــذي يُعالــج التهديــدات االمنيــة املحتملــة. 4- إيقــاف التدخــالت يف الشــؤون االمنية 

واالقتصاديــة والخدميــة ويتــوىل القائــد العــام للقــوات املســلحة اتخــاذ كافــة االجــراءات إلغــالق كافــة 
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املقــرات غــر الرســمية مهمــا كانــت صفتهــا واتخــاذ كافــة االجــرات القانونيــة بحــق املخالفــن. 5- 

توفــر املتطلبــات الالزمــة مــن اجهــزة كشــف املتفجــرات ومفــارز التفتيــش.6- دعــم وتفعيــل الجهــد 

ــدة وتزويدهــم بكافــة  ــز االجهــزة االســتخباراتية بالعــدد والُع ــز وتعزي االســتخباري مــن خــالل تجهي

املســتلزمات الفنيــة التــي تدعــم قيامهــم بواجباتهــم.7- توفــر كافــة االمكانيــات للجهــاز القضائــي 

ــوات  ــام للق ــد الع ــوىل القائ ــم. 8- يت ــح املحاك ــل وفت ــادة تأهي ــاة واع ــن والقض ــداد املحقق ــادة اع وزي

املســلحة ايقــاف كافــة اشــكال التهريــب وخاصــة مــا يتعلــق بالحديــد والســكراب والثــروة الحيوانيــة 

ــة  ــام بحمل ــة املتورطــن اىل القضــاء. 9- القي ــل هــذه الحــاالت واحال باالضافــة اىل النفــط وايقــاف مث

مســتعجلة مــن الجهــد الحكومــي واملحــيل إلعــادة إعمــار البنــى التحتيــة للمحافظــة واتخــاذ االجــراءات 

ــض  ــراءات تعوي ــع إج ــزوح. 10- ترسي ــف الن ــق مل ــن وغل ــودة النازح ــن ع ــي تضم ــة الت الرسيع

املترضريــن وتســهيل عودتهــم اىل ديارهــم وزيــادة اللجــان الفرعيــة لتحقيــق هــذا الغــرض. 11- إطــالق 

التخصيصــات املاليــة للمحافظــة وباقــي املحافظــات(.

6- أحالــت رئاســة املجلــس الطلــب املقــدم مــن )121( نائــب اىل الدائــرة القانونيــة واملستشــار القانونــي 

لحــل مجلــس محافظــة نينــوى واحالتهــم اىل القضــاء الرتكابهــم مخالفــات جســيمة ووجــود إهمــال 

إداري واضــح وعرضــه عــى الســيدات والســادة النــواب.

7- دعــت رئاســة املجلــس الســيدات النائبــات إىل تشــكيل فريــق للذهــاب اىل محافظــة نينــوى وزيــارة 

اهــايل الضحايــا والشــهداء ولقــاء االجهــزة االمنيــة واالداريــة.

8- أوصــت رئاســة املجلــس بعقــد اجتمــاع يــوم الثالثــاء القــادم الســاعة العــارشة صباحــاً بــن الســيد 

ــة  ــون معالج ــرشوع قان ــة م ــار ملناقش ــات واالعم ــة الخدم ــة ولجن ــة القانوني ــب االول واللجن النائ

ــكنية. ــاوزات الس التج

9- قررت رئاسة املجلس رفع الجلسة اىل يوم غد الساعة الواحدة بعد الظهر.

سر االجراءات الترشيعية: -  

* تمت القراءة االوىل ملرشوع قانون الكسب غر املرشوع.

* تمت القراءة االوىل ملرشوع قانون املدن الصناعية.

* تمــت القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون حجــز ومصــادرة االمــوال املنقولــة وغــر 

املنقولــة العائــدة اىل اركان النظــام الســابق رقــم )72( لســنة 2017.

قرارات وتوصيات الجلسة )6( الثالثاء / 26 آذار / 2019
ــيدات  ــن الس ــوم م ــة الي ــس وجلس ــة أم ــن لجلس ــماء املتغيب ــالن اس ــس إع ــة املجل ــررت رئاس 1- ق

ــالم.  ــاء يف اإلع ــادة االعض والس

ــرشوع  ــة م ــر ومناقش ــال تقري ــدول االعم ــن ج ــاً م ــرة ثاني ــل الفق ــس تأجي ــة املجل ــررت رئاس 2- ق
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قانــون الخدمــة املدنيــة االتحــادي بطلــب مــن اللجــان املختصــة وعرضــه يف جــدول اعمــال جلســة يــوم 

الخميــس القــادم.

3- تــم التصويــت باملوافقــة عــى اعــادة مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون الجنســية العراقيــة رقم 

)26( لســنة 2006 اىل الحكومــة بطلــب مــن لجنــة االمــن والدفــاع وذلــك لوجــود نصــوص فيــه تجعــل 

ــه لهــم حــق الحصــول  ــات او غــر املتزوجــن واملقيمــن في تجنيــس االجانــب املتزوجــن مــن العراقي

عــى الجنســية العراقيــة خــالل فــرات قليلــة جــداً وبــرشوط بســيطة وغــر صارمــة مثــل مــدة االقامة 

الطويلــة او مــدة الــزواج مــن االجنبــي والــذي ترفضــه اغلــب الــدول يف قوانينهــا باالضافــة اىل صالحيــة 

الوزيــر بمنــح الجنســية العراقيــة والتــي هــي يف اغلــب الــدول مــن صالحيــة رئيــس الــوزراء او رئيــس 

الدولــة او مجلــس النــواب.  

4- أوصــت رئاســة املجلــس الحكومــة بإرســال الوثائــق واملناقشــات والحــوارات الخاصــة بالتعديــل وكل 

املعوقــات التــي تواجــه عمــل الجهــة التنفيذيــة الخاصــة بتعديــل فقــرات قانــون الغرامــات الــوارد يف 

قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 لكــي يتســنى للجــان النيابيــة واللجنــة القانونيــة واللجــان 

املختصــة املــيض بتعديــل القانــون وملجلــس النــواب الــرأي االول واالخــر يف التعديــل بالتصويــت. 

5- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل الفقــرة خامســاً مــن جــدول االعمــال مقــرح قانــون التعديــل االول 

لقانــون انتخــاب مجالــس املحافظــات واالقضيــة رقــم )12( لســنة 2018 بطلــب مــن اللجــان املختصــة 

وعرضــه يف جــدول اعمــال جلســة يــوم الخميــس القــادم.

6- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل الفقــرة سادســاً مــن جــدول االعمــال مــرشوع قانــون التعديــل االول 

لقانــون هيئــة النزاهــة رقــم )30( لســنة 2011.

ــي  ــكري واملدن ــديس والعس ــد الهن ــة الجه ــتنفار كاف ــة إس ــزام الحكوم ــس بإل ــة املجل ــت رئاس 7- أوص

وكافــة الــوزارات والجهــات غــر املرتبطــة بــوزارة بالتوجــه اىل كافــة املحافظــات وخصوصــاً املحافظات 

التــي تعرضــت اىل الســيول واالمطــار يف االيــام القليلــة املاضيــة للحفــاظ عــى أرواح النــاس وممتلكاتهــم 

ووضــع التدابــر االحرازيــة الالزمــة لحمايــة العوائــل واملمتلــكات مــن الغــرق جــراء الســيول.

8- تــم التصويــت باملوافقــة عــى قــرار مجلــس النــواب بخصــوص املفســوخة عقودهــم مــن الجيــش 

والرشطــة والقــوات األمنيــة يف وزارتــي الداخليــة والدفــاع، نــص القــرار: -

 إســتناداً إىل املــادة )47( خامســاً )ج( مــن قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة 

املاليــة 2019 التــي تنــص:

* إعــادة مــالك الرشطــة املحليــة يف جميع املحافظــات واســتحداث الدرجــات الوظيفيــة إلعادة منتســبية 

القــوات األمنيــة مــن الجيــش والرشطــة والقــوات االمنيــة االخــرى الذيــن تــم فســخ عقودهــم وذلــك 

بعــد إجــراء التدقيــق األمنــي وعنــد تحقــق الوفــرة املاليــة.

* قرر مجلس النواب

ــكام  ــمولن بأح ــن املش ــم م ــوخة عقوده ــات املفس ــتالم طلب ــة باس ــاع والداخلي ــا الدف ــوم وزارت أن تق
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املــادة أعــاله مــن الجيــش والرشطــة وأبنــاء العــراق وحشــد الدفــاع وبقيــة صنــوف القــوات االمنيــة 

بعــد إجــراء التدقيــق األمنــي واســتبعاد املتخاذلــن وفــق القوانــن والتعليمــات النافــذة مــن خــالل فتــح 

مراكــز محــددة وكافيــة الســتقبال طلباتهــم ملــدة )45( يــوم مــن تأريــخ فتــح املراكــز.

* ويعالج الجانب املايل من خالل:

أوالً: الفائض يف أسعار النفط.

ثانيــاً: اإلســتفادة مــن الفائــض يف املوازنــة التشــغيلية يف وزارة الدفــاع والبالــغ واحــد تريليــون وســتمائة 

وخمــس وســبعون مليــار دينار.

ثالثاً: اإلستفادة من املبالغ املدخرة يف املرف العراقي للتجارة )TBI( والعائدة إىل وزارة الدفاع.

رابعاً: اإلستفادة من الفائض يف عقود التسليح األمريكية وحسب بيانات البنك املركزي العراقي.

خامســاً: رشاء ســندات الخزينــة مــن قبــل وزارة املاليــة وحســب الصالحيــات املخولــة للســيد الوزيــر 

مــن قانــون املوازنــة العامــة اإلتحاديــة للســنة املاليــة 2019.

9- أوصــت رئاســة املجلــس بعقــد اجتمــاع يــوم غــد يف لجنــة العالقــات الخارجيــة بخصــوص مناقشــة 

موضــوع الجــوالن الســورية وســيكون ملجلــس النــواب موقــف بخصــوص املوضــوع.   

10- قــررت رئاســة املجلــس رفــع الجلســة اىل يــوم الخميــس املوافــق 2019/3/28 الســاعة الواحــدة 

بعــد الظهــر.

قرارات وتوصيات الجلسة )7( الخميس/ 28 آذار / 2019
ــذ  ــوص املناف ــال بخص ــدول االعم ــن ج ــابعاً م ــرة س ــم الفق ــى تقدي ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 1- ت

ــرة اوالً.  ــح الفق ــة لتصب الحدودي

2- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل الفقــرة خامســاً مــن جــدول االعمــال مقــرح قانــون هيئــة االعــالم 

واالتصــاالت وعرضــه يف جــدول اعمــال الجلســات القادمــة بطلــب مــن اللجــان املختصــة.

3- تم التصويت باملوافقة عى توصيات اللجنة املالية بخصوص املنافذ الحدودية: -

أوالً: توســيع اللجنــة الخاصــة لدراســة موضــوع الكمــارك واملنافــذ الحدوديــة بإضافــة رئيــس أو ممثــل 

عــن اللجــان التاليــة )اللجنــة القانونيــة، لجنــة األمــن والدفــاع، لجنــة النزاهــة، لجنــة الخدمــات، لجنــة 

األقاليــم واملحافظــات(.

ــم  ــتان وإلزامه ــم كوردس ــز أو يف إقلي ــة يف املرك ــأت املعني ــوزارات والهي ــن يف ال ــتضافة املعني ــاً: إس ثاني

بالحضــور خــالل )14( يــوم ومعاقبــة مــن يمتنــع منهــم مــن الحضــور بإســتخدام الطــرق الدســتورية.

ثالثاً: تقديم تقرير مفصل مع توصيات يتم عرضها عى مجلس النواب املوقر يف جلسة رسية.

4- قررت رئاسة املجلس رفع الجلسة إىل يوم الثالثاء املوافق 2019/4/9.
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قرارات وتوصيات الجلسة )8( االربعاء/ 10 نيسان / 2019
 1- تــم التصويــت باملوافقــة عــى أضافــة فقــرة عــى جــدول االعمــال وتكــون اول فقــرة )التصويــت 

عــى تعيــن الســيد محمــد جعفــر محمــد باقــر حيــدر الصــدر بمنصــب ســفر يف وزارة الخارجيــة(.

2- أوصــت رئاســة املجلــس االمانــة العامــة والدائــرة الرملانيــة بارســال كتــاب تأكيــد اىل وزارة الخارجية 

عــى مــا تــم التصويــت عليــه بأنهــاء مناصــب ادارة الدولــة بالوكالــة قبــل 6/30 مــن هــذا العام.

ــول  ــة ح ــر الخارجي ــيد وزي ــتضافة الس ــة بإس ــات الخارجي ــة العالق ــس لجن ــة املجل ــت رئاس 3- أوص

موضــوع ســد الشــواغر يف وزارة الخارجيــة بمــا يتعلــق بالســفراء وارســال القائمــة اىل مجلــس النــواب، 

وتكــون اإلســتضافة خــالل االســبوع القــادم.

4- تــم التصويــت باملوافقــة عــى التوصيــة املقدمــة مــن مجلــس الــوزراء اىل مجلــس النــواب بتعيــن 

الســيد محمــد جعفــر محمــد باقــر حيــدر الصــدر بمنصــب ســفر يف وزارة الخارجيــة، نــص الكتاب)بناًء 

عــى مــا عرضتــه وزارة الخارجيــة بموجــب الكتــاب بالعــدد كــذا يف 2018/5/28 قــرر مجلــس الــوزراء 

بجلســته االعتياديــة الثالثــة والعرشيــن املنعقــدة بتاريــخ 2018/6/12 مــا ياتــي:- توصيــة اىل مجلــس 

ــدر الصــدر بمنصــب ســفر يف وزارة  النــواب العراقــي بتعيــن الســيد محمــد جعفــر محمــد باقــر حي

الخارجيــة( اســتناداً اىل احــكام املــادة )9( البنــد ثالثــاً مــن قانــون الخدمــة الخارجيــة رقــم )45( لســنة 

2008 واملادتــن )61( خامســاً و)80( مــن الدســتور. تــم التصويــت باجمــاع الحضــور )234( عضــواً.

ــس  ــيد رئي ــب الس ــوزراء ومكت ــس ال ــام ملجل ــن الع ــيد االم ــتضافة الس ــس إس ــة املجل ــررت رئاس 5- ق

مجلــس الــوزراء يــوم غــد الخميــس 2019/4/11 مــن خــالل الســيد ممثــل الحكومــة والدائــرة الرملانية 

واالجتمــاع يف القاعــة الدســتورية وبحضــور لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار ملناقشــة موضوع الســيول.

ــض  ــة بع ــة عضوي ــول صح ــة ح ــون املقدم ــر يف الطع ــرة النظ ــل فق ــس تأجي ــة املجل ــررت رئاس 6- ق

ــة. ــة قادم ــواب اىل جلس ــادة الن ــيدات والس الس

قرارات وتوصيات الجلسة )9( السبت/13 نيسان/2019
ــة  ــان الرملاني ــرر اللج ــس ومق ــب رئي ــس ونائ ــاب رئي ــد انتخ ــد موع ــس تحدي ــة املجل ــررت رئاس 1- ق

ــاً.   ــارشة صباح ــاعة الع ــق 2019/4/15 الس ــادم املواف ــن الق ــوم االثن ــة ي الدائم

ــيدة  ــن الس ــدالً ع ــي( ب ــدة التميم ــة )ماج ــيدة النائب ــتبدال الس ــى إس ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 2- ت

النائبــة )انعــام الخزعــيل( يف اللجنــة املاليــة بنــاًء عــى طلــب الســيدتن النائبــن وتكــون النائبــة )انعــام 

ــة الرنامــج الحكومــي. ــة التخطيــط االســراتيجي ومراقب الخزعــيل( يف لجن

3- تم التصويت باملوافقة عى أضافة السيد النائب )صادق مدلول السلطاني( اىل اللجنة املالية.

4- تــم التصويــت باملوافقــة عــى تعديــل الفقــرة الخاصــة بعــدد الجلســات الشــهرية ملجلــس النــواب 

)الفقــرة )ثالثــاً( مــن املــادة )22( مــن النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب( لتكــون عــدد الجلســات مــا ال 
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يقــل عــن ثمــان جلســات شــهرياً.

ــن  ــة م ــؤون الديني ــاف والش ــة االوق ــتثنى لجن ــايل: - )تس ــص الت ــى الن ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 5- ت

احــكام املــادة )71( مــن النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب، أذ يحــق ملمثــيل املكونــات املســيحية والصابئة 

والشــبك وااليزيديــة بعضويــة لجنــة االوقــاف والشــؤون الدينيــة باالضافــة اىل لجانهــم االصليــة وتخويل 

رئاســة املجلــس بأختيــار مــن كل مكــون نائــب واحــد(.

6- قــررت رئاســة املجلــس نقــل الســيد النائــب حســن املالكــي اىل لجنة الشــهداء والســجناء السياســين 

واضافــة الســيد النائــب محمــد اقبــال اىل لجنــة العالقــات الخارجية.

7- تم التصويت باملوافقة عى القرار النيابي بخصوص الفيضانات والسيول: - 

 قرر مجلس النواب يف جلسته التاسعة املنعقدة بتاريخ 2019/4/13 ما يأتي:

نظــراً ملــا تتعــرض لــه املحافظــات العراقيــة عمومــاً ومحافظــة ميســان خصوصاً مــن فيضانــات نتيجة 

لكثــرة األمطــار والســيول ممــا نتــج عــن ذلــك مــن نــزوح للعوائــل وتلــف مســاحات مــن املزروعــات 

وأرضار يف الــدور الســكنية، قــرر مجلــس النــواب مــا يأتــي:

1- تشــكيل لجنــة نيابيــة برئاســة الســيد النائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب وتســعة اعضــاء ملتابعــة 

قــرارات خليــة األزمــة الحكوميــة التــي تــم تشــكيلها لهــذا الغــرض ومتابعــة تنفيــذ مقرراتهــا.   

2- التوصية اىل مجلس الوزراء باآلتي:

أ- تخصيــص املبالــغ املاليــة الالزمــة ملعالجــة موضــوع الفيضانــات والســيول ومــا نتــج عنهــا حســب 

ــي  ــاً )أ-ب( الت ــاً وخامس ــاً، ثالث ــا )اوالً، ثاني ــنة 2019 يف مواده ــة لس ــة االتحادي ــة العام ــون املوازن قان

ــغيلية  ــات التش ــة النفق ــة لتغطي ــص للحكوم ــون املخص ــغ )4( تريلي ــوارىء واملبل ــة الط ــق بمنح تتعل

ــي  ــم األرضار الت ــع حج ــب م ــي تتناس ــغ الت ــان املبال ــة ميس ــص ملحافظ ــى أن تخص ــتثمارية، ع واالس

لحقــت بهــا.

ــة  ــق األزم ــات لتطوي ــود واآللي ــة الجه ــتنفار كاف ــة بأس ــات الحكومي ــوزارات واملؤسس ــزام ال ب- إل

ــم  ــا إقلي ــا فيه ــرى بم ــات األخ ــرضراً واملحافظ ــر ت ــات األكث ــات واملحافظ ــب األولوي ــا حس وتوجيهه

ــتان. كوردس

ــك  ــا يف ذل ــواء بم ــة واإلي ــؤون اإلغاث ــة بش ــة املعني ــات الدولي ــات واملنظم ــع املؤسس ــيق م ج- التنس

ــي. ــراث العامل ــة ال ــى الئح ــة ع ــوار مدرج ــق األه ــار مناط ــي بإعتب ــراث العامل ــة بال ــات املعني املنظم

ــة  ــراءات الرسيع ــالل اإلج ــن خ ــوري م ــكل ف ــن وبش ــن واملواطن ــن املزارع ــن م ــض املترضري د- تعوي

ــاله.. ــة اع ــون املوازن ــواد قان ــب م ــدد حس ــذا الص ــة به ــا الحكوم ــي تتخذه الت

ه- اتخــاذ كافــة االجــراءات الالزمــة لصيانــة وإعمــار الطــرق والجســور والســدات والنواظــم بمــا فيهــا 

إقليــم كوردســتان وتكــون األولويــة للمحافظــات األكثــر تــرضراً.
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قرارات وتوصيات الجلسة )10( االثنين/ 15 نيسان / 2019
ــض  ــة بع ــة عضوي ــول صح ــة ح ــون املقدم ــر يف الطع ــرة النظ ــل فق ــس تأجي ــة املجل ــررت رئاس 1- ق

ــواب. ــس الن ــاء مجل ــي اعض ــاب ثلث ــر نص ــدم توف ــة لع ــة الحق ــواب اىل جلس ــادة الن ــيدات والس الس

ــوال  ــرداد ام ــون اس ــل قان ــون تعدي ــرشوع قان ــى م ــت ع ــل التصوي ــس تأجي ــة املجل ــررت رئاس 2- ق

ــة. ــة النزاه ــب لجن ــب طل ــنة 2012 حس ــم )9( لس ــراق رق الع

3- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل التصويــت عــى مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الــرشكات رقــم )21( 

لســنة 1997 حســب طلــب لجنــة االقتصــاد واالســتثمار.

4- أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة املاليــة ولجنــة النزاهــة بعقــد أجتمــاع قبــل يــوم االربعــاء القــادم 

ــنة 2012  ــم )9( لس ــراق رق ــوال الع ــرداد ام ــون اس ــل قان ــون تعدي ــرشوع قان ــول م 2019/4/17 ح

وتحديــد موعــد للتصويــت عــى املــرشوع واعــالم رئاســة املجلــس بهــذا املوعــد، كمــا أوصــت رئاســة 

ــة االقتصــاد واالســتثمار تحديــد موعــد التصويــت عــى مــرشوع قانــون تعديــل قانــون  املجلــس لجن

الــرشكات رقــم )21( لســنة 1997 واعــالم الرئاســة بهــذا املوعــد لغــرض درجــه عــى جــدول االعمــال.

ــبت  ــوم الس ــن ي ــاراً م ــواب اعتب ــس الن ــات مجل ــد جلس ــد عق ــد موع ــس تحدي ــة املجل ــررت رئاس 5- ق

ــواب يف  ــادة الن ــيدات والس ــل الس ــه عم ــذي يلي ــبوع ال ــس واالس ــوم الخمي ــق 2019/4/27 اىل ي املواف

ــم. محافظاته

6- أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة بالتواصــل مــع اللجنــة القانونيــة ولجنــة االقاليــم حــول 

قانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات.

7- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة العالقــات الخارجيــة بالتواصــل مــع رئاســة املجلــس لغــرض ترتيــب 

بعــض التفاصيــل حــول عقــد مؤتمــر اســتقرار العــراق )قمــة بغــداد عــى مســتوى رئاســات برملانــات 

دول الجــوار 6+1( يــوم 2019/4/20 كمــا دعــا الســيد رئيــس املجلــس رؤســاء الكتــل الحضــور لهــذا 

املؤتمــر.

8- تــم انتخــاب الســيد النائــب أرشــد الصالحــي رئيســاً للجنــة حقــوق االنســان والســيد النائــب قــي 

عبــاس محمــد نائــب رئيــس اللجنــة.  

 سر االجراءات الترشيعية: -  

* تمت القراءة االوىل ملرشوع قانون وزارة االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات.

* تمــت القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة بشــأن املعايــر الدنيــا 

للضمــان االجتماعــي رقــم )102( لســنة 1952.

قرارات وتوصيات الجلسة )11( االربعاء/ 17 نيسان / 2019

1- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل النظــر يف الطعــون املقدمــة حــول صحــة عضويــة بعــض الســيدات 

والســادة النــواب لعــدم توفــر النصــاب القانونــي )ثلثــا اعضــاء املجلــس( اىل جلســة ألحقــة.
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2- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل التصويــت عــى مــرشوع قانــون االدارة املاليــة حســب طلــب اللجنــة 

املختصــة وتحديــد موعــد نهائــي للتصويــت يــوم الخميــس املوافــق 5/2/ 2019.

3- أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة بــإدراج موضــوع فصــل الدمــج بــن وزارة الصحــة ووزارة 

البيئــة عــى جــدول االعمــال يف الجلســات القادمــة.

4- تــم التصويــت باملوافقــة عــى إدراج فقــرة عــى جــدول االعمــال )التصويــت عــى قــرار بخصــوص 

حظــر االلعــاب االلكرونيــة والبوبجــي والعــاب العنــف(، موافقــة باالجمــاع.

ــتور  ــن دس ــاً م ــادة )59( ثاني ــص امل ــتناداً اىل ن ــايل: - أس ــرار الت ــى الق ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 5- ت

جمهوريــة العــراق، قــرر مجلــس النــواب يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2019/4/17 مــا ياتــي: - نظــراً 

ملــا تشــكلة بعــض األلعــاب االلكرونيــة مــن آثــار ســلبية عــى صحــة وثقافــة وأمــن املجتمــع العراقــي 

ــالب  ــات وط ــباب والفتي ــال والش ــات األطف ــى فئ ــي ع ــي واألخالق ــد األجتماع ــا التهدي ــن ضمنه وم

ــن  ــب م ــرار: )1- الطل ــي. ق ــوي والتعليم ــتوى الرب ــى املس ــلبي ع ــا الس ــات وتأثره ــدارس والجامع امل

الحكومــة حظــر وحجــب كل مــا يتعلــق بممارســة هــذه األلعــاب األلكرونيــة او املتاجــرة بهــا ومنهــا 

لعبــة البوبجــي والفــورت نايــت ولعبــة الحــوت االزرق او األلعــاب الســائدة واملماثلــة لهــا كونهــا تهــدد 

األمــن األجتماعــي واألخالقــي والربــوي والتعليمــي عــى كافــة رشائــح املجتمــع العراقــي. 2- توجيــه 

وزارة األتصــاالت وهيــأة اإلعــالم واألتصــاالت لغــرض اتخــاذ كافــة األجــراءات الفنيــة املالئمــة لتنفيــذ 

هــذا القــرار(، تــم التصويــت باألجمــاع.

ــارة  ــر التج ــة ووزي ــوارد املائي ــر امل ــادة وزي ــتضافة الس ــد إلس ــد موع ــس تحدي ــة املجل ــررت رئاس 6- ق

يف القاعــة الدســتورية لغــرض مناقشــة موضــوع اجــراءات وزارة املــواد املائيــة ملعالجــة االرضار التــي 

تعــرض لهــا ســد دربنديخــان بعــد حصــول الزلــزال، واســتعدادات وزارة التجــارة ملوســم الحصــاد.

7- أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة املاليــة بإســتضافة املعنيــن يف وزارة الربيــة ووزارة املاليــة وبحضور 

الســيد النائــب مقــدم الطلــب )ســعد حســن هاشــم( حــول موضــوع املحارضيــن املجانين.

8- أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة املاليــة بعــرض تقريرهــا حــول إســتضافة املحافظــن واملعنيــن يف 

وزارتــي التخطيــط واملاليــة يف جلســة يــوم الســبت القــادم 2019/4/27.

9- قــررت رئاســة املجلــس إســتضافة رئيــس واعضــاء املحكمــة االتحاديــة يــوم الســبت او االثنــن مــن 

اســبوع الجلســات لغــرض االستفســار واملناقشــة حــول موضــوع صحــة عضويــة بعــض النــواب.

قرارات وتوصيات الجلسة )12( السبت/ 27 نيسان / 2019
ــة  ــاتن الواقع ــراز االرايض والبس ــون اف ــرشوع قان ــراءة االوىل مل ــل الق ــس تأجي ــة املجل ــررت رئاس 1- ق

ضمــن التصميــم االســايس ملدينــة بغــداد والبلديــات حســب طلــب اللجنــة املختصــة لغــرض الدراســة 

ــاش. والنق
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2- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل ملــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون هيئــة دعــاوى امللكيــة رقــم 

)13( لســنة 2010 حســب طلــب اللجنــة املختصــة وارشاك اللجنــة املاليــة بترشيــع القانــون.

قرارات وتوصيات الجلسة )13( االثنين/ 29 نيسان / 2019
1- أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة املختصــة بترشيــع مــرشوع قانــون حقــوق شــهداء جريمــة القاعدة 

الجويــة )ســبايكر( وأخــذ جميــع مالحظــات الســيدات والســادة النواب.

2- قــررت رئاســة املجلــس ادراج فقــرة )مناقشــة موضــوع مفــردات البطاقــة التموينيــة( عــى جــدول 

اعمــال الجلســات القادمــة.

3- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة االمــن والدفــاع إســتضافة الســادة املعنيــن يف وزارة الدفــاع والداخليــة 

بخصــوص خروقــات القــوات االمريكيــة عــى الرشطــة االتحاديــة )حادثــة الريــاض( واعــالم املجلــس 

بهــذا الخصــوص وإضافتــه عــى جــدول اعمــال جلســة يــوم الخميــس القــادم 2019/5/2.

ــة اىل  ــوزارة الصح ــة ب ــج وزارة البيئ ــاء دم ــوع إلغ ــة موض ــل مناقش ــس تأجي ــة املجل ــررت رئاس 4- ق

ــة.  ــة الصح ــب لجن ــب طل ــادم 2019/5/2 حس ــس الق ــوم الخمي ــة ي جلس

5- قــررت رئاســة املجلــس ادراج فقــرة )مناقشــة موضــوع عــودة النازحــن اىل مناطقهــم( عــى جــدول 

ــات القادمة. ــال الجلس اعم

6- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة الصحــة والبيئــة إعــالم املجلــس بالتفاصيــل الكاملــة للتخصيصــات 

املاليــة املضافــة لــوزارة الصحــة يف املوازنــة العامــة االتحاديــة لعــام 2019 لبنــاء واكمــال املستشــفيات.

قرارات وتوصيات الجلسة )14( الثالثاء/ 30 نيسان / 2019
1- لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى الطعــن املقــدم مــن قبــل الســيدة )نجــاة خلــف حســن( 

عــى صحــة عضويــة الســيد النائــب )مــرض معــن صالــح الكــروي( وعــى املتــرضر اللجــؤ اىل القضــاء.

2- لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى الطعــن املقــدم مــن قبــل الســيدة )خالــدة ابراهيــم خليــل( 

عــى صحــة عضويــة الســيدة النائبــة )شــمائل ســحاب مــرض( وعــى املتــرضر اللجــؤ القضــاء.

ــى  ــة( ع ــة التمويني ــردات البطاق ــوع مف ــة موض ــرة )مناقش ــة فق ــس اضاف ــة املجل ــررت رئاس 3- ق

ــال.  ــدول االعم ــرة يف ج ــرة االخ ــون فق ــق 2019/5/2 وتك ــس املواف ــوم الخمي ــال ي ــدول اعم ج

4- لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى الطعــن املقــدم مــن قبــل الســيد )محمــد فرمــان شــاهر( 

ــيد  ــة الس ــة عضوي ــى صح ــادة( وع ــيل حم ــاس ع ــهام عب ــة )س ــيدة النائب ــة الس ــة عضوي ــى صح ع

النائــب )صفــوان بشــر يونــس( وعــى املتــرضر اللجــؤ القضــاء.

ــدول  ــى ج ــوى( ع ــة نين ــس محافظ ــل مجل ــوع ح ــرة )موض ــة فق ــس اضاف ــة املجل ــررت رئاس 5- ق

اعمــال جلســة يــوم الخميــس املوافــق 2019/5/2 وتــوزع االوليــات عــى الســيدات والســادة النــواب.
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6- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة الزراعــة ولجنــة االقتصــاد واالســتثمار إســتضافة الســيدين وزيــر 

ــارات ملوســم الحصــاد. الزراعــة ووزيــر التجــارة بخصــوص التحضي

7- أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة أعــالم مجلــس الــوزراء بنــص الدائــرة القانونيــة يف مجلس 

النــواب بخصــوص إلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة املنحــل القــرارات ال تعــدل او تلغــى اال بموافقــة 

مجلــس النــواب بترشيــع آخر.

8- أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة ادراج فقــرة )معالجــة أزمــة الســكن( لجنــة التخطيــط 

االســراتيجي ومراقبــة عمــل الحكومــة عــى جــدول اعمــال الجلســة القادمــة وتكــون اول فقــرة.

9- أوصت رئاسة املجلس إستضافة السيد مدير عام هيئة التقاعد الوطنية وأعالم الرئاسة.

ــى  ــيل( ع ــح الخزع ــب )فال ــيد النائ ــب الس ــة طل ــة اضاف ــرة الرملاني ــس الدائ ــة املجل ــت رئاس 10 أوص

ــرات. ــة والف ــري دجل ــات يف نه ــي النفاي ــوص رم ــة بخص ــات القادم ــال الجلس ــدول اعم ج

ــل  ــيد وكي ــة والس ــل وزارة الربي ــيد وكي ــتضافة الس ــة إس ــة املالي ــس اللجن ــة املجل ــت رئاس 11- أوص

وزارة املاليــة واملعنيــن يف دائــرة املوازنــة والســادة مــدراء الربيــة يف املحافظــات يــوم الســبت القــادم 

ــس. ــة املجل ــور رئاس ــن وبحض ــور املحارضي ــوص رصف أج ــتورية بخص ــة الدس 2019/5/4 يف القاع

12- بموجــب النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب أن تكــون الجلســات يف املجلــس ال تقــل عــن )8( جلســات 

يف الشــهر قــررت رئاســة املجلــس عقــد جلســة يــوم الســبت القــادم املوافــق 2019/5/4 ويــوم االحــد 

القــادم املوافــق 2019/5/6.

سر االجراءات الترشيعية: -

* تمــت القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون تعديــل قانــون الغرامــات الــواردة بقانــون العقوبــات رقــم )111( 

لســنة 1996 املعــدل والقوانــن الخاصــة االخــرى رقــم )60( لســنة 2008.

ــم )30(  ــة رق ــة النزاه ــون هيئ ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــت ق * تم

ــنة 2011. لس

قرارات وتوصيات الجلسة )15( الخميس/ 2 آيار / 2019
ــي  ــام االحيائ ــل بنظ ــاء العم ــة بإلغ ــة اىل الحكوم ــرار التوصي ــى ق ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 1- ت

والتطبيقــي املعتمــد حاليــاً يف الفــرع العلمــي االعــدادي واســتبداله بالنظــام املعتمــد ســابقاً يف فرعــي 

العلمــي واالدبــي، نــص القــرار: - )قــرر مجلــس النــواب بجلســته الخامســة عــرشة بتاريــخ 2019/5/2 

مــن الفصــل الترشيعــي الثانــي الســنة الترشيعيــة االوىل الــدورة النيابيــة الرابعــة، اســتناداً اىل احــكام 

ــة اىل الحكومــة: ــايل: - التوصي ــاً مــن الدســتور صــدر القــرار الت املــادة )59( ثاني

ــاً يف الفــرع العلمــي االعــدادي واســتبداله  1- إلغــاء العمــل بنظــام االحيائــي والتطبيقــي املعتمــد حالي

ــاراً مــن العــام الــدرايس لعــام 2019 -2020.  بالنظــام الــدرايس املعتمــد ســابقاً أعتب
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ــم  ــم برس ــة باقلي ــر املنتظم ــات غ ــم واملحافظ ــع االقالي ــاور م ــة بالتش ــة اىل وزارة الربي 2- التوصي

ــتور(. ــن الدس ــاً م ــادة )114( سادس ــكام امل ــتناداً اىل اح ــا اس ــة وتنفيذه ــة والربوي ــة التعليمي السياس

ــوال  ــرداد ام ــدوق اس ــون صن ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــى م ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 2- ت

ــنة 2012. ــم )9( لس ــراق رق الع

3- تم التصويت باملوافقة عى مرشوع قانون املدن الصناعية.

ــى  ــوك( ع ــة كرك ــداء يف محافظ ــوع االعت ــة موض ــرة )مناقش ــة فق ــس إضاف ــة املجل ــررت رئاس 4- ق

ــب. ــن )65( نائ ــر م ــب أكث ــى طل ــاًء ع ــال بن ــدول االعم ج

5- قررت رئاسة املجلس االستمرار بالجلسة )15( اىل يوم السبت القادم 2019/5/4. 

سر االجراءات الترشيعية: -

* تمت القراءة االوىل ملقرح قانون أعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع اىل الخدمة. 

 

قرارات وتوصيات الجلسة )16( السبت/ 4 آيار / 2019
1- دعــت رئاســة املجلــس الحكومــة ورئاســة الجمهوريــة اىل عقــد جلســة طارئــة للحــد من التجــاوزات 

الغــر الئقــة بحــق الرمــوز الوطنيــة والدينيــة مــن قبــل برملــان مملكــة البحرين.

 2- قــررت رئاســة املجلــس رفــع فقــرة )القــراءة االوىل ملقــرح قانــون تعديــل قانون مؤسســة الشــهداء 

رقــم )20( لســنة 2016( باالتفــاق بــن لجنــة الشــهداء واللجنــة القانونية.

3- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل التصويــت عــى مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الــرشكات رقــم )21( 

لســنة 1997 ملــدة اســبوعن حســب طلــب اللجنــة املختصــة.

4- أوصت رئاسة املجلس لجنة الصحة متابعة موضوع االهمال يف صحة محافظة بابل.

5- قــررت رئاســة املجلــس إســتضافة الســادة وزيــر الزراعــة ووزيــر التجــارة ووزيــر املاليــة يف اللجنــة 

املاليــة ملناقشــة موضــوع حقــوق الفالحــن يف اقليــم كوردســتان حســب طلــب الســيد النائــب )مثنــى 

امــن(.

6- تم التصويت باملوافقة عى )20( مادة من مرشوع قانون املرور.

ــة  ــة املالي ــة يف اللجن ــر املالي ــر التجــارة والســيد وزي 7- قــررت رئاســة املجلــس إســتضافة الســيد وزي

ــراً. ــة ح ــة التمويني ــردات البطاق ــوع مف ــة موض ــرض مناقش لغ

8- قــررت رئاســة املجلــس رفــع الجلســة اىل يــوم غــد االحــد املوافــق 2019/5/5 الســاعة الواحــدة بعــد 

 . لظهر ا

سر االجراءات الترشيعية: -

ــرارات  ــكام والق ــون يف االح ــة القان ــن ملصلح ــون الطع ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــت ق * تم

ــة. ــة العقاري ــة بامللكي الخاص
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ــم )5(  ــة رق ــع االهلي ــون املطاب ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــت ق * تم

ــنة 1999. لس

قرارات وتوصيات الجلسة )17( االحد/ 5 آيار / 2019
1- تم التصويت باملوافقة عى مرشوع قانون املرور.

2- تــم التصويــت باملوافقــة عــى القــرار النيابــي بخصــوص حمايــة املنتــج الوطنــي، نــص القــرار:- 

)قــرر مجلــس النــواب يف جلســته املرقمــة) ( بتاريــخ2019 بغيــة حمايــة املنتــج الوطنــي ملنــع أغــراق 

ــن  ــردة م ــدة وامل ــة واملجم ــماك الحي ــدة واالس ــض املائ ــن وبي ــتراد الدواج ــع اس ــة ومن ــوق املحلي الس

أجــل األعتمــاد عــى املنتــج املحــيل دعمــاً للمشــاريع الوطنيــة تلتــزم الجهــات ذات العالقــة بالتنســق 

مــع ســلطات االقليــم واملحافظــات غــر املنتظمــة باقليــم مــن اجــل التشــديد بالرقابــة عــى املنافــذ 

ــاله  ــا اع ــار اليه ــات املش ــل الجه ــه تتحم ــوص وبخالف ــذا الخص ــازة به ــح اي إج ــدم من ــة وع الحدودي

ــايل(. ــي وامل ــض القانون التعوي

3- تــم التصويــت باملوافقــة عــى قــرار مجلــس النــواب بخصــوص إلغــاء التمييــز بــن مراكــز املــدن 

ــخ  ــدة بتاري ــته املنعق ــواب بجلس ــس الن ــرر مجل ــرار: - )ق ــص الق ــات، ن ــي والقصب ــة والنواح واالقضي

ــي: -  2019 األت

  أوالً- أســتناداً ألحــكام املــادة )14( واملــادة )16( مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005 بإلغــاء التمييــز 

بــن مراكــز املــدن واالقضيــة والنواحــي والقصبــات مــن خــالل إلغــاء توزيــع الدرجــات الوظيفيــة عــى 

اســاس النســب بــن املركــز واالطــراف.

انيــاً- تــوزع الدرجــات الوظيفيــة للربيــة عــى اســاس حاجــة املــدارس لســد الشــواغر ونقــص املالكات 

مــن ابنــاء نفــس املناطــق وتكــون االولويــة للمحارضين.

ــاج املــدارس التــي فهــا شــواغر لتحقيــق  ــاً- توزيــع الدرجــات بــن االختصاصــات حســب احتي    ثالث

ــات(. ــن االختصاص ــة ب العدال

قررت ر قرارات وتوصيات الجلسة )18( السبت/ 18 آيار / 2019
1- قــررت رئاســة املجلــس تشــكيل لجنــة برئاســة الســيد النائــب االول لرئيس مجلــس النــواب وعضوية 

ــوزارات تــوزع عــى اللجــان لتكــون  ــم أداء ال ــواب لغــرض وضــع معايــر تقيي ثالثــة مــن الســادة الن

أســتمارة ونمــوذج موحــد عــى اساســها يتــم التقييــم وعــى اللجــان أن تقــدم تقريرهــا خــالل هــذه 

الســنة الترشيعيــة.

2- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة االمــن والدفــاع بأتخــاذ الــالزم بخصــوص االحــداث االمنيــة يف مدينــة 

خانقــن واعــالم املجلــس.
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ــا  ــان وعرضه ــات اللج ــع جلس ــجيل جمي ــة تس ــرة االعالمي ــس الدائ ــة املجل ــة رئاس ــت رئاس 3- أوص

ــة. ــة اللجن ــة رئاس ــالم بموافق لالع

ــا  ــت له ــي تعرض ــداءات الت ــوع االعت ــة موض ــرة )مناقش ــم فق ــى تقدي ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 4- ت

ــة. ــال الجلس ــدول اعم ــن ج ــرة االوىل م ــون الفق ــوك( وتك ــة كرك ــة يف محافظ ــوات االمني الق

ــادة  ــيدات والس ــات للس ــة الجلس ــد قاع ــع مقاع ــة بتوزي ــات املعني ــس الجه ــة املجل ــت رئاس 5- أوص

ــة. ــروف االبجدي ــب الح ــواب حس الن

6- رحبت رئاسة املجلس بالسيد )حسن السنيد( ممثل رئاسة الجمهورية يف مجلس النواب.

7- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة االمــن والدفــاع بإســتضافة الســيد رئيــس جهــاز مكافحــة االرهــاب 

والســيد قائــد الرشطــة االتحاديــة ومكتــب القائــد العــام للقــوات املســلحة والعمليــات املشــركة وممثــل 

عــن الحشــد الشــعبي بخصــوص موضــوع االعتــداءات التــي تعرضــت لهــا القــوات االمنيــة يف كركــوك 

وتوجيــه االســئلة التالية:-)هــل هنــاك موافقــة مــن العمليــات املشــركة بمــا يتعلــق بهــذا الواجــب ومن 

هــي الجهــة املحليــة املشــاركة بالواجــب االمنــي وهــل تــم التنســيق مــا بــن قيــادة العمليــات املشــركة 

والجهــة املنفــذة للواجــب والجهــة املاســكة لــالرض( واعــالم املجلــس باالجابــات يف الجلســات القادمــة.

ئاســة املجلــس رفــع الجلســة اىل يــوم الســبت القــادم املوافــق 2019/5/11.

قرارات وتوصيات الجلسة )19( االثنين/ 20 آيار / 2019
1- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل الفقــرة االوىل مــن جــدول االعمــال )النظــر يف الطعــون املقدمــة حــول 

صحــة عضويــة بعــض الســيدات والســادة النــواب( لعــدم وجــود النصــاب القانونــي ثلثــي عــدد اعضــاء 

املجلــس اىل جلســة ألحقــة.

2- تــم التصويــت باملوافقــة عــى مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الغرامــات الــواردة بقانــون العقوبــات 

رقــم )111( لســنة 1969 املعــدل والقوانــن الخاصــة االخــرى رقــم )6( لســنة 2008.

3- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل قــراءة تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون حقــوق شــهداء جريمــة 

القاعــدة الجويــة حســب طلــب اللجنــة املختصــة اىل جلســة يــوم االربعــاء القــادم 2019/5/22.

4- قــررت رئاســة املجلــس تشــكيل لجنــة مــن اللجــان التاليــة )لجنــة االمــن والدفــاع، لجنــة الزراعــة، 

ــم العــايل( بخصــوص متابعــة الوضــع  ــة التعلي ــة الطاقــة والنفــط ولجن ــة، لجن ــة الصحــة والبيئ لجن

البيئــي يف محافظــة البــرة.

5- أوصــت رئاســة املجلــس إســتضافة الســيد وزيــر الصحــة واللجنــة العليــا للبيئــة يف الــوزارة ملناقشــة 

الوضــع البيئــي يف محافظــة البــرة.

6- أوصــت رئاســة املجلــس لجنتــي املــراة والطفولــة وحقــوق االنســان بالعمــل املشــرك وإســتضافة 

الســيد وزيــر العمــل والشــوؤن االجتماعيــة بخصــوص حادثــة دار االنــاث املــرشدات يف االعظميــة.
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قرارات وتوصيات الجلسة )20( الثالثاء/ 21 آيار / 2019
ــوص  ــان بخص ــوق االنس ــة حق ــر لجن ــراءة تقري ــرة )ق ــم فق ــى تقدي ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 1- ت

ــة. ــال الجلس ــدول اعم ــن ج ــرة االوىل م ــون الفق ــف( وتك ــداث النج اح

ــم )22(  ــي رق ــع العلم ــون املجم ــل االول لقان ــون التعدي ــرح قان ــى مق ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 2- ت

ــنة 2015. لس

3- قررت رئاسة املجلس تأجيل القراءة االوىل ملرشوع قانون نقابة التمريض

سر االجراءات الترشيعية: -

* تمــت قــراءة تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل الســادس لقانــون التنفيــذ رقــم )45( لســنة 

.1980

* تمــت قــراءة تقريــر ومناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل الثانــي لقانــون نقابــة الجيولوجيــن رقــم 

ــنة 1968. )197( لس

قرارات وتوصيات الجلسة )21( الخميس/ 23 آيار / 2019
1- تــم التصويــت باملوافقــة عــى الســماح ملمثــيل املكونــات بمزاولة عملهــم يف لجنة الشــهداء والســجناء 

السياســين باالضافــة اىل اللجنــة االصليــة أســوًة بلجنــة االوقــاف والشــؤون الدينيــة )املكــون املســيحي، 

االيزيــدي، الصابئــي، الشــبكي والكــورد الفيلية(.

2- تم التصويت باملوافقة عى مرشوع قانون االدارة املالية.

ــا  ــة لجهوده ــة املالي ــر اىل اللجن ــكر والتقدي ــواب بالش ــس الن ــم مجل ــس بإس ــة املجل ــت رئاس 3- تقدم

وعملهــم املتواصــل يف انجــاز مــرشوع قانــون االدارة املاليــة، كمــا أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة أن 

ــة. ــات القادم ــع يف الجلس ــز للترشي ــة جاه ــة املدني ــون الخدم ــرشوع قان ــون م يك

4- ذكــرت رئاســة املجلــس القــرار الصــادر مــن املحكمــة االتحاديــة العليــا بالغــاء املــادة )3( مــن قانون 

ــة  ــة االتحادي ــون املحكم ــى )تتك ــص ع ــي تن ــنة 2005 والت ــم )30( لس ــا رق ــة العلي ــة االتحادي املحكم

العليــا مــن رئيــس وثمانيــة اعضــاء يجــري تعيينهــم مــن قبــل مجلــس الرئاســة بنــاًء عــى ترشــيح 

ــم وفــق مــا هــو منصــوص  ــة لالقالي ــس القضــاء االعــى بالتشــاور مــع املجالــس القضائي مــن مجل

عليــه يف الفقــرة )ه( مــن املــادة )44( مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة االنتقاليــة( وعليــه 

تــويص رئاســة املجلــس اللجنــة القانونيــة أن يتــم عــرض مــرشوع قانــون املحكمــة االتحاديــة العليــا 

للقــراءة الثانيــة يف الجلســات القادمــة وان يتــم تضمــن مــا ذكرتــه املحكمــة االتحاديــة وايجــاد العــالج 

لســد النقــص الحاصــل.

5- أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة القانونيــة بتوحيــد مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون انتخابات 

مجالــس املحافظــات واالقضيــة رقــم )12( لســنة 2018 مــع مقرحــات القوانــن املتعلقــة بإنتخابــات 
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ــر  ــم تقري ــة وتقدي ــة القانوني ــواب واللجن ــادة الن ــن الس ــة م ــة املقدم ــات واالقضي ــس املحافظ مجال

للمجلــس يف القــراءة الثانيــة، كمــا قــررت رئاســة املجلــس عقــد اجتمــاع بــن رؤســاء الكتــل ورئاســة 

املجلــس واللجــان املعنيــة بعــد القــراءة الثانيــة.

ــة  ــة االتحادي ــرار املحكم ــارة اىل ق ــا )اش ــة العلي ــة االتحادي ــرار املحكم ــس ق ــة املجل ــرت رئاس 6- ذك

ــايل:-  ــرار الت ــخ 2019/5/14 الق ــة بتاري ــة االتحادي ــكلت املحكم ــة يف 2018 تش ــدد)213( اتحادي الع

الحكــم بنقــض قــرار مجلــس النــواب املتخــذ يف الجلســة العــارشة بتاريــخ 2018/11/6 واملتضمــن رد 

ــؤرخ يف 2019/5/12  ــة امل ــراء الخمس ــر الخ ــاد تقري ــاس( واعتم ــار عب ــتار جب ــح )س ــراض املرش اع

ســبباً للحكــم ويعــد جــزء منــه ومرفقــاً بــه وذلــك بحلــول )ســتار جبــار عبــاس( محــل الســيدة )اجيال 

كريــم ســلمان( يف عضويــة مجلــس النــواب عــن محافظــة ذي قــار ويتحمــل املدعــي عليــه باالضافــة اىل 

وظيفتــه مصاريــف واتعــاب املحامــاة مقدارهــا )كــذا( وصــدر الحكــم باالتفــاق باتــاً اســتناداً اىل احــكام 

املــادة )94( مــن الدســتور واملــادة )5( مــن قانــون املحكمــة االتحاديــة العليــا رقــم )30( لســنة 2005.

7- أدى السيد ستار جبار عباس اليمن الدستورية كنائب يف مجلس النواب.

8- قررت رئاسة املجلس رفع الجلسة اىل موعد يتم تحديده ألحقاً.

قرارات وتوصيات الجلسة )22( الثالثاء/ 11 حزيران / 2019

ــد 2019/6/16  ــوم االح ــية ي ــل السياس ــاء الكت ــع رؤس ــاع م ــد اجتم ــس عق ــة املجل ــررت رئاس 1- ق

الســاعة )11( صباحــاً وبحضــور اللجــان املختصــة بخصــوص التعديــل االول ملــرشوع قانــون انتخابــات 

ــة رقــم )12( لســنة 2018 يف القاعــة الدســتورية. مجالــس املحافظــات واالقضي

ــة يف  ــل الحكوم ــات وممث ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــة العلي ــتضافة املفوضي ــس إس ــة املجل ــررت رئاس 2- ق

القاعــة الدســتورية الســاعة )11( صباحــاً بحضــور رؤســاء الكتــل السياســية ملناقشــة مــرشوع قانون 

التعديــل االول لقانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات واالقضيــة رقــم )12( لســنة 2018

 3- قررت رئاسة املجلس رفع الجلسة اىل يوم الخميس القادم 2019/6/13 الساعة )11( صباحاً.

قرارات وتوصيات الجلسة )23( الخميس/ 13 حزيران / 2019
1- تقدمــت رئاســة املجلــس بإســم مجلــس النــواب بالشــكر والتقديــر اىل ســماحة املرجــع االعى الســيد 

عــيل السيســتاني يف ذكــرى فتــوى الجهــاد الكفائــي بتاريــخ 2014/6/13 ملحاربــة عصابــات داعــش 

االجراميــة وتأســيس الحشــد الشــعبي والعشــائري وتمــت قــراءة ســورة الفاتحــة عــى ارواح شــهداء 

العــراق.

2- تــم التصويــت باملوافقــة عــى تقديــم فقــرة التصويــت عــى صيغــة قــرار باعتبــار يــوم 6/13 مــن 

كل عــام مناســبة وطنيــة وتكــون الفقــرة االوىل مــن جــدول االعمــال.

3- تــم التصويــت باملوافقــة عــى صيغــة قــرار باعتبــار يــوم 6/13 مناســبة وطنيــة، صيغــة القــرار: - 
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)1- توصيــة اىل مجلــس الــوزراء بمناســبة ذكــرى فتــوى الجهــاد الكفائــي وتأســيس الحشــد الشــعبي 

ــل  ــون العط ــرشوع قان ــال م ــوزراء بإكم ــس ال ــرشع مجل ــي. 2- أن ي ــش االرهاب ــم داع ــة تنظي ملواجه

واملناســبات إشــارة اىل املــادة )12( مــن الدســتور متضمنــاً الفقــرة اوالً مــن هــذا القــرار(، تــم التصويــت 

باملوافقــة بأجمــاع الحارضيــن.

4- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل قــراءة تقريــر أزمــة الســكن اىل يــوم الســبت القــادم 2019/6/15 

وتكــون الفقــرة االوىل عــى جــدول االعمــال.

ــى  ــة ع ــة االتحادي ــن املحكم ــة م ــة املصادق ــر لحظ ــب يعت ــايل: - )النائ ــس الت ــة املجل ــرت رئاس 5-ذك

ــواب  ــس الن ــون مجل ــتورية وقان ــن الدس ــة اليم ــد تأدي ــه بع ــام عمل ــارش بمه ــات ويب ــج االنتخاب نتائ

ــواب(. ــس الن ــل يف مجل ــات العم ــم آلي يحك

6- تــم التصويــت باملوافقــة عــى اعتبــار النــواب الذيــن أدو اليمنــن الدســتورية وخرجــوا مابعــد ذلــك 

ألي ســبب مــن االســباب هــم نــواب ســابقن ويتمتعــون بحقــوق النــواب الســابقن.

7- قــررت رئاســة املجلــس أرســال كتــاب تأكيــد مــن رئاســة املجلــس اىل الحكومــة لحســم ملــف ادارة 

الدولــة بالوكالــة.

8- أدى الســيد محمــد فرمــان شــاهر اليمــن الدســتورية كنائــب يف املجلــس بديــالً عــن الســيدة ســهام 

عبــاس عــيل.

9- أدت الســيدة خالــدة خليــل رشــو اليمــن الدســتورية كنائبــة يف املجلــس بديــالً عــن الســيد صفــوان 

بشــر يونــس.

ــا اليمــن الدســتورية كنائــب يف املجلــس بديــالً عــن الســيد برهــان الديــن  10- أدى الســيد يونــادم كن

اســحاق.

11- تــم التصويــت باملوافقــة عــى تشــكيل لجنــة مــن رئيــس ونائــب ومقــرر مــن لجنــة االمــن والدفــاع 

ونائــب واحــد مــن لجنــة الزراعــة ونائــب واحــد مــن لجنــة االقاليــم واملحافظــات للتحقيــق بحــادث 

الحرائــق التــي حدثــت يف املحاصيــل الزراعيــة ورفــع تقريرهــا اىل املجلــس لغــرض اتخــاذ االجــراء الالزم.

ــر  ــب مدي ــد( بمنص ــد الحمي ــا عب ــد عبدالرض ــيد )محم ــن الس ــى تعي ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 12- ت

مكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء وتعيــن الســيد )حميــد نعيــم خضــر( بمنصــب االمــن العــام ملجلــس 

الــوزراء.

ــس  ــل مجل ــاء عم ــوص انه ــرار بخص ــة ق ــى صيغ ــت ع ــل التصوي ــس تأجي ــة املجل ــررت رئاس 13- ق

ــادم 2019/6/15. ــبت الق ــوم الس ــاالت اىل ي ــالم واالتص ــة االع ــن هيئ مفوض

قرارات وتوصيات الجلسة )24( السبت/ 15 حزيران / 2019

1- قــررت رئاســة املجلــس تكليــف اللجنــة املاليــة واللجنــة القانونيــة ولجنــة الطاقــة والنفــط ولجنــة 

ــن  ــاوزات م ــوص التج ــة بخص ــة العراقي ــن الحكوم ــة م ــوى املقام ــة الدع ــة بمتابع ــات الخارجي العالق

الجانــب الركــي عــى خــط النفــط الناقــل اىل مينــاء جيهــان واعــالم املجلــس بالنتائــج.
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2- قــررت رئاســة املجلــس إضافــة تقريــر اللجنــة املاليــة حــول اســتضافة الســيد وزيــر املاليــة عــى 

جــدول اعمــال الجلســات القادمــة.

ــوزارة  ــة يف ال ــرة املوازن ــيدة مدي ــة والس ــل وزارة املالي ــيد وكي ــور الس ــس حض ــة املجل ــررت رئاس 3- ق

ــوع  ــوص موض ــور بخص ــرق والجس ــام الط ــر ع ــيد مدي ــور الس ــن، وحض ــور املحارضي ــوص اج بخص

ــار. ــداد االبن ــة وبغ ــات الجنوبي ــداد واملحافظ ــن بغ ــط ب ــدويل الراب ــق ال ــى الطري ــات ع املطب

ــس  ــيد رئي ــواب اىل الس ــس الن ــس مجل ــيد رئي ــع الس ــاب بتوقي ــدار كت ــس أص ــة املجل ــررت رئاس 4- ق

ــاء يف شــبكة االعــالم  ــة ألســتمرار اعضــاء مجالــس االمن ــت املخالفــات القانوني ــوزراء بأزال ــس ال مجل

ــة. ــراءات القانوني ــف االج ــل املخال ــاالت ويتحم ــالم واالتص ــأة االع ــة وهي العراقي

5- أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة بفتــح مكاتــب تمثيــل يف مجلــس النــواب للهيــأت التــي 

نــص عليهــا الدســتور والتــي تكــون تابعــة ملجلــس النــواب وهــم )هيئــة االعــالم واالتصــاالت، الرقابــة 

املاليــة، البنــك املركــزي وهيــأة النزاهــة(.

ــم العــايل والســيد وزيــر الصحــة يف مكتــب  6- قــررت رئاســة املجلــس إســتضافة الســيد وزيــر التعلي

الســيد رئيــس مجلــس النــواب الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر يــوم االثنــن القــادم املوافــق 2019/6/17 

حــول موضــوع طمــر النفايــات يف محافظــة االنبــار.

ــال  ــة أكم ــات القادم ــال الجلس ــدول اعم ــن ج ــرة االوىل م ــون الفق ــس أن تك ــة املجل ــررت رئاس 7- ق

التصويــت عــى الكابينــة الوزاريــة والفقــرة الثانيــة انهــاء ملــف ادارة الدولــة بالوكالــة والتصويــت عــى 

ــة. ــات الخاص الدرج

8- قررت رئاسة املجلس رفع الجلسة اىل يوم السبت القادم 2019/6/22 الساعة )11( صباحاً.

قرارات وتوصيات الجلسة )25( السبت/ 22 حزيران / 2019
ــن  ــرار م ــتبدالهم بق ــم اس ــن ت ــواب الذي ــوص الن ــق بخص ــر املتعل ــس األم ــة املجل ــت رئاس 1- أوضح

املحكمــة االتحاديــة: - )أن املقصــود بحقــوق النــواب املســتبدلن مــن لحظــة تأديتهــم لليمن الدســتورية 

اىل لحظــة خروجهــم هــم نــواب ويتمتعــون بحقــوق النائــب وبعــد اســتبدالهم بموجــب قــرار املحكمــة 

االتحاديــة بعــد تاريــخ اســتبدالهم ال يرتــب أي أثــر مــايل عــى مجلــس النــواب وأن النــواب الحاليــن 

والنــواب الســابقن ليــس لهــم أي امتيــاز بمــا يتعلــق بالحقــوق التقاعديــة ومــا يــرسي عــى أي موظف 

يف الدولــة العراقيــة يــرسي عــى أعضــاء مجلــس النــواب حســب قانــون التقاعــد املوحــد(.

ــس  ــة مجل ــن عضوي ــويل م ــن العاق ــب حس ــيد النائ ــتقالة الس ــة أس ــس إحال ــة املجل ــررت رئاس 2- ق

ــس. ــى املجل ــرض ع ــك تع ــد ذل ــة وبع ــة القانوني ــواب اىل اللجن الن

3- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة تعديــل النظــام الداخــيل ملجلــس النــواب أخــذ طلــب كتلــة الحكمــة 

بأنهــا كتلــة معارضــة بنظــر االعتبــار وتوضيــح مبــدأ املعارضــة، وتســجل عــى أنهــا كتلــة معارضــة، 
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وأي كتلــة أخــرى مســتقبالً تذهــب اىل املعارضــة يتــم تأشــرها يف الدائــرة الرملانيــة.

4- أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة املاليــة ولجنــة حقــوق االنســان متابعــة ملــف الدرجــات الوظيفيــة 

يف قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة والتأكيــد عــى الــوزارات معالجــة هــذا االمــر.

5- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة االمــن والدفــاع مناقشــة موضــوع توحيــد التصاريــح االمنيــة مــع 

الكتــل وعرضــه يف جلســة قادمــة.

6- قــررت رئاســة املجلــس تشــكيل لجنــة تحقيقيــة برئاســة الســيد النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس 

ــول  ــة ح ــة القانوني ــة واللجن ــة النزاه ــة ولجن ــة الربي ــرر لجن ــب ومق ــس ونائ ــة رئي ــواب وعضوي الن

ــس. ــى املجل ــر ع ــرض التقري ــدارس ويع ــاء امل ــة لبن ــغ املخصص املبال

7- أكــدت رئاســة املجلــس بأنــه ســيتم النظــر بالطلــب الــذي ُقــدم اىل رئاســة املجلــس مــن قبــل )187( 

نائــب حــول تشــكيل لجنــة تنظــر بالطعــون قبــل عرضهــا عــى املجلــس واتخــاذ القــرار بتشــكيل هــذه 

اللجنــة قبــل عرضهــا عــى املجلــس.

قرارات وتوصيات الجلسة )26( االثنين/ 24 حزيران / 2019
1- تــم التصويــت باملوافقــة عــى أضافــة فقــرة )تأديــة اليمــن الدســتورية ألحــد البــدالء( عــى جــدول 

االعمــال.

2- تم التصويت باملوافقة عى مرشح وزارة الدفاع السيد )نجاح حسن عيل الشمري(.

3- تم التصويت باملوافقة عى مرشح وزارة الداخلية السيد )ياسن طاهر حسن اليارسي(

4- تــم التصويــت باملوافقــة عــى طلــب الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء بخصــوص طلــب االعفــاء املقدم 

مــن قبــل )الســيدة شــيماء خليــل الحيــايل( مــن منصــب وزيــر الربية.

5- لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى املرشــحة لــوزارة الربيــة الســيدة )ســفانة حســن عــيل 

الحمدانــي( وكان عــدد االصــوات )109 مــن أصــل 233(.

6- تم التصويت باملوافقة عى مرشح وزارة العدل السيد )فاروق امن عثمان الشواني(.

7- أدى اليمــن الدســتورية كالً مــن: - )الســيد نجــاح حســن الشــمري وزيــراً للدفــاع( و)الســيد ياســن 

طاهــر حســن اليــارسي وزيــراً للداخليــة( و)الســيد فــاروق امــن عثمــان الشــواني وزيــراً للعــدل(.

8- أدى الســيد محمــد محمــود ظاهــر اليمــن الدســتورية كنائــب يف مجلــس النــواب بديــالً عــن الســيد 

منصــور مرعيــد عطيــة محافــظ نينــوى.

ــة  ــوى متابع ــة نين ــواب محافظ ــة ون ــؤون الديني ــاف والش ــة االوق ــس لجن ــة املجل ــت رئاس 9- أوص

ــس. ــة املجل ــا اىل رئاس ــع تقريره ــة وترف ــاوزات يف املحافظ ــوع التج موض
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قرارات وتوصيات الجلسة )27( الثالثاء/ 25 حزيران / 2019
ــز  ــون حج ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــى م ــت ع ــل التصوي ــس تأجي ــة املجل ــررت رئاس 1- ق

ومصــادرة االمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة العائــدة اىل أركان النظــام الســابق رقــم )72( لســنة 2017 

اىل يــوم الخميــس القــادم، بعــد أجتمــاع رؤســاء الكتــل مــع اللجــان املعنيــة ملناقشــة مــرشوع القانــون 

ــتورية. ــة الدس ــاء 2019/6/26 يف القاع ــوم االربع ي

2- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل التصويــت عــى مقــرح قانــون اعــادة منتســبي الداخليــة والدفــاع اىل 

الخدمــة اىل يــوم الخميــس القــادم 2019/6/27 بعــد ان يتــم تعديــل الصياغــة.

3- قــررت رئاســة املجلــس أصــدار أمــر نيابــي اىل لجنــة الطاقــة والنفــط للتحقيــق بخصــوص عقــود 

الخدمــة والجبايــة وعقــود رشكتــي كار وقيــوان.

4- أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة بجــرد كامــل بــكل اللجــان املؤقتــة واللجــان املختصــة بــداً 

مــن أنعقــاد املجلــس اىل هــذا اليــوم ويكــون جــدول يكتــب بــه رئيــس اللجنــة واعضاءهــا والتخصــص 

ومــدى انجازهــا وتعــرض عــى املجلــس واال نســعى اىل لحلهــا. 

5- أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة بتوجيــة كتــاب تأكيــد مــن االمانــة العامــة ملجلــس النواب 

ــة  ــل العاصم ــن مداخ ــات م ــاض والنفاي ــع االنق ــرق ورف ــة الط ــوص معالج ــداد بخص ــة بغ اىل محافظ

بغــداد.

6- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة الخدمــات إســتضافة املعنــن يف مديريــة البلديــات العامــة واملحافظات 

بخصــوص أرتفــاع اســعار املحــالت يف بعــض املناطق.

7- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة االمــن والدفــاع ولجنــة التعليــم العــايل بمتابعــة اللجنــة املشــكلة يف 

وزارة الداخليــة والدفــاع لتحويــل املــالكات العســكرية مــن حملــة الشــهادات اىل وزارات أخــرى أو نفــس 

الــوزارة بوظيفــة مدنيــة.

8- أوصــت رئاســة املجلــس االمانــة العامــة ملجلــس النــواب بتوجيــة كتــاب اىل الســيد وزيــر الصحــة 

ــة  ــة ملناقش ــة الصح ــور اىل لجن ــة الحض ــة والقطاعي ــات املختص ــوزارة والجه ــدم يف ال ــكادر املتق وال

ــي. ــان الصح ــون الضم ــرح قان مق

ــات  ــتضافة الجه ــب االول إس ــور النائ ــة وبحض ــباب والرياض ــة الش ــس لجن ــة املجل ــت رئاس 9- أوص

ــن. ــفر لالعب ــوازاة الس ــوص ج ــادم بخص ــبوع الق ــة االس ــرة يف بداي ــاد الك ــة واتح املعني

10- أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة التحقيقيــة بخصــوص بنايــة البنــك املركــزي تقــدم تقريرهــا اىل 

املجلــس يف بدايــة االســبوع القــادم.

قرارات وتوصيات الجلسة )28( الخميس/ 27 حزيران / 2019
1- تمت إضافة فقرة عى جدول االعمال )التصويت عى مرشح وزارة الربية(.
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2- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة االمــن والدفــاع عقــد إجتمــاع طــارىء بخصــوص الحرائــق يف منطقــة 

الرشقــاط يف حقــول املــرشاق للكريــت وإســتضافة املعنيــن بالجهــات االمنيــة وأعــالم املجلــس.

3- لم تحصل املوافقة بعد التصويت عى مرشح وزارة الربية السيدة زاهدة محمد العبيدي.

4- قــررت رئاســة املجلــس توزيــع الســر الذاتيــة عــى الســيدات والســادة النــواب للســادة املرشــحن 

ــال  ــدول اعم ــا يف ج ــم عرضه ــتها ويت ــرض دراس ــوزارات لغ ــوكاالت لل ــض ال ــتقلة وبع ــأت املس للهي

ــادم. ــبوع الق االس

5- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة الربيــة متابعــة املوضــوع الــذي ذكــره الســيد النائــب ســتار الجابري 

بخصــوص منحــة التالميــذ وطلبــة املــدارس الحكومية.

6- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة الخدمــات بأرســال كتــاب اىل محافظــة بغــداد بخصــوص مــا ذكــره 

الســيد النائــب جــواد حمــدان حــول رفــع االنقــاض والنفايــات يف منطقــة الحســينية )الزهــور(.

7- قررت رئاسة املجلس رفع الجلسة اىل يوم السبت 2019/6/29 الساعة )11( صباحاً. 

 سر االجراءات التشريعية: -

ــز  ــون حج ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــن م ــدة م ــادة واح ــى م ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي * ت

ومصــادرة االمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة العائــدة اىل اركان النظــام الســابق رقــم )72( لســنة 2017.

* تم التصويت باملوافقة عى مرشوع قانون تعديل قانون الرشكات رقم )21( لسنة 1997.

* تمــت القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة حمايــة االمومــة رقــم 

ــنة 2000. )183( لس

* تمــت القــراءة االوىل ملــرشوع قانــون تصديــق الروتوكــول عــام 2014 املكمــل التفاقيــة العمــل الجري 

ــام 1930. رقم )29( لع

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مرشوع قانون العفو من العقوبات الرضيبية.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مرشوع قانون هيئة التصنيع الحربي.

* تمت قراءة تقرير مرشوع قانون االستثمار املعدني.

 قرارات وتوصيات الجلسة )29( االحد/ 30 حزيران / 2019
 1- قــررت رئاســة املجلــس عــرض موضــوع النظــر بالطعــون املقدمــة عــى صحــة عضويــة بعــض 

ــواب يف الجلســة القادمــة. الســيدات والســادة الن

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــيد رئي ــل الس ــن قب ــي م ــح القانون ــرض التوضي ــس ع ــة املجل ــررت رئاس 2- ق

ــة  ــس يف الجلس ــى املجل ــة ع ــات الخاص ــوزارات والدرج ــب وكاالت ال ــحن ملنص ــر املرش ــوص عم بخص

ــة. القادم

3- قــررت رئاســة املجلــس أصــدار كتــاب اىل الجهــات االمنيــة بخصــوص التصاريــح االمنيــة، بأعتمــاد 
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تريــح أمنــي واحــد وتعتــر وثيقــة رســمية وســيتم معاقبــة كل شــخص ال يعمــل بهــذه الوثيقــة.

ــم )22(  ــة رق ــون وزارة الربي ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــرض م ــس ع ــة املجل ــررت رئاس 4- ق

لســنة 2011 عــى املجلــس للتصويــت مــن حيــث املبــدأ حســب طلــب اللجنــة املختصــة يف جلســة يــوم 

ــادم 2019/7/2.  ــاء الق الثالث

ــة االشــخاص مــن االختفــاء القــرسي عــى  ــس عــرض مقــرح قانــون حماي 5- قــررت رئاســة املجل

ــث البمــدأ يف الجلســة القادمــة. ــس للتصويــت مــن حي املجل

6- قــررت رئاســة املجلــس رفــع الجلســة اىل يــوم الثالثــاء القــادم 2019/7/2 الســاعة الواحــدة بعــد 

الظهــر.

قرارات وتوصيات الجلسة )30( الثالثاء/ 2 تموز / 2019
1- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل الفقــرة االوىل مــن جــدول االعمــال النظــر يف الطعــون املقدمــة حــول 

صحــة عضويــة بعــض الســيدات والســادة النــواب لعــدم وجــود النصــاب القانونــي )ثلثــي عــدد اعضــاء 

. ) ملجلس ا

2- قــررت رئاســة املجلــس توجيــه كتــاب اىل الســيد وزيــر الدفــاع حــول ماذكــره الســيد النائــب أرشــد 

ــزة  ــوازن يف االجه ــاك ت ــون هن ــب ان يك ــتور »يج ــن الدس ــادة )9( م ــق امل ــوص تطبي ــي بخص الصالح

االمنيــة مــن كافــة مكونــات املجتمــع«.

3- لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت مــن حيــث املبــدأ عــى طلــب كتلــة املعارضــة برفــض ترشيــع 

ــة  ــنة املالي ــراق للس ــة الع ــة لجمهوري ــة االتحادي ــة العام ــون املوازن ــل االول لقان ــون التعدي مقــرح قان

ــنة 2019. ــم )1( لس 2019 رق

4- أوصــت رئاســة املجلــس اللجنــة املاليــة بإعــادة صياغــة االســباب املوجبــة ملقــرح قانــون التعديــل 

االول لقانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة املاليــة 2019 رقم )1( لســنة 2019.

5- قــررت رئاســة املجلــس تمديــد الفصــل الترشيعــي الثانــي الســنة الترشيعيــة االوىل ملــدة شــهر للميض 

بترشيــع القوانــن املهمــة والتــي تالمــس حيــاة وواقــع حــال املواطنــن وتعــزز مــن أداء مجلــس النــواب 

ــتمرار  ــان واس ــات ويف اللج ــب املحافظ ــم يف مكات ــة اعماله ــواب بمزاول ــس الن ــاء مجل ــتمرار اعض واس

دورهــم الرقابــي.

6- قــررت رئاســة املجلــس عقــد جلســات مــع رؤســاء الكتــل ورؤســاء اللجــان لتحديــد القوانــن املهمة 

ــرض االرساع بترشيعها. لغ

7- قــررت رئاســة املجلــس إســتضافة املعنيــن يف اللجــان املختصــة بخصــوص قــرار مجلــس الــوزراء 

ــة  ــداد منطق ــزام بغ ــارات يف ح ــة االرايض والعق ــق بإحال ــخ 2019/5/15 واملتعل ــم )175( بتاري رق

الرضوانيــة اىل هيئــة االســتثمار وأصــدار كتــاب مــن مجلــس النــواب اىل مجلــس الــوزراء بإيقــاف جميــع 
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االجــراءات لحــن عرضهــا عــى املجلــس ملعرفــة التفاصيــل.

ــيعي  ــف الش ــس الوق ــتضافة رئي ــة بإس ــؤون الديني ــاف والش ــة االوق ــس لجن ــة املجل ــت رئاس 8- أوص

ــوى. ــة نين ــاف يف محافظ ــوع االوق ــة موض ــني ملناقش ــف الس ــس الوق ورئي

ــدود  ــى الح ــن ع ــوع النازح ــة موض ــن متابع ــرة واملهجري ــة الهج ــس لجن ــة املجل ــت رئاس 9- أوص

ــم. ــم اىل مناطقه ــورية وإعادته الس

قرارات وتوصيات الجلسة )31( االثنين/ 8 تموز / 2019
 1- تمــت قــراءة ســورة الفاتحــة بمناســبة الذكــرى الحاديــة والعرشيــن ألستشــهاد املرجــع الكبــر آيــة 

اللــه العظمــى الســيد محمــد محمــد صــادق الصــدر )قــدس رسه( ونجليــه. 

2- تــم التصويــت باملوافقــة عــى تعديــل النظــام الداخــيل وتشــكيل لجنــة برملانيــة دائمــة تســمى )لجنة 

االتصــاالت واالعــالم( وتنقــل صالحيــات االتصــاالت مــن لجنــة الخدمــات وصالحيــات االعــالم مــن لجنة 

الثقافــة والســياحة واالثــار إىل لجنــة االتصــاالت واالعــالم.

ــة  ــة االتحادي ــة العام ــون املوازن ــل االول لقان ــون التعدي ــرح قان ــى مق ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 3- ت

ــنة 2019. ــم )1( لس ــة 2019 رق ــنة املالي ــراق للس ــة الع لجمهوري

4- قــررت رئاســة املجلــس إســتضافة الســيد وزيــر النفــط والســيد وزيــر املاليــة وممثــل عــن الســيد 

رئيــس مجلــس الــوزراء والســيد رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة ملناقشــة موضــوع صــادرات النفــط مــن 

اقليــم كوردســتان.

5- قــررت رئاســة املجلــس عقــد أجتمــاع مع رؤســاء الكتل السياســية يــوم الثالثــاء املوافــق 2019/7/9 

الســاعة )12( ظهــراً ملناقشــة التعديــل االول ملــرشوع قانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات واالقضيــة 

ــنة 2018. رقم )12( لس

ــه  ــذي ذكرت ــم العــايل والبحــث العلمــي بمتابعــة املوضــوع ال ــة التعلي 6- أوصــت رئاســة املجلــس لجن

الســيدة النائبــة ليــى فليــح بخصــوص خريجــي كليــة الصيدلــة وامتحاناتهــم يف وزارة التعليــم العــايل 

لغــرض معادلــة الشــهادة.

ــة  ــدل إلزال ــر الع ــيد وزي ــال بالس ــواب االتص ــس الن ــة ملجل ــة العام ــس االمان ــة املجل ــت رئاس 7- أوص

املخالفــة التــي ذكرهــا الســيد النائــب أســعد ياســن بخصــوص االعمــام املوجــود يف مديريــة التســجيل 

ــر. ــواب إال بموافقــة الوزي ــس الن ــع دخــول اي مســؤول ومنهــم اعضــاء مجل العقــاري بمن

8- أوصــت رئاســة املجلــس لجنــة االمــن والدفــاع ولجنــة حقــوق االنســان واللجنــة القانونيــة بمتابعــة 

موضــوع أنتــزاع االعرافــات مــن املعتقلــن.

9- أوصــت رئاســة املجلــس الدائــرة الرملانيــة بتوجيــه املحافظــات حــول تســهيل مهمــة الســادة النواب 

ــم الرقابي. ــام بدوره والقي
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قرارات وتوصيات الجلسة )32( الخميس/ 11 تموز / 2019
1- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل التصويــت عــى مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون انتخابــات 

مجالــس املحافظــات واالقضيــة رقــم )12( لســنة 2018 اىل جلســة يــوم الســبت القــادم 2019/7/20، 

كمــا أوصــت رئاســة املجلــس لجنتــي القانونيــة واالقاليــم واملحافظــات اىل عــدم إضافــة اي فقــرة عــى 

القانــون تخالــف املــادة )20( مــن الدســتور. 

2- قــررت رئاســة املجلــس إضافــة فقــرة )قــراءة تقريــر اللجنــة املاليــة حــول إســتضافة الســيد وزيــر 

املاليــة بخصــوص صــادرات النفــط مــن االقليــم( عــى جــدول االعمــال.

3- تم التصويت باملوافقة عى التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن.

4- قــررت رئاســة املجلــس تبنــي التوصيــات الخاصــة بحــل أزمــة الســكن وارســال التوصيــات املتعلقــة 

بالحكومــة اىل مجلــس الــوزراء واملتعلقــة بالترشيــع ارســالها اىل اللجــان املختصــة يف مجلــس النــواب.

5- قــررت رئاســة املجلــس تحديــد موعــد إســتضافة الســادة وزيــر املاليــة، وزيــر النفــط، رئيــس ديــوان 

الرقابــة املاليــة االتحــادي، ممثــل رئيــس مجلــس الــوزراء يــوم 2019/7/23 بخصــوص تطبيــق قانــون 

املوازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة العــراق للســنة املاليــة 2019 رقــم )1( لســنة 2019.

ــادرات  ــوص ص ــة بخص ــر املالي ــيد وزي ــتضافة الس ــول إس ــة ح ــة املالي ــر اللجن ــراءة تقري ــت ق 6- تم

ــتان. ــم كوردس ــن أقلي ــط م النف

7- قــررت رئاســة املجلــس رفــع الجلســة اىل يــوم الســبت القــادم املوافــق 2019/7/20 الســاعة الواحدة 

ــد الظهر. بع

قرارات وتوصيات الجلسة )33( السبت/ 20 تموز / 2019
 1- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل النظــر يف الطعــون املقدمــة حــول صحــة عضويــة بعــض الســيدات 

والســادة النــواب لعــدم وجــود النصــاب القانونــي )ثلثــي عــدد أعضــاء املجلــس( اىل جلســة الحقــة.

ــم انشــاء عــالوي  ــر ومناقشــة مــرشوع قانــون تنظي ــل قــراءة تقري 2- قــررت رئاســة املجلــس تأجي

بيــع الفواكــه والخــرض والحيوانــات حســب طلــب الحكومــة وعــدم ممانعــة اللجــان املختصــة، كمــا 

أوصــت رئاســة املجلــس اللجــان املختصــة عقــد أجتمــاع مــع ممثــل الحكومــة خــالل هــذا االســبوع يف 

القاعــة الدســتورية لتحديــد املــيض بالترشيــع أو اعادتــه اىل الحكومــة.

ــون  ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــة م ــر ومناقش ــراءة تقري ــل ق ــس تأجي ــة املجل ــررت رئاس 3- ق

ــدأ. ــث املب ــن حي ــراض م ــود أع ــنة 2011 لوج ــم )22( لس ــة رق وزارة الربي

ــاب اىل  ــه كت ــات توجي ــم واملحافظ ــار واالقالي ــات واالعم ــي الخدم ــس لجنت ــة املجل ــت رئاس 4- أوص

محافظــة بغــداد بخصــوص الطمــر الصحــي عــى جانــب الطريــق يف منطقــة مــرشوع الوحــدة مدخــل 
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ــداد. ــة بغ محافظ

ــتضافات  ــدد االس ــول ع ــل ح ــر مفص ــم تقري ــة بتقدي ــرة الرملاني ــس الدائ ــة املجل ــت رئاس 5- وجه

ــواب.  ــس الن ــة اىل مجل ــات املحلي ــن يف الحكوم ــوزراء والتنفيذي ــادة ال ــارات للس والزي

6- قــررت رئاســة املجلــس رفــع الجلســة اىل يــوم االثنــن القــادم املوافــق 2019/7/22 الســاعة الواحدة 

. ً ا ظهر

قرارات وتوصيات الجلسة )34( االثنين/ 22 تموز / 2019
1- تــم التصويــت باملوافقــة عــى القــرار النيابــي املتعلــق بالتوصيــات املقدمــة مــن لجنــة مراقبــة تنفيذ 

الرنامــج الحكومــي والتخطيــط االســراتيجي بخصــوص حــل أزمــة الســكن، نــص القــرار: - )قــرر 

مجلــس النــواب يف جلســة )32( بتاريــخ 2019/7/11 مــن الفصــل الترشيعــي الثانــي الســنة الترشيعيــة 

االوىل الــدروة االنتخابيــة الرابعــة وأســتناداً اىل أحــكام املــادة )30( مــن الدســتور املوافقــة عــى التوصيات 

املقدمــة مــن قبــل لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي والتخطيــط االســراتيجي الخاصــة بحــل 

أزمــة الســكن(.

2- تــم التصويــت باملوافقــة عــى املــادة )18( مــن قانــون التعديــل الســادس لقانــون التنفيــذ رقــم )45( 

لســنة 1980 نــص املــادة )ال يعمــل بــاي نــص يتعــارض واحــكام هــذا القانــون(.

3- لــم تحصــل املوافقــة بعــد التصويــت عــى طلــب الســيد النائــب كاظــم الصيــادي بتأجيــل التصويــت 

ــم )12(  ــة رق ــات واالقضي ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــى م ع

ــنة 1980. لس

4- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل التصويــت عــى مــرشوع قانــون الهيــأة البحريــة العراقيــة العليــا اىل 

جلســة يــوم الخميــس املوافــق 2019/7/25 حســب طلــب اللجنــة املختصــة.

قرارات وتوصيات الجلسة )35( الخميس/ 25 تموز / 2019
ــف  ــة النج ــرات محافظ ــول تظاه ــق ح ــة التحق ــات لجن ــرض توصي ــس ع ــة املجل ــررت رئاس  1- ق

ــة. ــة القادم ــا يف الجلس ــت عليه للتصوي

2- تمــت قــراءة ســورة الفاتحــة عــى أروح شــهداء املقــرة الجماعيــة التــي تــم اكتشــافها يف محافظــة 

. ملثنى ا

3- تم التصويت باملوافقة عى مرشوع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.

ــاعة  ــق 2019/7/30 الس ــادم املواف ــاء الق ــوم الثالث ــة اىل ي ــع الجلس ــس رف ــة املجل ــررت رئاس 4- ق

ــراً. ــدة ظه الواح

ــة  ــي شــهدتها قري ــة األمــن والدفــاع بمتابعــة موضــوع األحــداث الت ــس لجن 5- أوصــت رئاســة املجل
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ــوك. ــة كرك ــوق محافظ ــاء داق ــار يف قض افتخ

5- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل قــراءة تقريــر ومناقشــة مقــرح قانــون الضمــان الصحــي حســب 

طلــب الحكومــة وعــدم ممانعــة اللجنــة املختصــة.

ــدة  ــاعة الواح ــادم 2019/7/25 الس ــس الق ــوم الخمي ــة اىل ي ــع الجلس ــس رف ــة املجل ــررت رئاس 6- ق

ظهــراً.

قرارات وتوصيات الجلسة )36( الثالثاء/ 30 تموز / 2019
1- قــررت رئاســة املجلــس تأجيــل التصويــت عــى مــرشوع قانــون تصديــق اتفــاق مقــر بــن حكومــة 

ــة  ــن الحكوم ــات م ــن ورود االولي ــل لح ــر باملجم ــب االحم ــة للصلي ــة الدولي ــراق واللجن ــة الع جمهوري

وتوزيعهــا عــى الســيدات والســادة النــواب لالطــالع عليــه قبــل التصويــت عــى مــرشوع القانــون.

ــأن  ــة بش ــراق اىل اتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــرشوع قان ــى م ــة ع ــت باملوافق ــم التصوي 2- ت

ــنة 1952. ــم )102( لس ــي رق ــان االجتماع ــا للضم ــر الدني املعاي

ــة  ــة الدولي ــة العــراق اىل االتفاقي ــم التصويــت باملوافقــة عــى مــرشوع قانــون انضمــام جمهوري 3- ت

ــنة 1989. ــاذ لس لالنق

4- تــم التصويــت باملوافقــة عــى مــرشوع قانــون تصديــق اتفاقيــة التعــاون العســكري واالمنــي بــن 

حكومــة جمهوريــة العــراق وحكومــة اململكــة االردنيــة الهاشــمية.
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اجراءات سير العملية التشريعية
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اجراءات سير العملية التشريعية

ت
اللجان املختصةاسم مرشوع القانون

رقم وتاريخ 
جلسة القراءة 

األوىل

رقم 
وتاريخ 
جلسة 
القراءة 
الثانية

رقم 
وتاريخ 
جلسة 

التصويت

عدد 
االسباب املوجبةاملواد

1 

مرشوع قانون التعديل 
االول لقانون هيئة 

النزاهة رقم )30( لسنة 
.2011

)لجنة النزاهة، 
اللجنة 

القانونية، لجنة 
مؤسسات 

املجتمع املدني 
والتطوير 
الرملاني(

الجلســة رقــم 
)2( االثنيـن 11 

/ آذار / 2019

الجلسة 
 )14(

الثالثاء/ 
30 نيسان 

2019 /

 6(
مادة(

لغــرض تفعيل اليــات مكافحة 
الفســاد واعادة النظــر يف دوائر 
هيئة النزاهــة وامتداد صالحيات 
الهيئــة اىل الجرائــم املرتكبة يف 
االتحــادات والنقابات واملنظمات 
غــر الحكوميــة والجمعيــات 
اللتزامات  ولالســتجابة  املهنية 

الدولية. العــراق 

2 

مرشوع قانون تعديل 
قانون الغرامات الواردة 

بقانون العقوبات 
رقم )111( لسنة 

1969املعدل والقوانن 
الخاصة االخرى رقم 

)6( لسنة 2008

)اللجنة 
القانونية(

الجلســة رقــم 
)2( االثنيـن 11 

/ آذار / 2019

 2(
مادة(

نظــرا لتعديل مبالــغ الغرامات 
قانــون  يف  عليهــا  املنصــوص 
لســنة   )111( رقم  العقوبــات 
رقم  القانــون  بموجــب   1969
هذا  ولشمول   2008 لســنة   )6(
املنصوص  للغرامــات  التعديــل 
االخــرى  القوانــن  يف  عليهــا 
وإلزالــة هــذا التفــاوت بزيادة 
مبالــغ الغرامات الــواردة فيها.

3 
مرشوع قانون التعديل 

االول لقانــون 
الجنسيــة

)لجنة االمن 
والدفاع، اللجنة 

القانونية(

الجلســة رقــم 
)2( االثنيـن 11 

/ آذار / 2019

)10(
مادة

نظرا لظهور مشــاكل ومعوقات 
إلحكام  العمــيل  التطبيق  عنــد 
قانــون الجنســية العراقية رقم 
ولغــرض   2006 لســنة   )26(
وضــع املعالجــة القانونية لتلك 
وتســهيل  واملعوقات  املشــاكل 
ولغرض  للمواطــن  االجــراءات 
منــع ازدواج الجنســية لغــر 
الجنســية  الحاصل عى  العراقي 
رشيحة  وألنصــاف  العراقيــة، 
للجنســية  املســتحقن  مــن 
العراقيــة املترضريــن يف ظــل 

البائد. النظــام 
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4 
مرشوع قانون االدارة 

املالية
)اللجنة املالية(

الجلسـة رقـم 
 )25(

السبت 12 / 
كانــون الثاني/ 

2019

الجلســة 
رقــم )3( 

االثنيـن 
12 / آذار 

2019 /

 53(
مادة(

القواعــد  تنظيــم  لغــرض 
اإلدارة  تحكــم  التي  واإلجراءات 
املاليــة واملحاســبية يف مجــال 
والتنفيذ  واإلعــداد  التخطيــط 
للموازنة  والتدقيــق  والرقابــة 
وتوجيــه  االتحاديــة  العامــة 
االتحاديــة  اإليــرادات  جميــع 
إىل الخزينــة العامــة لتغطيــة 
اإلنفــاق العام وتحديــد ارتباط 
من  الداخلية  الرقابــة  وحــدات 
والفنيــة  اإلداريــة  الناحيتــن 
بتنفيذ  املتعلقة  اآلليــات  ووضع 
جهــة  كل  والتــزام  املوازنــات 
مســؤولية  وتحديــد  منفــذة 
وزارة املاليــة يف مرحلــة التنفيذ 
مواعيــد  تحديــد  اىل  اضافــة 
املراجعة  لتقديــم موازين  معينة 
وااللتزام  الختامية  والحســابات 
)شــفافية  املوازنــة  بمبــادئ 
املوازنــة  وشــمولية  املوازنــة 
وســنوية  املوازنــة  ووحــدة 
التخصيص( عند  املوازنة وعــدم 
العامة  املوازنــة  تهيئــة وتنفيذ 
بها  املتصلة  واألمــور  االتحادية 
وبمــا يضمن تحقيق اســتقرار 
االقتصــاد الــكيل واالســتقرار 
املــايل وتعزيز تخصيــص موارد 
كفــاءة  وتحســن  املوازنــة 
وضمــان  االنفــاق  وفعاليــة 
األمثل  النحــو  النقــد عى  إدارة 
معلومــات  نوعيــة  وتحســن 
اىل مجلــس  املقدمــة  املوازنــة 

النــواب واىل الجمهــور.
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5 

تقريـر ومناقشة 
مرشوع قانون تعديل 
قانون الرشكات رقم 

)21( لسنة 1997.

)لجنة االقتصاد    
واالستثمار(

الجلسـة رقـم 
 )26(

األربعاء 16 / 
كانون الثاني/ 

2019

الجلسة 
رقم )4( 
الخميس 

14 / آذار 
2019 /

الجلسة 
 )28(

الخميس/ 
 27

حزيران / 
2019

)11(
مادة

تأســيس  إىل  الحاجــة  لــروز 
الــرشكات القابضة بما يســهم 
وبغية  الوطني  االقتصــاد  بدعم 
القانونيــة  االحــكام  تنظيــم 
الخاصة بها ولتســهيل اجراءات 
الرشكات  تأســييس  طلب  تقديم 
الوزراء  ولغرض تمكــن مجلس 
قابضة يف  تأســيس رشكات  من 
الوزرات والجهــات غر املرتبطة 
بــوزارة أو تحويــل الــرشكات 
العامــة إىل رشكات قابضــة أو 
من  الــرشكات  بعض  اســتثناء 
ولغــرض  القانــون،  أحــكام 
تنظيــم مســاهمة رأس مــال 
املســاهمة  الرشكات  يف  األجنبي 
زيــادة  ولغــرض  واملحــدودة 
بموجب  تســتوىف  التي  املبالــغ 
التجارة  وزيــر  وتمكن  القانون 

بها. النظــر  إعادة 

6 
مقرح قانون تخصيص 

قطع أراض للعوائل 
العراقية

الجلسة رقم )4( 
الخميس 14 / 

آذار / 2019

تطبيقا  القانــون  هــذا  يأتــي 
العراقــي  الدســتور  ألحــكام 
املالئم  الســكن  وضمــان توفر 
للفــرد واالرس العراقية والحفاظ 

واوارصهم. كراماتهــم  عــى 

7 
مرشوع قانون الكسب 

غر املرشوع.

)لجنة النزاهة، 
اللجنة 

القانونية، 
اللجنة املالية(

الجلسة رقم )5( 
األحد 24 / آذار 

2019 /

)20(
مادة

من اجــل حمايــة املــال العام 
وملنــع حاالت تضــارب املصالح 
العامة  املصلحــة  الخاصــة مع 
ولضمــان مرشوعيــة مصادرة 
السياســية  التنظيمات  تمويــل 
وإلخضــاع  الحكوميــة  وغــر 
مناصبهــم  يســتغلون  الذيــن 
غــر  االثــراء  يف  الوظيفيــة 
العــام  املــال  مــن  املــرشوع 

للمســألة القانونيــة.

8 
مرشوع قانون املدن 

الصناعية.
)لجنة االقتصاد 

واالستثمار(

الجلسة رقم )5( 
األحد 24 / آذار 

2019 /

الجلسة 
رقم )11( 

االربعاء 17 
/ نيسان / 

2019

الجلسة 
 )15(

الخميس/ 
2 آيار / 

2019

)21(
مادة

لغــرض تنظيم انشــاء وتطوير 
وادارة وتشــغيل املدن الصناعية 
لتجــارب  وفقــا  وصيانتهــا 
تشــجيع  وبهــدف  معــارصة 
الخاص  االســتثمار  وتوســيع 
االقتصــاد  قــدرات  وتعزيــز 
االســتثمارات  وجذب  الوطنــي 
العمل  فــرص  وخلق  االجنبيــة 
املســتدامة. التنمية  وتحقيــق 
اوالً: التصويت عى اقالة محافظ 

نينوى ونائبيه.
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9 

مرشوع قانون التعديل 
االول لقانون حجز 

ومصادرة االموال 
املنقولة وغر املنقولة 

العائدة اىل اركان النظام 
السابق رقم )72( لسنة 

.2017

)اللجنة املالية، 
لجنة املصالحة 

والعشائر 
والشؤون 

الدينية، اللجنة 
القانونية(

الجلسة رقم )5( 
األحد 24 / آذار 

2019 /

الجلسة 
رقم )9( 

السبت 13 
/ نيسان / 

2019

)3(
مادة

املشــمولن  تمكــن  لغــرض 
ومصــادرة  حجــز  بأحــكام 
االمــوال املنقولة وغــر املنقولة 
العائدة اىل اركان النظام الســابق 
رقــم )72( لســنة 2017 مــن 
عى  االعــراض  طلبات  تقديــم 
مصادرة اموالهــم املنقولة وغر 
املنقولــة وطلــب رفع اشــارة 
املشــكلة  اللجان  امــام  الحجز 

الغرض. لهــذا 

10 

مرشوع قانون التعديل 
السادس لقـانون 

التـنـفيذ رقم )45( 
لسنـــة 1980 

)اللجنة 
القانونية(

الجلسة رقم )6( 
الثالثاء 26/ آذار 

2019/

الجلسة 
 )20(

الثالثاء/ 
21 آيار / 

2019

الجلسة 
 )25(

السبت/ 
 22

حزيران / 
2019

)13(
مادة

من  الدولــة  حقــوق  لضمــان 
القــرارات  تنفيذ  خــالل عــدم 
اكتســابها  بعــد  إال  بحقهــا 
حق  وضمان  القطعيــة  الدرجة 
حقها  عى  الحصــول  يف  الزوجة 
والســتقرار  غبن،  دون  الرشعي 
املعامــالت التنفيذية فيما يتعلق 
بدفع  املكلفــة  الجهة  بتحديــد 

. لرسوم ا

11 

مرشوع قانون التعديل 
االول لقانون صندوق 
اسرداد اموال العراق 

رقم )9( لسنة 2012. 

)لجنة النزاهة، 
اللجنة املالية(

الجلسة رقـم 
 )26(

األربعاء 16 / 
كانــون الثاني/ 

2019

الجلسة 
رقم )6( 

الثالثاء 
26 / آذار 

2019/

الجلسة 
 )15(

الخميس/ 
2 آيار / 

2019

) 7(
مادة

لغــرض تحديــد جهــة ارتباط 
العراق  أموال  اســرداد  صندوق 
ادارته  ملجلــس  أعضاء  وإضافة 
ومنــح صالحية ملجلــس اإلدارة 
للمخريــن  املكافئــات  بمنــح 

منهم. كل  دور  وبحســب 

12 

مشــروع قانون 
تصديق اتفاقيــة 

تسـريع التعاون فـــي 
املجال االقتصادي 

وشؤون الطاقة بيـــن 
حكومة جمهورية 
العراق وحكومـة 
جمهورية كوريا 

الجنوبية. 

)لجنة العالقات 
الخارجية، لجنة 
النفط والطاقة 

والثروات 
الطبيعية، 

لجنة االقتصاد 
واالستثمار(

الجلسة رقم )7( 
الخميس 28 / 

آذار / 2019

 )2(
مادة

من أجــل املســاهمة يف التنمية 
جمهوريــة  يف  االقتصاديــة 
العــراق وجمهوريــة كوريا من 
خــالل التعاون يف مجــايل الدعم 
االقتصــادي ودعــم الطاقة عى 
باملثل  املعاملــة  مبادئ  أســاس 
املصادقة  واملســاواة، ولغــرض 
التعاون  ترسيــع  اتفاقية  عــى 
يف املجــال االقتصادي وشــؤون 
جمهورية  حكومــة  بن  الطاقة 
العــراق وحكومــة جمهوريــة 

. يا ر كو

13 

مشـــــروع قانون 
تصديق اتفـاق املقر 

بن حكومة جمهورية 
العراق واللجنة الدولية 

للصليب االحمر.

)لجنة العالقات 
الخارجية(

الجلسة رقم )7( 
الخميس 28 / 

آذار / 2019

الجلسة 
 )35(

الخميس/ 
25 تموز / 

2019

) 2(
مادة

جمهوريــة  لرغبــة  بالنظــر 
العــراق يف منح اللجنــة الدولية 
للصليب األحمــر دورا لالضطالع 
توفر  يف  اإلنســانية  بمهامهــا 
الحماية وتقديم املســاعدة بغية 
املعاناة اإلنســانية  التخفيف من 
عــن الشــعب العراقــي وبدون 

. تمييز
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14 

مقرح قانون التعديل 
االول لقانون انتخابات 

مجالس
 املحافظات واالقضية 

رقم )12( لسنة 2018.

)اللجنة 
القانونية، 

لجنة االقاليم 
واملحافظات 

غر املنتظمة يف 
اقليم(

الجلسة رقم )7( 
الخميس 28 / 

آذار / 2019

 20(
مادة(

حرة  انتخابــات  اجــراء  لغرض 
غــر  للمحافظــات  ونزيهــة 
واالقضية  اقليــم  يف  املنتظمــة 
التابعــة لها ولكي تكــون هذه 
االنتخابــات ديمقراطيــة بعيدة 
وبغية  الخارجية  التأثــرات  عن 
للمســتوى  باالنتخابات  االرتقاء 

. ب ملطلو ا

15 
مقتـــرح قانـــون 

الضمــان الصحــي. 

)لجنـة 
الصحـة 
والبيئـة(

الجلسة رقم )7( 
الخميس 28 / 

آذار / 2019

 49(
مادة(

بهــدف ضمان جــودة الخدمات 
املواطنن  وحصــول  الصحيــة 
عليهــا يف كل مــكان من أرض 
الوطــن ويف أي وقــت ولتخفيف 
األعبــاء املاليــة عــن املواطنن 
مبدأ  وتحقيق  الفقــر  من  والحد 
والعدالة  االجتماعــي  التكافــل 

. لصحية ا

16 

مقرح قانون التعديل 
االول لقانون املجمع 
العلمي العراقي رقم 
)22( لسنة 2015.   

)لجنة التعليم 
العايل والبحث 

العلمي، اللجنة 
القانونية(

الجلسة رقم 
 )25(

السبت 12 / 
كانون الثاني/ 

2019

الجلسة 
رقم )7( 
الخميس 

28 / آذار 
2019 /

 2(
مادة(

بغيــة إنصاف موظفــي املجمع 
العلمــي اســوًة بأقرانهــم من 
العراقية  الجامعــات  موظفــي 
كونهــم متســاوين بالحقــوق 

. ت جبا لوا وا

17 

مرشوع قانون التعديل 
االول لقانون املطابع 

االهلية رقم )5( لسنة 
 .1999

)لجنة الثقافة 
واالعالم 

والسياحة 
واآلثار، لجنة 

األمن والدفاع(

الجلسة رقم )8( 
االربعاء 10 / 

نيسان / 2019

الجلسة 
رقم )16( 

السبت 
4/ آيار/ 

2019

الجلسة 
رقم )23( 
الخميس 

/13
حزيران/ 

2019

 6(
مادة(

االعــالم  وزارة  لحــل  نظــرا 
بعــد  للطباعــة  الحريــة  ودار 
رســوم  ولزيــادة   2003/4/9
واملحال  املطابع  تأســيس  اجازة 
قانــون  بأحــكام  املشــمولة 
وتجديدهــا  االهليــة  املطابــع 
الغرامــات  مبالــغ  وتعديــل 
عــى  املفروضــة  والعقوبــات 
القانــون  ألحــكام  املخالفــن 
الظروف  مــع  يتناســب  بمــا 
وتحديد  الحاليــة  االقتصاديــة 
بتنفيــذ  املختصــة  الجهــة 

القانــون.

18 
مرشوع قانون 

االستثمار املعدني. 
)لجنة االقتصاد 

واالستثمار(

الجلسة رقم )8( 
االربعاء 10 / 

نيسان / 2019

الجلسة 
 )28(

الخميس/ 
27 حزيران 

2019 /

 24(
مادة(

وجــذب  تشــجيع  لغــرض 
الثــروة  مجــال  يف  االســتثمار 
املعدنية والنهوض بهذا النشــاط 
تنظيم  قانون  كــون  االقتصادي 
االســتثمار املعدنــي رقــم 91 
لســنة 1988 لــم يعــد مواكبا 
ملتطلبــات نشــاط االســتثمار 
فســح  عن  وفضــال  املعدنــي 
الخاص  القطــاع  امــام  املجال 
يف  للدخول  االجنبــي  او  العراقي 

االســتثمار. هذا 
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19 
مرشوع قانون 

االتصاالت واملعلوماتية.

)لجنة الخدمات 
واالعمار، لجنة 

الثقافة واالعالم 
والسياحة 

واآلثار(

الجلسة رقم )9( 
السبت 13 / 

نيسان / 2019

 42(
مادة(

لغــرض تنظيــم وادارة قطــاع 
يف  واملعلوماتيــة  االتصــاالت 
ورســم  العــراق  جمهوريــة 
السياســة العامة لهــا، وتحديد 
بعمليــة  املختصــة  الجهــات 
الــرددات  وتنظيم  تخصيــص 
واالجازات  الراخيــص  ومنــح 
الوطنيــة  الثــروات  وحمايــة 
يف هــذه القطاعــات وضمــان 
للطيــف  األمثــل  االســتخدام 
تشــجيع  وألجــل  الــرددي 
االســتثمار يف قطــاع االتصاالت 
مصالــح  حمايــة  وضمــان 
أفضــل  وتقديــم  املســتفيدين 
التطور  ومواكبة  لهــم  الخدمات 
التنميــة  التكنولوجــي ودعــم 

االقتصاديــة يف هــذا املجــال.

20 
مرشوع قانون املحكمة 

االتحادية العليا.
)اللجنة 

القانونية(

الجلسة رقم )9( 
السبت 13 / 

نيسان / 2019

الجلسة 
 )29(

االحد/ 30 
حزيران / 

2019

 24(
مادة(

املواد  يف  الــواردة  باألحكام  عمال 
مــن  و97(  و94  و93  و92   52(
لعام  العراق  جمهورية  دســتور 
2005 وملواكبــة مــا ورد مــن 
الديمقراطية  العملية  يف  تغيرات 
وملا  الدســتورية  واملؤسســات 
أفــرزه التطبيــق العميل ألحكام 

النافذ. القانــون 

21 

مرشوع قانون التعديل 
الثاني لقانون نقابة 

الجيولوجين رقم 
)197( لسنة 1968.

)لجنة 
مؤسسات 

املجتمع املدني 
والتطوير 
الرملاني(

الجلسة رقم )9( 
السبت 13 / 

نيسان / 2019

الجلسة 
 )20(

الثالثاء/ 
21 آيار / 

2019

الجلسة 
 )33(

السبت/ 
20 تموز 
2019 /

 16(
مادة(

لغــرض مواكبــة املتغــرات يف 
املتعلقــة  األعمــال  ممارســة 
باألرض وتصنيــف الجيولوجين 
ومنح  العمل  يف  لخراتهــم  وفقا 
ومجلسها  للنقابة  العامة  الهيئة 
مواكبة  مــن  تمكنها  صالحيات 
املتغــرات االقتصاديــة، ومــن 
أجــل معاقبــة مــن يخالــف 

أحــكام هــذا القانون.

22 

مرشوع قانون تصديق 
اتفاقية تجنب االزدواج 
الرضيبي ومنع التهرب 

املايل بما يختص 
بالرضيبة عى الدخل 

ورأس املال بن حكومة 
جمهورية العراق 

وحكومة دولة االمارات 
العربية املتحدة. 

)لجنة العالقات 
الخارجية، 

اللجنة املالية، 
لجنة النزاهة(

الجلسة رقم )9( 
السبت 13 / 

نيسان / 2019

الجلسة 
رقم )23( 
الخميس 

 /13
حزيران/ 

2019

الجلسة 
 )29(

االحد/ 30 
حزيران / 

2019

 2(
مادة(

بغيــة تطوير وتعزيــز العالقات 
بــن  املتبادلــة  االقتصاديــة 
االزدواج  وتفــادي  البلديــن 
الرضيبــي ومنــع التهــرب من 
دفــع الرضائــب املفروضة عى 
فيهمــا،  املــال  ورأس  الدخــل 
اتفاقية  عــى  املصادقة  ولغرض 
تجنــب االزدواج الرضيبي ومنع 
التهــرب املــايل بمــا يختــص 
ورأس  الدخــل  عى  بالرضيبــة 
جمهورية  حكومــة  بــن  املال 
االمارات  دولة  وحكومــة  العراق 

املتحدة. العربيــة 
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23 
مرشوع قانون وزارة 
االتصاالت وتكنلوجيا 

املعلومات.

)لجنة الخدمات 
واالعمار، لجنة 

الثقافة واالعالم 
والسياحة 

واآلثار(

الجلسة رقم 
)10( االثنن 

15 / نيسان / 
2019

 13(
مادة(

وزارة  اســتحداث  لغــرض 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
املعلومــات وتحديــد مهامهــا 
التحتيــة  البنــى  وتطويــر 
الســلكية  االتصاالت  لقطاعات 
وتكنولوجيــا  والالســلكية 
الريــد  وخدمــات  املعلومــات 
والتوفــر وخدمــات االنرنــت 
وتطويــر  أنواعهــا  بجميــع 
االتصــاالت ومواكبــة التطــور 
التكنولوجــي وتنفيذ السياســة 
هــذه  يف  للدولــة  العامــة 
القطاعــات وبغيــة اســتغالل 
والبرشيــة  املاديــة  الطاقــات 
بهدف زيادة وتحســن الخدمات 
ورفــع مســتوى االداء وتنظيم 
العمــل يف قطاعــات االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومات ولتحديد 
للــوزارة. التنظيمــي  الهيــكل 

24 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق 
اىل اتفاقية بشأن 

املعاير الدنيا للضمان 
االجتماعي رقم )102( 

لسنة 1952.

)لجنة العالقات 
الخارجية، لجنة 
العمل والشؤون 

االجتماعية 
والهجرة 

واملهجرين(

الجلسة رقم 
)10( االثنن 

15 / نيسان / 
2019

الجلسة 
 )35(

الخميس/ 
25 تموز / 

2019

الجلسة 
 )36(

الثالثاء/ 
30 تموز 
2019 /

 2(
مادة(

لغــرض تأمن الحــد األدنى من 
االجتماعي  الضمــان  معايــر 
للعاملــن يف جمهوريــة العراق، 
اتفاقية  إىل  االنضمــام  وبغيــة 
الدنيــا للضمان  بشــأن املعاير 
االجتماعــي رقم )102( لســنة 
النفاذ  1952 والتي دخلــت حيز 
يف 27/ نيســان/ أبريل/ 1955.

25 
مرشوع قانون هيأة 

االعالم واالتصاالت.

)لجنة الخدمات 
واالعمار، لجنة 

الثقافة واالعالم 
والسياحة 

واآلثار(

الجلسة رقم 
)11( االربعاء 

17 / نيسان / 
2019

الجلسة 
 )30(

الثالثاء/ 
2 تموز / 

2019

 57(
مادة(

وســائل  يف  العمل  تنظيم  لغرض 
االتصــاالت واعــداد الضوابــط 
واالعــالم  للبــث  الرئيســية 
تراخيص  منــح  يف  واعتمادهــا 
والرســال  البث  وخدمات  الردد 
الالســلكي  االتصال  وخدمــات 
عى املســتوى الوطني والحصول 
والربط  الشــبكات  خدمات  عى 
الردد  طيــف  وتنظيم  بينهمــا 
الالســلكي  وأجهزة  الالســلكي 
لالتصاالت  الطرفيــة  واملعــدات 
املستفيدين  وحماية  الالســلكية 
معايــر  ووضــع  واملعلومــات 

االعالمي. للعمــل 
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26 
مرشوع قانون الهيأة 

البحرية العراقية العليا. 
)لجنة الخدمات 

واالعمار(

الجلسة رقم 
)11( االربعاء 

17 / نيسان / 
2019

الجلسة 
 )27(

الثالثاء/ 
25 حزيران 

2019 /

الجلسة 
 )35(

الخميس/ 
25 تموز 
2019 /

 17(
مادة(

القطــاع  تنظيــم  أجــل  مــن 
واعتمــاد  وتطويــره  البحــري 
فيه  للعمــل  الدوليــة  املعايــر 
يف  الدولية  االتفاقيــات  ومواكبة 
البيئة  وحماية  الســالمة  مجال 
القطــاع  وتشــجيع  البحريــة 
الخــاص للعمل يف مجــال النقل 
البحــري واالرتقــاء بمســتوى 
ولغرض  البحريــة،  الخدمــات 
العراقية  البحرية  الهيئة  إنشــاء 

. لعليا ا

27 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق اىل 

اتفاقية بنك االستثمار 
اآلسيوي للبنى التحتية.

)لجنة العالقات 
الخارجية(

الجلسة رقم 
)11( االربعاء 

17 / نيسان / 
2019

 2(
مادة(

البنى  وتأهيــل  بنــاء  لغــرض 
وتنويــع  العــراق  يف  التحتيــة 
أجل  مصــادر تمويلهــا ومــن 
العــراق  جمهوريــة  انضمــام 
االســتثمار  بنــك  اتفاقيــة  إىل 

التحتيــة. للبنــى  االســيوي 

مرشوع قانون املرور. 28
)لجنة االمن 

والدفاع(

الجلسة رقم 
 )26(

السبت 19/ 
كانون الثاني 

2019

الجلسة 
رقم )11( 

االربعاء 17 
/ نيسان / 

2019

الجلسة 
 )17(

االحد/ 
5 آيار/ 

2019

 50(
مادة(

لغــرض تنظيــم أحــكام مرور 
الجهــات  وتحديــد  املركبــات 
املسؤولة عن تســجيلها وتحديد 
رشوط املتانــة واألمــان فيهــا 
اجــازة  منــح  رشوط  وبيــان 
وإعادة  فئاتها  وتحديد  الســوق 
والغرامات  العقوبــات  يف  النظر 
احكام  مخالفة  عــى  املفروضة 
ينســجم مع جسامة  بما  املرور 
االقتصادي  والواقــع  املخالفــة 
تمتلك  التــي  الجهات  وتحديــد 

صالحيــة فــرض الغرامة.

29 

مرشوع قانون حقوق 
شهداء قاعدة الطيار 

ماجد التميمي الجوية 
يف محافظة صالح 

الدين.

)لجنة الشهداء 
والضحايا 
والسجناء 

السياسين، 
اللجنة 

القانونية(

الجلسة رقم 
)13( االثنن 

29 / نيسان / 
2019

الجلسة 
رقم )22( 

الثالثاء 
/11

حزيران/ 
2019

الجلسة 
 )32(

الخميس/ 
11 تموز 
2019 /

 9(
مادة(

الجريمــة  إدانــة  أجــل  مــن 
التــي ارتكبهــا تنظيــم داعش 
الجوية  القاعــدة  يف  االرهابــي 
مــن  حزيــران  يف  )ســبايكر( 
ذوي  وإلنصــاف   ،2014 عــام 
الشــهداء بتحقيــق العدالة، من 
القانــون، وعدم  إنفــاذ  خلــال 
من  باإلفالت  للجنــاة  الســماح 
املترضرين  ولتعويــض  العقاب، 
ولتعريــف  ومعنويــا،  ماديــا 
املجتمــع الدويل بجرائــم تنظيم 
ولتخليــد  اإلرهابيــة،  داعــش 
ذكــرى الشــهداء، ومنع طمس 

. ئق لحقا ا



194

30 
مرشوع قانون الخدمة 

املدنية االتحادي.

)اللجنة 
املالية، اللجنة 

القانونية( 

الجلسة )27( 
الثالثاء/22 

كانون الثاني / 
2019

الجلسة 
رقم )13( 
االثنن 29 

/ نيسان / 
2019

 100(
مادة(

االداري  النظــام  تحديث  لغرض 
اصالحي  خــالل  مــن  للدولــة 
املدنيــة،  الخدمــة  ركنــي 
أحكامها  وتوحيــد  والوظيفــة 
قانــون واحد جامع يســهل  يف 

تطبيقــه.

31 

مقرح قانون إلغاء قرار 
مجلس قيادة الثورة 

املنحل رقم )459( لسنة 
1987 بخصوص قضاء 
منديل واستضافة السيد 

محافظ دياىل.

)اللجة 
القانونية(

الجلسة رقم 
)13( االثنن 

29 / نيسان / 
2019

 2(
مادة( 

لغــرض انصــاف ابنــاء منديل 
وكونــه قضاء كبر ومــن أقدم 
ديــاىل  محافظــة  يف  األقضيــة 
مــع ابقــاء التغــرات االدارية 

املجــاورة. لألقضية 

32 

مرشوع قانون تنظيم 
أنشاء عالوي بيع 
الفواكه والخرض 

والحيوانات.

)لجنة الزراعة 
واملياه واالهوار، 

اللجنة املالية، 
لجنة الخدمات 

واالعمار(

الجلسة رقم 
)13( االثنن 

29 / نيسان / 
2019

 5(
مادة(

انشــاء  تنظيم  إعــادة  بهــدف 
الفواكــه والخرض  بيــع  عالوي 
والحيوانات داخــل حدود البلدية 
وخارجهــا وألجل منــح االتحاد 
حق  الفالحية  للجمعيــات  العام 
العــالوي خارج  انشــاء هــذه 
ينســجم مع  البلدية وبما  حدود 

. فه ا هد أ

33 

مرشوع قانون تعديل 
قانون الغرامات الواردة 

بقانون العقوبات 
رقم )111( لسنة 

1996 املعدل والقوانن 
الخاصة االخرى رقم 

)60( لسنة 2008.

)اللجنة 
القانونية(

الجلسة )14( 
الثالثاء/ 30 

نيسان / 2019

 2(
مادة(

الغرامات  مبالغ  لتعديــل  بالنظر 
قانــون  يف  عليهــا  املنصــوص 
لســنة   )111( رقم  العقوبــات 
رقم  القانــون  بموجــب   1969
ولغــرض   2008 لســنة   )6(
شــمول هذا التعديــل للغرامات 
القوانن  يف  عليهــا  املنصــوص 
هذا  ازالــة  ولغــرض  االخــرى 
مبالــغ  بزيــادة  التفــاوت 

فيها. الــواردة  الغرامــات 

34 

مرشوع قانون الطعن 
ملصحة القانون يف 
األحكام والقرارات 

الخاصة بامللكية 
العقارية.

)اللجنة 
القانونية، لجنة 

الزراعة واملياه 
واألهوار، اللجنة 

املالية، لجنة 
العمل والشؤون 

االجتماعية 
والهجرة 

واملهجرين(

الجلسة رقم 
)26( السبت 
19/ كانون 
الثاني 2019

الجلسة 
رقم )16( 

السبت 
4/ آيار/ 

2019

 4(
مادة(

االخطــاء  تصحيــح  لغــرض 
التــي  والقــرارات  االحــكام  يف 
واللجــان  املحاكــم  اصدرتهــا 
القضائيــة املشــكلة بموجــب 
العقارية  امللكية  دعــاوى  قانون 
من جهة االختصــاص يف قضايا 
التعويــض العينــي واالصــالح 
درجة  اكتســبت  والتي  الزراعي 
التصديق  او  املــدة  البتات بميض 

. عليها
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35 

مقرح قانون أعادة 
منتسبي وزارتي 

الداخلية والدفاع اىل 
الخدمة.

)لجنة األمن 
والدفاع(

الجلسة )15( 
الخميس/ 2 آيار 

2019 /

الجلسة 
 )19(

االثنن/ 
20 آيار / 

2019

 6(
مادة(

الفرصــة  اتاحــة  بهــدف 
الداخلية  وزارة  ضمن  للمنتسبن 
يف  الجنــود  مــن  واملتطوعــن 
لفرات  العاملن  الدفــاع،  وزارة 
تدريبهم  الذين جــرى  طويلــة، 
وتأهيلهــم للقيــام بمهامهــم 
بأداء  لالســتمرار  وواجباتهــم 
تلــك املهــام وملا أظهــروه من 
تضحيات  من  وقدموه  شــجاعة 
للدفــاع عــن أرض الوطــن يف 
داعش  عصابــات  ضــد  الحرب 
اإلرهابيــة ووفاًء ملن استشــهد 
أو جرح منهــم أثناء أداء الواجب 
ومــن جرائــه رغــم قيامهــم 
بتزويد الوزارة بشــهادة الدراسة 
التي  األصوليــة  غر  االبتدائيــة 
املراكز  تأثر عــى  لم يكن لهــا 
املالية لغرهم من  أو  القانونيــة 
املنتســبن الرشطــة واملطوعن 

مــن الجنــود املتعاقدين.

36 

مرشوع قانون التعديل 
االول لقانون انتخابات 

مجالس املحافظات 
غر املنتظمة باقليم 

واالقضية التابعة لها 
رقم )12( لسنة 2018.

)اللجنة 
القانونية(

الجلسة )21( 
الخميس/ 23 

آيار / 2019

الجلسة 
رقم )22( 

الثالثاء 
 /11

حزيران/ 
2019

الجلسة 
 )34(

االثنن/ 
22 تموز 
2019 /

 4(
مادة(

بغيــة تخفيــض رشط العمر يف 
ولضمان  لالنتخابــات  املرشــح 
بن  للمقاعــد  عــادل  توزيــع 
تحقيــق  ولغــرض  القوائــم 
القائمة  التوازن بن حــق عضو 
الفائز باالنســحاب من القائمة، 
وبن حــق القائمــة التي ينتمي 
بوصفها  اســتقرارها  يف  إليهــا 
أال  ولضمــن  واحــدة  قائمــة 
يؤثــر ذلك يف تشــكيل الحكومة 

. ملحلية ا

37 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق اىل 

اتفاقية مينا ماتا بشأن 
الزئبق.

)لجنة العالقات 
الخارجية، لجنة 
الصحة والبيئة(

الجلسة رقم 
)23( الخميس 
13/حزيران/ 

2019

 2(
مادة(

لغــرض الســيطرة والحــد من 
خطــر الزئبــق وتأثراتــه عى 
االنســان من  البيئــة وصحــة 
البرشية  واالطالقات  االنبعاثــات 
ونقل  للزئبق ومركباته  املنشــئة 
أفضــل التقنيــات املتاحة يف كل 
منتجاته  من  بالزئبــق  يتعلق  ما 
به  امللوثة  واملواقــع  به  واالتجار 
وأســلوب الخزن واالستفادة من 
تجــارب الدول وبغيــة انضمام 
اتفاقية  إىل  العــراق  جمهوريــة 

الزئبق.  بشــأن  ميناماتا 
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38 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق اىل 

اتفاقية اليونسكو بشأن 
حماية الراث الثقايف 

املغمور باملياه.

)لجنة العالقات 
الخارجية، لجنة 
الثقافة واالعالم 

والسياحة 
واالثار(

الجلسة رقم 
)23( الخميس 
13/حزيران/ 

2019

 2(
مادة(

حمايــة  تعزيــز  اجــل  مــن 
باملياه  املغمــور  الثقايف  الــراث 
لتحقيق  الــدول  بن  والتعــاون 
ذلــك واملحافظة عليــه من اجل 
لهذا  ملــا  االنســانية  مصلحــة 
الــراث مــن اهميــة باعتباره 
جــزءا ال يتجــزأ مــن الــراث 
الثقــايف للبرشية وعنــرا بالغ 
الشــعوب  تاريــخ  يف  االهميــة 
العالقــات  وتاريــخ  واالمــم 
الراث  بخصــوص  بينها  فيمــا 

. ك ملشر ا

39 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق اىل 

اتفاقية باريس امللحق 
باتفاقية االمم املتحدة 

االطارية لتغر املناخ 
لعام 1992.

)لجنة العالقات 
الخارجية(

الجلسة رقم 
)23( الخميس 
13/ حزيران/ 

2019

 2(
مادة(

مع  والتعاون  املشــاركة  لغرض 
الذي  التهديد  مواجهــة  يف  الدول 
والتصدي  املنــاخ  تغر  يشــكله 
غــازات  انبعاثــات  لظاهــرة 
اثارها. مــن  والتقليل  الدفينــة 

40 

مرشوع قانون 
تصديق اتفاقية اعفاء 
حاميل جوازات السفر 

الدبلوماسية والخدمة/ 
الرسمية من سمة 

الدخول بن حكومة 
جمهورية العراق 

وحكومة جمهورية 
رصبيا.

)لجنة العالقات 
الخارجية( 

الجلسة رقم 
)23( الخميس 
13/ حزيران/ 

2019

 2(
مادة(

بغيــة تعزيز العالقــات الثنائية 
البلدين وتســهيل ســفر  بــن 
جوازات  حامــيل  من  موطنيهما 
الســفر الدبلوماسية والخدمة – 

. سمية لر ا

41 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق اىل 

اتفاقية تجارة الحبوب 
لعام 1995.

)لجنة العالقات 
الخارجية، 

لجنة االقتصاد 
واالستثمار 

والزراعة واملياه 
واالهوار(

الجلسة رقم 
)23( الخميس 
13/ حزيران/ 

2019

 2(
مادة(

بغيــة تعزيز التعــاون الدويل يف 
وتامن  الدولية  الحبــوب  تجارة 
التدفــق الحر لهــذه التجارة بما 
يحقق املصلحــة لجميع االعضاء 
اسواق  اســتقرار  يف  واملساهمة 
الحبــوب الدوليــة وتعزيز االمن 

. ئي ا لغذ ا

42 
مرشوع قانون 

الالجئن.

)لجنة العمل 
والشؤون 

االجتماعية، 
لجنة الهجرة 

واملهجرين، 
لجنة العالقات 

الخارجية، لجنة 
حقوق االنسان، 

لجنة االمن 
والدفاع(

الجلسة رقم 
)23( الخميس 
13/ حزيران/ 

2019

 19(
مادة( 

اللجوء  قواعــد  تنظيــم  لغرض 
واحكامــه يف جمهوريــة العراق 
اللجوء االنساني  لتشــمل حاالت 
والســيايس واالخــرى بســبب 
او  الجنســية  او  الدين  او  العرق 
وتعرض  االجتماعــي  االنتمــاء 
واالضطهاد  التهديــد  اىل  الالجئ 
وبما ينســجم واحكام دســتور 
واالتفاقيات  العــراق  جمهورية 
النافــذة  والقوانــن  الدوليــة 

االداري. الهيــكل  وايجاد 
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43 
مرشوع قانون العفو 

من العقوبات الرضيبية. 

)اللجنة املالية، 
لجنة االقتصاد 

واالستثمار( 

الجلسة رقم 
)23( الخميس 
13/حزيران/ 

2019

الجلسة 
 )28(

الخميس/ 
27 حزيران 

2019 /

الجلسة 
 )32(

الخميس/ 
11 تموز 
2019 /

 4(
مادة(

من اجل اعطاء فرصة للمكلفن 
لحسم موقفهم وتسوية 

جرائمهم ولحسم الجرائم 
الرضيبية من السلطة املالية 

واستيفاء مبالغ الرضيبة يف ذمة 
املكلفن.

44 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق 

اىل اتفاقية حماية 
واستخدام املجاري 

املائية العابرة للحدود 
والبحرات الدولية 

هلسنكي 1992.

)لجنة العالقات 
الخارجية، لجنة 

الزراعة واملياه 
واالهوار، لجنة 

الصحة والبيئة(

الجلسة )24( 
السبت/ 15 

حزيران / 2019

 2(
مادة(

الدويل  التعــاون  بغيــة تعزيــز 
العابرة  املياه  تلــوث  ملنع وتقليل 
عليــه  والســيطرة  للحــدود 
ولغرض  اســتخدامها،  وترشيد 
انضمــام جمهوريــة العراق اىل 
واســتخدام  حمايــة  اتفاقيــة 
للحدود  العابرة  املائيــة  املجاري 
هلســنكي   – الدولية  والبحرات 
1992 التــي دخلت حيــز النفاذ 

.2013/2/6 يف 

45 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق اىل 

االتفاقية الدولية لإلنقاذ 
لسنة 1989.

)لجنة العالقات 
الخارجية، لجنة 
الصحة والبيئة(

الجلسة )24( 
السبت/ 15 

حزيران / 2019

الجلسة 
 )35(

الخميس/ 
25 تموز / 

2019

الجلسة 
 )36(

الثالثاء/ 
30 تموز 
2019 /

 2(
مادة(

الصناعــة  تشــجيع  بغيــة 
يف  البيئــة  وحمايــة  البحريــة 
انضمــام  ولغــرض  العــراق، 
االتفاقية  إىل  العــراق  جمهورية 
 1989 لســنة  لإلنقاذ  الدوليــة 
والتــي دخلــت حيــز النفاذ يف 

.1 9 9 6 /7 /1 4

46 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق اىل 

االتفاقية الدولية لضبط 
وادارة مياه الصابورة 

والرواسب يف السفن 
لعام 2004.

)لجنة العالقات 
الخارجية، لجنة 
الصحة والبيئة(

الجلسة )24( 
السبت/ 15 

حزيران / 2019

 2(
مادة( 

بغيــة تعزيز التعــاون يف مجال 
الصابورة  ميــاه  وادارة  ضبــط 
والرواســب يف الســفن وتطبيق 
املعايــر الراميــة إىل منــع نقل 
الضــارة  املائيــة  العضويــات 
لألمراض  املســببة  والكائنــات 
وتقليلــه إىل أقىص حــد ممكن، 
الجانبية غر  التأثــرات  وتفادي 
عنها،  الناشــئة  فيها  املرغــوب 
جمهورية  انضمــام  ولغــرض 
الوليــة  االتفاقيــة  اىل  العــراق 
لضبــط وادارة ميــاه الصابورة 
والرواســب يف السفن لعام 2004 
والتــي دخلــت حيــز النفاذ يف 

.2017 /9 /8

47 

مرشوع قانون التعديل 
االول لقانون وزارة 

الربية رقم )22( لسنة 
.2011

)لجنة الربية، 
اللجنة املالية(

الجلسة )24( 
السبت/ 15 

حزيران / 2019

 2(
مادة( 

التعليمية  بغية دعم املؤسســات 
وتحقيــق  املجــازة  األهليــة 
اعفاءهــا  ولغــرض  اهدافهــا 
من الرســوم الجمركيــة لتأمن 
املســتلزمات  من  احتياجاتهــا 

. ية بو لر ا
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48 

مرشوع قانون رسم 
طابع الحملة الوطنية 
لبناء املدارس ورياض 

االطفال.

)لجنة الربية(
الجلسة )24( 

السبت/ 15 
حزيران / 2019

الجلسة 
 )33(

السبت/ 
20 تموز / 

2019

 5(
مادة(

الالزمة  املبالــغ  توفــر  لغرض 
األطفال  وريــاض  املدارس  لبناء 
رشائح  جميع  مســاهمة  وبغية 
املجتمــع يف توفر املــواد املالية 

الغرض. لهــذا  املطلوبة 

49 

مرشوع قانون التعديل 
االول لقانون الحجر 

الزراعي رقم )76( لسنة 
.2012

)لجنة الزراعة 
واملياه واألهوار، 

لجنة الصحة 
والبيئة(

الجلسة )24( 
السبت/ 15 

حزيران / 2019

الجلسة 
 )30(

الثالثاء/ 
2 تموز / 

2019

 6(
مادة( 

لغرض إعفــاء الكميات الصغرة 
الزراعيــة  االرســاليات  مــن 
ونمــاذج البــذور لألصناف ذات 
من  العــايل  واالنتــاج  الجــودة 
اجازة االســتراد ولغرض شمول 
املوظفــن املســاندين باجــور 

والتبخر. الفحــص 

50 
مرشوع قانون هيئة 

التصنيع الحربي.
)لجنة األمن 

والدفاع(

الجلسة )24( 
السبت/ 15 

حزيران / 2019

الجلسة 
 )28(

الخميس/ 
27 حزيران 

2019 /

 16(
مادة(

الحربية  الصناعات  ألهمية  نظرا 
يف تثبيــت وتحقيق األمن الوطني 
الوطنــي،  االقتصــاد  ودعــم 
وتحقيق االســتفادة من الخرات 
تأمن  يف  واالســهام  الوطنيــة، 
األمنية  للــوزارات  الحربي  العمل 
الوطنيــة واالســهام يف تحقيق 
يحقق  بمــا  الوطنية  الســيادة 

. فها ا هد أ

51 

مرشوع قانون تصديق 
اتفاقية التعاون 

العسكري واالمني بن 
حكومة جمهورية 

العراق وحكومة اململكة 
االردنية الهاشمية.

)لجنة العالقات 
الخارجية(

الجلسة )25( 
السبت/ 22 

حزيران / 2019

الجلسة 
 )35(

الخميس/ 
25 تموز / 

2019

الجلسة 
 )36(

الثالثاء/ 
30 تموز 
2019 /

 2(
مادة(

للتعاون  اليــات  وضــع  بغيــة 
بــن حكومة جمهوريــة العراق 
االردنيــة  اململكــة  وحكومــة 
الهاشــمية بما يعــزز امكانيات 
عــى  وقدراتهــم  البلديــن 
الصعيديــن العســكري واالمني 
وفقــا ملبــادئ القانــون الدويل 
الوطنيــة  الســيادة  واحــرام 
الشــؤون  يف  التدخل  وعدم  لهما 
الداخليــة لكل منهمــا ولغرض 
التعاون  اتفاقيــة  عى  املصادقة 
حكومة  بن  واالمني  العســكري 
جمهوريــة العــراق وحكومــة 

الهاشــمية. االردنية  اململكــة 



199

52 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق اىل 

النظام االسايس ملؤتمر 
الهاي للقانون الدويل 

الخاص.

)لجنة العالقات 
الخارجية(

الجلسة )25( 
السبت/ 22 

حزيران / 2019

 2(
مادة(

التوحيــد  يف  املســاهمة  بغيــة 
القانــون  لقواعــد  التدريجــي 
الدويل الخاص الســيما يف املسائل 
اعــداد  يف  والتجاريــة  املدنيــة 
الجديدة  واالتفاقيــات  الوثائــق 
وتطويــر املعاهــد والحصــول 
الفنية  واملشــورة  املساعدة  عى 
والقانونيــة يف تنفــي اتفاقيات 
الهــاي وتطبيقاتهــا العلميــة 
جمهورية  انضمــام  ولغــرض 
االســاس  النظــام  اىل  العــراق 
الدويل  للقانــون  الهــاي  ملؤتمر 
النفاذ  حيــز  دخل  الذي  الخاص 

.1955/7/15 بتاريــخ 

53 

مقرح قانون التعديل 
الثالث لقانون تدرج 

ذوي املهن الطبية 
والصحية رقم )6( 

لسنة 2000.

)لجنة الصحة 
والبيئة(

الجلسة )25( 
السبت/ 22 

حزيران / 2019

الجلسة 
 )33(

السبت/ 
20 تموز / 

2019

 5(
مادة(

مــن  االســتفادة  لغــرض 
العلميــة  االختصاصــات 
بالتعين  بشــمولها  واســنادها 
املركــزي يف وزارة الصحــة من 
الســاندة  الصحية  املهــن  ذوي 
فيما  تنافــس  فــرص  وخلــق 
الطاقات  من  لالســتفادة  بينهم 
الصحــي. القطــاع  يف خدمــة 

54 

مقرح قانون التعديل 
االول لقانون زرع 

االعضاء البرشية ومنع 
االتجار بها رقم )11( 

لسنة 2016.

)لجنة الصحة 
والبيئة(

الجلسة )25( 
السبت/ 22 

حزيران / 2019

 16(
مادة(

القانونية  املراكــز  تنظيم  بهدف 
التــي  الصحيــة  للمؤسســات 
حصلــت تغيــرات بأســمائها 
اإليصــال  حقــوق  وتكييــف 
حمايــة  وإعطــاء  للمترعــن 
لتنظيــم  لألطبــاء  ومســاحة 
االعضاء  وزرع  نقــل  عمليــات 
مصلحــة  لتحقيــق  البرشيــة 

عالجيــة راجحــة للمــرىض.

55 

مرشوع قانون حرية 
التعبر عن الرأي 

واالجتماع والتظاهر 
السلمي.

)لجنة حقوق 
االنسان، لجنة 
املرأة واالرسة 

والطفولة، 
لجنة االمن 

والدفاع، اللجنة 
القانونية، لجنة 
الثقافة واالعالم 

والسياحة 
واالثار(

الجلسة )26( 
االثنن/ 24 

حزيران / 2019

 17(
مادة(

بهــدف رســم اليــة لضمــان 
الــراي  بكل  عن  التعبر  حريــة 
االجتمــاع  وحريــة  الوســائل 
وحــق  الســلمي  والتظاهــر 
املعرفــة بمــا ال يخــل  بالنظام 
وتحديد  العامة  اآلداب  او  العــام 
الجهات املســؤولة عن تنظيمها 

ومعاقبــة  املخالفن. 
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56 
مقرح قانون اللجنة 

االوملبية الوطنية 
العراقية.

)لجنة الشباب 
والرياضة(

الجلسة )26( 
االثنن/ 24 

حزيران / 2019

الجلسة 
 )32(

الخميس/ 
11 تموز / 

2019

 22(
مادة(

التــي  للتغيــرات  اســتنادا 
بعد  بعمــل  اللجنــة  حصلــت 
عــام 2003 وتجســيدا لإليمان 
الحركة  بــه  تماز  بمــا  العميق 
الرياضيــة  مــن دور فعــال يف 
االجتماعيــة والثقافية  الحيــاة 
ومــن اجــل اعــداد الرياضين 
البدنيــة  قدراتهــم   وتطويــر 
والذهنيــة وتنافســهم الــدويل 
ترســيخ  اجل  ومن  واالقليمــي 
بن  ونرشها  االوملبيــة   املبــادئ 
بلدنا  اخذ  ولضمــان  الرياضين 
الحركة  الالئق  ضمــن  موقعــه 
الرياضيــة االوملبيــة يف العالــم 
ولغــرض اعادة تأســيس لجنة 
االرشاف  تتــوىل   اوملبيــة جديدة 

عــى رياضــة االنجــاز العايل. 

57 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق 

اىل اتفاقية السالمة 
والصحة يف الزراعة رقم 

)184( لسنة 2001.

)لجنة العالقات 
الخارجية، لجنة 

الزراعة واملياه 
واالهوار، لجنة 

الصحة والبيئة(

الجلسة )27( 
الثالثاء/ 25 

حزيران / 2019

 2(
مادة(

بغيــة ازالــة املخاطــر يف بيئة 
التقليــل  او  الزراعــي  العمــل 
منهــا اىل أدنــي حــد ممكن او 
دون  والحيلولة  فيهــا  التحكــم 
ضارة  واصابات  حــوادث  وقوع 
بالصحــة ناجمــة عــن العمل 
او  بهــا  ترتبــط  او  الزراعــي 
انضمام  ولغــرض  تقع خاللــه 
اتفاقية  اىل  العــراق  جمهوريــة 
الزراعة  يف  والصحــة  الســالمة 

رقــم )184( لســنة 2001.

58 

مرشوع قانون انضمام 
جمهورية العراق اىل 

اتفاقية حماية االمومة 
رقم  )183( لسنة 

2000. واملقدم من 
لجنتي 

)لجنة العالقات 
الخارجية، لجنة 

املرأة واالرسة 
والطفولة(

الجلسة )28( 
الخميس/ 27 

حزيران / 2019

 2(
مادة(

الحمايــة  بهــدف  تعزيــز 
وصحــة  لألمومــة  القانونيــة 
مواصلة  وبغية  الطفل  وســالمة 
تعزيز املســاواة لجميع  النســاء 
اىل  االنضمام  ولغــرض  العامالت 

 . قية التفا ا

59 

مرشوع قانون تصديق 
الروتوكول لعام 2014 
املكمل  التفاقية العمل 
الجري رقم 29 لعام 

.1930

)لجنة العالقات 
الخارجية(

الجلسة )28( 
الخميس/ 27 

حزيران / 2019

 2(
مادة(

الالئق  العمــل  تأمــن  بهــدف 
للجميــع وبغــر القضــاء عى 
اشــكاله  بجميع  الجري  العمل 

الروتكول.  وللتصديــق  عــى 
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60 

مرشوع قانون التعديل 
االول لقانون املوازنة 

العامة االتحادية 
لجمهورية العراق 

للسنة املالية 2019 رقم 
)1( لسنة 2019.

)اللجنة املالية(
الجلسة )29( 

االحد/ 30 
حزيران / 2019

الجلسة 
 )30(

الثالثاء/ 
2 تموز / 

2019

الجلسة 
 )31(

االثنن/ 
8 تموز / 

2019

الكايف  الوقــت  اتاحة  أجــل  من 
الختيــار  الحكومــة  امــام 
ومهنيــن  كفؤيــن  اشــخاص 
العليا  القيادية  املناصب  لشــغل 
التي تــدار بالوكالة وانســجاما 
الرنامج  املحــدد يف  التوقيت  مع 
قبــل  مــن  املقــر  الحكومــي 
مجلــس النــواب عند تشــكيل 

الحالية. الحكومــة 

61 
مقرح قانون حماية 

االشخاص من االختفاء 
القرسي.

)لجنة حقوق 
االنسان(

الجلسة )29( 
االحد/ 30 

حزيران / 2019

62 
مرشوع قانون معالجة 

التجاوزات السكنية.

)لجنة الخدمات 
واالعمار، اللجنة 
القانونية، لجنة 

االمن والدفاع(

الجلسة )30( 
الثالثاء/ 2 تموز 

2019 /

 22(
مادة(

التجــاوزات  معالجــة  بهــدف 
الســكنية عــى ارايض مملوكة 
ضمــن  البلديــات  او  للدولــة 
حــدود التصاميــم االساســية 
قبل تاريــخ نفاذ هــذا القانون 
وتصحيــح الوضــع القانونــي 
للمتجاوزيــن بتأجرهم االرايض 
التــي تجــاوزوا عليها ألنشــاء 
منــع  ولغــرض  ســكنية  دور 
العائدة  العقــارات  عى  التجاوز 
التي  وازالة  والبلديــات  للدولــة 

عليها. حصلــت 

63 
مرشوع قانون 

الناجيات االيزيديات.

)لجنة الشهداء 
والضحايا 
والسجناء 

السياسين، 
لجنة حقوق 

االنسان، لجنة 
املرأة واالرسة 

والطفولة(

الجلسة )30( 
الثالثاء/ 2 تموز 

2019 /

 15(
مادة(

ارتكبتهــا  التــي  الجرائــم  إن 
ضد  االرهابيــة  داعــش  زمــر 
جريمــة  اىل  ترقــى  االيزيديــن 
االبادة الجماعيــة وفقا للمعاير 
الجرائم  تلــك  وافرزته  الدوليــة 
واجتماعية  نفســية  ارضار  من 
وصحيــة عــى مــن اختطفته 
ومعالجة  واطفــال  نســاء  من 
االثار الســلبية للنساء الناجيات 
الالزمــة  الحقــوق  ومنحهــن 
املجتمــع وتأهيلهن  ودمجهن يف 
الحيــاة  اىل  العــودة  لغــرض 
. املرأة  تمارســه  التي  الطبيعية 
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64 

مرشوع قانون تصديق 
اتفاقية يف انشاء 

التحالف العاملي لالرايض 
الجافة.

)لجنة العالقات 
الخارجية، لجنة 

الزراعة واملياه 
واالهوار(

الجلسة )30( 
الثالثاء/ 2 تموز 

2019 /

 2(
مادة(

االمن  تعزيــز  العمل عى  بغيــة 
االعضــاء  الــدول  يف  الغذائــي 
الغذاء  نقص  اخطــار  ومواجهة 
التعــاون  ولتحقيــق  لديهــا 
االزمات  مواجهــة  يف  املشــرك 
الحــادة الطارئــة بهذا الشــأن 
اتفاقية  عــى  املصادقة  ولغرض 
العاملي  التحالف  انشــاء  شأن  يف 

الجافة. لــألرايض 

65 
مرشوع قانون نقابة 

التمريض.

)لجنة 
مؤسسات 

املجتمع املدني 
والتطوير 

الرملاني، لجنة 
الصحة(

الجلسة )32( 
الخميس/ 11 
تموز / 2019

الجلسة 
 )34(

االثنن/ 
22 تموز / 

2019

 36(
مادة(

نظــرا للتغيــرات التــي طرأت 
والقبالة  التمريــض  مهنتي  عى 
منذ عــام 1959 وزيــادة اعداد 
باملهنــة  املنخرطــن  الذكــور 
وانســجاما مع قانــون مزاولة 
رقم  والقبالة  التمريــض  مهنتي 
وألهميــة   2012 لســنة   )96(
تحقيق رغبــة مالكات التمريض 
شــؤونهم  تنظيم  يف  والقبالــة 
تديــر  نقابــة  يف  واالنضــواء 
حقوقهم  عن  وتدافع  شــؤونهم 
وتطــور امكاناتهــم املعرفيــة 
مستواهم  وتحســن  ومهاراتهم 

واالجتماعي. االقتصــادي 

66 

مرشوع قانون تصديق 
اتفاقية تجنب االزدواج 
الرضيبي ومنع التهرب 

من دفع الرضائب 
املفروضة عى الدخل 

وراس املال بن حكومة 
جمهورية العراق 

والحكومة الهنكارية.

)لجنة العالقات 
الخارجية، 

اللجنة املالية(

الجلسة )35( 
الخميس/ 25 
تموز / 2019

 2(
مادة(

العالقات  بغيــة تنمية وتعزيــز 
بــن  املتبادلــة  االقتصاديــة 
جمهوريــة العــراق وجمهورية 
تصديــق  ولغــرض  هنكاريــا، 
االزدواج  تجنــب  اتفاقيــة 
الرضيبــي ومنــع التهــرب من 
دفــع الرضائــب املفروضة عى 
الدولتن. يف  املــال  ورأس  الدخل 

67 

مرشوع قانون استيفاء 
اجر املثل عن االرايض 

اململوكة للدولة 
واملترف فيها الغراض 

غر زراعية.

)اللجنة املالية، 
لجنة الزراعة 

واملياه واالهوار(

الجلسة )35( 
الخميس/ 25 
تموز / 2019

 6(
مادة(

لغــرض الحــد من التجــاوزات 
للدولة  اململوكــة  االرايض  عــى 
غر  ألغــراض  فيها  املتــرف 
زراعية ولتحديد نســب استيفاء 
االرايض  تلــك  عــن  املثل  اجــر 
ومنــح اجــور للجان الكشــف 

. ير لتقد وا

68 
مقرح قانون نقابة 

املرمجن.

)لجنة 
مؤسسات 

املجتمع املدني 
والتطوير 
الرملاني(

الجلسة )35( 
الخميس/ 25 
تموز / 2019

 26(
مادة(

برشيحــة  االهتمــام  بغيــة 
بمســتواهم  واالرتقاء  املرمجن 
ودعــم وتطوير هــذه الرشيحة 
ومواكبة  حقوقهم  عــن  والدفاع 

التقني. التطــور 
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أ- الدور التشريعي
أوال: االجتماعات: 

عقــدت اللجنــة القانونيــة بتأريــخ االربعــاء 21 /11/ 2018اجتماعــا وناقــش االجتمــاع اعــداد صيغة . 1

قــرار بشــأن قــرارات مجلــس الــوزراء الســابق خــالل فــرة تريــف االعمــال. واتفــق املجتمعــون 

عــى صيغــة القــرار الــذي ســيتم عرضــه اليــوم يف جلســة مجلــس النــواب للتصويــت عليــه.

عقــدت اللجنــة القانونيــة بتأريــخ الســبت 2018/11/24 اجتماعــا، وتمــت مناقشــة تحديــد موعــد . 2

انتخابــات مجالــس املحافظــات ومقــرح قانــون حمايــة املوظــف الحقوقــي اضافــة اىل التصويــت 

عــى اســماء املرشــحن لعضويــة محكمــة التمييــز.

ــات . 3 ــاع مالحظ ــش االجتم ــا وناق ــد 11/25/ 2018اجتماع ــخ االح ــة بتأري ــة القانوني ــدت اللجن عق

وتوصيــات اللجــان الصغــرة التــي شــكلتها اللجنــة القانونيــة واملكلفــة بالنظــر يف القوانــن ومــن 

اهمهــا تعويــض ضحايــا التظاهــرات االخــرة التي جــرت يف محافظــة البــرة واملحافظــات االخرى. 

كمــا ناقشــت اللجنــة مســودة قانــون تعديــل قانــون نقابــة املحامــن رقــم )173( لســنة 1965.

عقــدت اللجنــة القانونيــة بتأريــخ االربعــاء 12/5/ 2018 اجتماعــا حيــث ناقــش االجتمــاع عــددا . 4

مــن مقرحــات ومشــاريع القوانــن املدرجــة عــى جــدول اعمالهــا منهــا مقــرح تعديــل قانــون 

االنتخابــات مشــددة عــى رضورة اعــادة صياغــة بعــض فقــرات مقــرح تعديــل القانــون عــى ان 

تقــدم الصيغــة النهائيــة للقانــون عــى اللجنــة. 

ــون . 5 ــل قان ــاع تعدي ــش االجتم ــس 2018/12/20 ناق ــخ الخمي ــة بتأري ــة القانوني ــدت اللجن عق

ــات  ــتماع اىل مقرح ــنة 2018. واالس ــم )12( لس ــة رق ــات واالقضي ــس املحافظ ــات مجال انتخاب

ــاركن.  ــات املش ومالحظ

ــل . 6 ــرح تعدي ــاع مق ــش االجتم ــث ناق ــد 2018/12/23 حي ــخ االح ــة بتأري ــة القانوني ــدت اللجن عق

قانــون االطبــاء والفقــرات املتعلقــة بكتابــة الوصفــة الطبيــة وارتفــاع اســعار االدويــة مشــرين اىل 

ــة يف العــراق.  ــم الحركــة الدوائي رضورة تنظي

ــأن . 7 ــا بش ــة تعديالته ــت اللجن ــث اكمل ــاء 2019/1/9 حي ــخ االربع ــة بتأري ــة القانوني ــدت اللجن عق
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ــواد  ــض م ــنة 2018 لبع ــم 13 لس ــكيالته رق ــواب وتش ــس الن ــون مجل ــل قان ــون تعدي ــرح قان مق

القانــون مراعــاة لقــرار املحكمــة االتحاديــة ورفعــه اىل رئاســة املجلــس مــن اجــل عرضــه للقــراءة 

ــس. ــات املجل االوىل يف جلس

تــم عقــد اجتمــاع يف يــوم 2019/3/12 ملناقشــة ارســال مــرشوع تعديــل قانــون التنفيــذ، ومقــرح . 8

ــة، اىل  حمايــة املوظــف القانونــي، باإلضافــة اىل مقــرح توزيــع قطــع ارايض عــى العوائــل العراقي

رئاســة املجلــس مــن اجــل عرضهــا للقــراءة االوىل.

تــم عقــد اجتمــاع يف يــوم 2019/3/13 ملناقشــة تعديــل بعــض فقــرات قانــون رقــم )12( لســنة . 9

2018 النتخابــات مجالــس املحافظــات، مؤكديــن عــى رضورة دراســة املقرحــات املقدمــة مــن قبــل 

املفوضيــة بشــكل مســتفيض بهــدف إنضــاج مــرشوع القانــون قبــل تقديمــه عــى جــدول االعمــال.

ــول . 10 ــواب للوص ــس الن ــة يف مجل ــل الحكوم ــور ممث ــوم 2019/3/25 وبحض ــاع يف ي ــد اجتم ــم عق ت

اىل صيغــة تعديــل لقانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات رقــم )12( لســنة 2018 متفــق عليهــا، 

مــن اجــل عرضهــا عــى مجلــس النــواب للتصويــت عليهــا االعتمــاد التصويــت االلكرونــي، واالبقــاء 

عــى اعــداد املرشــحن ضعــف عــدد املقاعــد يف كل محافظــة وإلــزام الناخــب الحصــول عــى البطاقــة 

االلكرونيــة الدائمــة للمشــاركة يف االنتخابــات باالضافــة اىل ان التزيــد نســبة الحاصلــن عى شــهادة 

االعداديــة يف كل قائمــة عــن 20% مــن عــدد املرشــحن يف القائمــة نفســها.

ــات . 11 ــي البلدي ــل وزارت ــي يمث ــد حكوم ــاركة وف ــوم 2019/3/26 وبمش ــاع يف ي ــد اجتم ــم عق ت

ــا اىل توحيــد القوانــن ذات العالقــة بهــذا املوضــوع  والتخطيــط، حــول موضــوع العشــوائيات داعي

ــرة. ــذه الظاه ــة ه ــدف اىل معالج ــد يه ــون موح ــع قان ــل ترشي ــن اج م

ــال يف . 12 ــة تمثي ــة الكاكائي ــون للطائف ــة رضورة ان يك ــوم 2019/3/27ملناقش ــاع يف ي ــد اجتم ــم عق ت

مجالــس املحافظــات، وان اليكــون املرشــح لعضويــة مجلــس املحافظــة مــن مزدوجــي الجنســية 

وعــدم اجــراء اي تعديــل عــى القانــون ويف الختــام قــررت لجنتــا القانونيــه واالقاليــم عــرض تعديــل 

ــس  ــة مجل ــراءة االوىل يف جلس ــنة 2018 للق ــم )12( لس ــات رق ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب قان

النــواب القادمــة.

ــة . 13 ــارات الناري ــع إطــالق العي ــم عقــد اجتمــاع يف يــوم2019/4/28 ملناقشــة مــرشوع قانــون من ت

كمــا ناقــش املجتمعــون مقــرح تعديــل قانــون املســاءلة والعدالــة ومــرشوع تعديــل قانــون هيئــة 

النزاهــة فضــال عــن مناقشــة مــرشوع قانــون حجــز ومصــادرة االمــوال إلركان النظــام الســابق، 

واســتضافة مفوضيــة االنتخابــات بشــأن انتخابــات مجالــس املحافظــات.

تــم عقــد اجتمــاع يف يــوم 2019/5/5 ملناقشــة قانونــي نقابــة املرمجــن العراقيــن والبايولوجــن . 14

وقــررت اللجنــة القانونيــة اســتضافة رئيــس هيئــة التقاعــد العامــة وصوتــت اللجنــة عــى اعــداد 

صيغــة قــرار خــاص بالجمهوريــة العربيــة الســورية والــذي يتضمــن تقديم الدعم للشــعب الســوري 

ويف الســياق نفســه ناقشــت اللجنــة مقــرح قانــون محاكمــة مســؤويل الســلطة التنفيذيــة برقابــة 
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مجلــس النــواب عــى الحكومــات املحليــة.

قــررت اللجنــة يف اجتماعهــا بتاريــخ 2019/6/11 ارســال قانــون التعديــل األول لقانــون انتخابــات . 15

ــد  ــواب بع ــس الن ــة مجل ــة رئاس ــنة 2018اىل هيئ ــم 12 لس ــة رق ــات واالقضي ــس املحافظ مجال

ــا. ــة العلي ــة االتحادي ــون املحكم ــرشوع قان ــر م ــة تقري ــت اللجن ــا ناقش ــة، وكم ــتها يف اللجن مناقش

ــة . 16 ــة يف اجتماعهــا بتاريــخ 2019/6/12 تعديــل بعــض فقــرات مقــرح قانــون اللجن قــررت اللجن

االوملبيــة وتشــكيل لجنــة مصغــرة تتكــون مــن مستشــارين اثنــن مــن اللجنــة القانونيــة لغــرض 

ــا. اعــادة صياغتهــا ومناقشــة قانــون املحكمــة االتحاديــة العلي

تــم عقــد اجتمــاع بتأريــخ 2019/6/23 الــذي حــرضه عــدد مــن الســيدات والســادة النــواب مــن . 17

لجــان الزراعــة واملاليــة والهجــرة واملهجريــن، ملناقشــة مــرشوع قانــون الطعــن ملصلحــة القانــون 

يف االحــكام والقــرارات الخاصــة بامللكيــة العقاريــة، واملــيض بترشيــع القانــون الهميتــه يف تحقيــق 

العدالــة وانصــاف املترضريــن مــن ناحيــة اخــرى اســتأنفت اللجنــة مناقشــة قانــون الخدمــة املدنية 

واهميــة القانــون وتأثــره عــى اداء مؤسســات الدولــة ورضورة االســتمرار بمناقشــة فقراتهــا.

ــة . 18 ــواب بحــث امكاني ــس الن ــب رئيــس مجل ــة اجتماعهــا بتاريــخ 2019/6/24 وبطل عقــدت اللجن

ــع  ــة مواضي ــل ومناقش ــان املقب ــهر نيس ــالل ش ــوك خ ــة كرك ــس محافظ ــات مجل ــراء انتخاب اج

ــات. ــتقلة لإلنتخاب ــا املس ــة العلي ــراءات املفوضي ــن واج ــجل الناخب ــق س تدقي

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/7/9 بمشــاركة عــدد مــن الســيدات والســادة نــواب لجــان الربيــة . 19

والنزاهــة والخدمــات ورضورة حــل مشــكلة ملــف املــدارس املتلكئــة والوقــوف عــى االســباب التــي 

ــق  ــة للتحقي ــة النزاه ــرة اىل هيئ ــات املق ــبة الجه ــاريع ومحاس ــاز املش ــذ وانج ــدم تنفي ادت اىل ع

مــع وزارة املاليــة والوقــوف عــى اســباب تأخــر الــوزارة يف إطــالق التخصيصــات املحــددة النشــاء 

املــدارس ضمــن موازنــة 2019.

تــم عقــد اجتمــاع يف يــوم 2019/7/10 ملناقشــاتها تعديــل قانــون الخدمــة املدنيــة االتحــادي لســنة . 20

2019 ورضورة تحديــث النظــام االداري للدولــة مــن خــالل اصــالح ركنــي الخدمــة املدنيــة يف قانــون 

موحــد يســهم يف تطويــر اداء مؤسســات الدولــة.

ــس . 21 ــات مجال ــون انتخاب ــل االول لقان ــة التعدي ــوم 2019/7/11 ملناقش ــاع يف ي ــد اجتم ــم عق ت

املحافظــات واالقضيــة رقــم 12 لســنة 2018.

ــنة . 22 ــادي لس ــة االتح ــة املدني ــون الخدم ــرشوع قان ــة م ــاع يف 2019/7/25. ملناقش ــد اجتم ــم عق ت

ــون. ــرشوع القان ــة مل ــة النهائي ــوال اىل الصيغ ــوارت وص ــتمرار الح 2019, ورضورة اس
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ثانيا: اإلستضافات.
ــتقلة . 1 ــا املس ــة العلي ــن املفوضي ــدا م ــن 26 /2018/11 وف ــخ االثن ــة بتأري ــة القانوني ــتضافت اللجن اس

ــات. ــج االنتخاب ــة نتائ ــات، ملناقش لالنتخاب

اســتضافت اللجنــة القانونيــة وفــدا مــن دائــرة رعايــة القارصيــن بتأريــخ االربعــاء 2018/12/19 حيث . 2

ناقــش اللقــاء املقرحــات املقدمــة بشــأن تعديــل قانــون رعايــة القارصين.

اســتضافت اللجنــة يف 2019/5/2عــددا مــن ممثــيل منظمــات املجتمــع املدنــي واملهتمــن باالنتخابــات . 3

ومناقشــة مقرحــات واداء املفوضيــة خــالل فــرة انتخابــات مجلــس النــواب واســباب عــزوف الناخبــن 

عــن املشــاركة يف االنتخابــات.

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/5/7 الســيد احمــد عبــد الجليــل مديــر عــام هيئــة التقاعــد الوطنيــة، . 4

ملناقشــة اليــات العمــل داخــل الهيئــة واملشــاكل واملعوقــات التــي تعــرض تطبيــق بعــض فقــرات قانون 

التقاعــد النافــذ عــى قانــون التقاعــد املوحــد رقــم 9 لســنة 2014.

ــة . 5 ــس الدول ــار يف مجل ــم املستش ــف هاش ــد خل ــيد راف ــخ 2019/5/20 الس ــة بتاري ــتضافت اللجن اس

ــة. ــم املعلوماتي ــون جرائ ــرشوع قان ــة م ملناقش

اســتضافت اللجنــة يف 201/6/26 وفــدا مــن قضــاة محكمــة التمييــز االتحاديــة لــرضورة التواصــل مــع . 6

ــح العــام وتطــور  ــي يجــري ترشيعهــا لتخــدم الصال ــة املختلفــة بشــأن القوانــن الت مؤسســات الدول

عمــل مؤسســات الدولــة املختلفــة وناقــش االجتمــاع مــرشوع قانــون الخدمــة املدنيــة االتحــادي مــن 

قبــل الســادة القضــاة بشــأن القانــون.

اســتضافت اللجنــة يف يــوم 2019/6/29 ممثلــن عــن املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ملناقشــة . 7

التعديــل االول لقانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات واالقضيــة رقــم 12 لســنة 2018.

ــراء . 8 ــأن اج ــراق بش ــة يف الع ــة االقضي ــيل رابط ــادة ممث ــخ 2019/7/21 الس ــة بتاري ــتضافت اللجن اس

انتخابــات مجالــس االقضيــة مــن عدمهــا، ومعالجــة الفــراغ االداري يف حالــة انهــاء عمــل تلــك املجالــس.

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/7/24 الســفر االســرايل يف بغداد ملناقشــة الــدور الترشيعــي والرقابي . 9

واملراحــل التــي تمــر بهــا مقرحــات ومشــاريع القوانــن وصــوال اىل التصويــت عليهــا داخــل مجلــس 

النــواب.

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/7/24 وفــدا مــن اعضــاء مجلــس املفوضــن ملناقشــة تعديــل قانــون . 10

ــة اىل  ــتعداد اللجن ــرا واس ــواب مؤخ ــس الن ــه مجل ــوت علي ــذي ص ــات، وال ــس املحافظ ــات مجال انتخاب

دراســة املالحظــات املقدمــة وعرضهــا عــى رئاســة املجلــس التخــاذ مايلــزم بشــأنها.

ــؤون . 11 ــدة للش ــم املتح ــام لالم ــن الع ــاص لالم ــل الخ ــب املمث ــة يف 2019/7/30 نائ ــتضافت اللجن اس

ــذي  ــنة 2018 وال ــم 12 لس ــات رق ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب ــة قان ــراق ملناقش ــية يف الع السياس

صــوت عليــه مجلــس النــواب مؤخــرا، واالليــات التــي ســوف تعتمــد لتنفيــذ مــواد وفقــرات القانــون، 

ــاد. ــس االتح ــون مجل ــرشوع قان ــة وم ــة االتحادي ــون املحكم ــرشوع قان ــة م ومناقش
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ثالثا: الزيـــــــــارات:
زار الســيد رئيــس اللجنــة القانونيــة معــايل وزيــر العــدل الســيد فــارق الشــواني بتاريــخ 2019/7/23 

يف مكتــب معــايل الوزيــر قــدم الســيد رئيــس اللجنــة القانونيــة باســم اللجنــة التهانــي اىل معــايل الوزيــر 

ــع  ــوزارة لترشي ــة وال ــة النيابي ــة القانوني ــن اللجن ــاون ب ــى رضورة التع ــدا ع ــه، مؤك ــنمه منصب لتس

ــة ورضورة  ــة املختلف ــات القضائي ــوزارة واملؤسس ــر اداء ال ــن وتطوي ــاهم يف تحس ــي تس ــن الت القوان

اصــالح العمــل داخــل تلــك املؤسســات وبمــا يصــب يف مصلحــة املواطــن العراقــي.
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ب- الدور الرقابي:

أوال: اإلجتماعات: 
عقــدت اللجنــة القانونيــة اجتماعــا بتأريــخ االربعــاء 2018/11/7 ملناقشــة عــددا مــن القضايــا املهمــة. 

ويف مســتهل االجتمــاع ناقشــت اللجنــة اليــات العمــل التــي ســيتم اعتمادهــا داخــل اللجنــة والتأكيــد 

عــى رضورة االلتــزام بالحضــور مــن اجــل انجــاز القوانــن املحالــة اليهــا بالرسعــة املمكنــة ومــن ثــم 

عرضهــا عــى مجلــس النــواب لتأخــذ مجراهــا الترشيعــي. 

عقــدت اللجنــة القانونيــة اجتماعــا بتأريــخ االحــد 11 /2018/11 ملناقشــة عــددا مــن القضايــا املهمــة. 

ــوع  ــدرس موض ــه امل ــد الل ــب عب ــنا النائ ــاء س ــر االعض ــة أك ــت برئاس ــي افتتح ــة الت ــت اللجن وناقش

تحســن معــدل الســادس االعــدادي وقــررت اللجنــة احالتــه اىل لجنــة الربيــة بأعتبارهــا الجهــة املعنيــة 

بهــذا االمــر. كمــا ناقشــت اللجنــة موضــوع تعويــض شــهداء املتظاهريــن وقــرر املجتمعــون تشــكيل 

لجنــة مصغــرة مــن اعضــاء اللجنــة القانونيــة لدراســة املوضــوع وتقديــم تقريرهــا يف االجتمــاع القــادم 

التخــاذ مــا يلــزم. 

ثانيا: اللقاءات:
التقــى رئيــس واعضــاء اللجنــة يــوم االثنــن املوافــق 30 /2019/4 بوفــد مــن رابطــة اعضــاء مجالــس 

ــن  ــر واملتعلقــة بالغب ــات املقدمــة مــن الوفــد الزائ ــة والنواحــي يف العــراق وتــم مناقشــة الطلب االقضي

الواقــع عليهــم بشــأن الغــاء املجالــس املحليــة.

ثالثا: الفعاليات االخرى:
تــم انتخــاب النائــب ريبــوار هــادي لرئاســة الجنــة القانونيــة والنائــب محمــد الغــزي نائبــا للرئيــس يف 

يــوم االحــد 2019/5/5.
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أ- الدور التشريعي:

أوال: اإلجتماعات: 
ــرشوع . 1 ــالت م ــوص تعدي ــاء 2018/12/19 بخص ــخ االربع ــا بتأري ــة اجتماع ــة املالي ــدت اللجن عق

قانــون املوازنــة االتحاديــة لســنة 2019 ملناقشــة التقريــر املقــدم مــن قبــل اللجنــة الوزاريــة املكلفــة 

بأجــراء تعديــالت عــى مــرشوع قانــون ملوازنــة لســنة 2019 بشــأن التعديــالت التــي أجرتهــا عــى 

املوازنــة. 

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ االحــد 2018/12/23مــرشوع قانــون املوازنــة االتحاديــة . 2

لســنة 2019 وتحديــد االليــات التــي ســيتم اتباعهــا يف املناقشــات. 

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ الثالثــاء 2019/1/8 مــرشوع قانــون موازنــة عــام 2019 . 3

واهــم التغيــرات التــي ســتطرأ عــى املــرشوع. 

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ الثالثــاء 2019/1/8 مناقشــة موازنــة وزارة الثقافــة لســنة . 4

 .2019

ــة . 5 ــخ االربعــاء 2019/1/9 مناقشــة مــرشوع قانــون موازن ــة اجتماعــا بتأري ــة املالي عقــدت اللجن

  .2019

ــاء . 6 ــس القض ــة مجل ــة موازن ــاء 2019/1/9مناقش ــخ االربع ــا بتأري ــة اجتماع ــة املالي ــدت اللجن عق

ــى  ــاء االع ــس القض ــن مجل ــد م ــور وف ــنة 2019 وبحض ــا لس ــة العلي ــة االتحادي ــى واملحكم االع

واملحكمــة االتحاديــة ضــم القــايض صبــاح عريبــي عضــو املجلــس والســيدة منــى محمــد مديــر 

ــة.  ــة االتحادي ــام املحكم ــر ع ــاء مدي ــعد ضي ــيد اس ــة والس ــرة املالي ــام الدائ ع

ــل . 7 ــة وزارةالعم ــة موازن ــاء 2019/1/9 ملناقش ــخ االربع ــا بتأري ــة اجتماع ــة املالي ــدت اللجن عق

ــؤون  ــل والش ــر العم ــي وزي ــم الربيع ــور باس ــور الدكت ــنة 2019 وبحض ــة لس ــؤون األجتماعي والش

ــوزارة.  ــام يف ال ــر ع ــوي مدي ــور املوس ــورة عط ــة والدكت األجتماعي

ناقشــت اللجنــة املاليــة يف اجتماعهــا يــوم الخميــس 2019/1/10 برئاســة النائــب احمــد الصفــار . 8

رئيــس الســن، موازنــة وزارة االتصــاالت بحضــور وزيــر االتصــاالت الدكتــور نعيــم الربيعــي والــكادر 

املتقــدم يف الــوزارة. كمــا ناقشــت اللجنــة مــع محافــظ واســط الدكتــور محمــد املياحــي احتياجــات 



212

املحافظــة يف املوازنــة واهــم املشــاكل التــي تعانيهــا املحافظة والتــي تحتــاج اىل مخصصــات إضافية، 

فضــال عــن مناقشــة نقــل صالحيــات الــوزارات اىل املحافظــة. مــن جهــة اخــرى اســتضافت اللجنــة 

الســيد حســن الســلطاني رئيــس مؤسســة الســجناء السياســين ملناقشــة موازنــة املؤسســة لعــام 

.2019

ــة يف اجتماعهــا يــوم الخميــس 2019/1/10 برئاســة النائــب احمــد الصفــار . 9 ــة املالي بحثــت اللجن

رئيــس الســن موضــوع رشكات الهاتــف النقــال مــع رئيــس هيئــة االتصــاالت الدكتــور عــيل نــارص.

ــة املاليــة اجتماعــا يــوم الســبت2019/1/12 برئاســة النائــب احمــد الصفــار رئيــس . 10 قــدت اللجن

الســن. واســتكملت اللجنــة مناقشــات مــواد وفقــرات موازنــة 2019 واملتعلقــة باحتياجات الــوزارات 

واملؤسســات األخــرى، فضــال عــن مناقشــة املــواد املتعلقــة باإليــرادات وتعظيمهــا وتقليــل النفقــات 

غــر الرضوريــة وتحويلهــا اىل ابــواب اخــرى يف املوازنــة.

ــرات . 11 ــواد وفق ــاع م ــش االجتم ــن 2019/1/14ناق ــخ االثن ــا بتأري ــة اجتماع ــة املالي ــدت اللجن عق

مــرشوع قانــون موازنــة 2019 املتعلقــة بالتعيينات عــى املــالك الدائم والعقــود يف وزارات ومؤسســات 

الدولــة لعــام 2019.

ــة وفــدا مــن . 12 ــة اجتماعــا بتأريــخ االثنــن 2019/1/14حيــث اســتضاف اللجن ــة املالي عقــدت اللجن

وزارة الدفــاع برئاســة الفريــق الركــن رعــد هاشــم مديــر عــام التســليح، ملناقشــة موازنــة الــوزارة 

والتخصيصــات املرصــودة لهــا يف موازنــة 2019.

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ االثنــن 2019/1/14 حيــث ناقشــت اللجنــة مــع وفــد مــن . 13

وزارة الداخليــة برئاســة اللــواء عصــام حميــد الشــايع مديــر عــام دائــرة املحاســبة، موازنــة الــوزارة 

لعــام 2019

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ االثنــن 2019/1/14 حيــث ناقشــت اللجنــة يف اجتماعهــا . 14

ــام  ــوزارة لع ــة ال ــي، موازن ــن ريكان ــيد بنك ــة الس ــات العام ــكان والبلدي ــار واإلس ــر االعم ــع وزي م

.2019

بحــث اللجنــة املاليــة يف اجتماعهــا يــوم الثالثــاء 2019/1/15 برئاســة النائــب احمــد الصفــار رئيــس . 15

الســن، موازنــة الوقــف الســني لعــام 2019 واحتياجــات الوقــف، بحضــور الســيد طالــب ســالم مدير 

عــام الدائــرة االداريــة يف الوقــف.

ــات . 16 ــة تخصيص ــت اللجن ــاء 2019/1/15 ناقش ــخ الثالث ــا بتأري ــة اجتماع ــة املالي ــدت اللجن عق

ــل جهــاز االمــن الوطنــي والســيد صــالح  ــد الشــطري وكي جهــاز االمــن الوطنــي مــع الســيد حمي

محســن مديــر عــام الدائــرة االداريــة واملاليــة يف الجهــاز. واكــدت اللجنــة عــى دعــم الجهــاز وزيــادة 

ــه.  تخصيصات

ناقشــت اللجنــة املاليــة يف اجتماعهــا بتأريــخ الثالثــاء 2019/1/15مــع الســيد ابــو مهــدي املهنــدس نائــب . 17

رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي موازنــة الهيئــة وزيــادة التخصيصــات املاليــة املرصــودة لهــا يف موازنــة 2019. 
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ــدي . 18 ــد العبي ــة احم ــباب والرياض ــر الش ــع وزي ــاء 2019/1/15 م ــخ الثالث ــة بتأري ــت اللجن ناقش

ــام 2019.  ــوزارة لع ــة ال موازن

ــة . 19 ــة الفرعي ــت اللجن ــث ناقش ــاء 2019/1/16 حي ــخ االربع ــا بتأري ــة اجتماع ــة املالي ــدت اللجن عق

املنبثقــة مــن اللجنــة املاليــة برئاســة النائــب هيثــم الجبــوري مــع وزيــر املــوارد املائيــة الدكتــور 

جمــال العــاديل موازنــة الــوزارة لعــام 2019 واحتياجــات الــوزارة واملشــاكل التــي تواجههــا جــراء 

ــات. ــص التخصيص نق

تــم عقــد اجتمــاع يف يــوم 2019/3/12 ملناقشــة ارســال مــرشوع تعديــل قانــون التنفيــذ، ومقــرح . 20

ــة، اىل  حمايــة املوظــف القانونــي، باإلضافــة اىل مقــرح توزيــع قطــع ارايض عــى العوائــل العراقي

رئاســة املجلــس مــن اجــل عرضهــا للقــراءة االوىل.

تــم عقــد اجتمــاع يف يــوم 2019/3/13 ملناقشــة تعديــل بعــض فقــرات قانــون رقــم )12( لســنة . 21

2018 النتخابــات مجالــس املحافظــات، مؤكديــن عــى رضورة دراســة املقرحــات املقدمــة مــن قبــل 

املفوضيــة بشــكل مســتفيض بهــدف إنضــاج مــرشوع القانــون قبــل تقديمــه عــى جــدول االعمــال.

ــول . 22 ــواب للوص ــس الن ــة يف مجل ــل الحكوم ــور ممث ــوم 2019/3/25 وبحض ــاع يف ي ــد اجتم ــم عق ت

اىل صيغــة تعديــل لقانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات رقــم )12( لســنة 2018 متفــق عليهــا، 

مــن اجــل عرضهــا عــى مجلــس النــواب للتصويــت عليهــا االعتمــاد التصويــت االلكرونــي، واالبقــاء 

عــى اعــداد املرشــحن ضعــف عــدد املقاعــد يف كل محافظــة وإلــزام الناخــب الحصــول عــى البطاقــة 

االلكرونيــة الدائمــة للمشــاركة يف االنتخابــات باالضافــة اىل ان التزيــد نســبة الحاصلــن عى شــهادة 

االعداديــة يف كل قائمــة عــن 20% مــن عــدد املرشــحن يف القائمــة نفســها.

تم عقد اجتماع يف يوم 2019/3/26 وبمشاركة وفد حكومي يمثل وزارت. 23

ي البلديــات والتخطيــط، حــول موضــوع العشــوائيات داعيــا اىل توحيــد القوانــن ذات العالقــة بهــذا . 24

املوضــوع مــن اجــل ترشيــع قانــون موحــد يهــدف اىل معالجــة هــذه الظاهــرة.

ــال يف . 25 ــة تمثي ــة الكاكائي ــون للطائف ــة رضورة ان يك ــوم 2019/3/27ملناقش ــاع يف ي ــد اجتم ــم عق ت

مجالــس املحافظــات، وان اليكــون املرشــح لعضويــة مجلــس املحافظــة مــن مزدوجــي الجنســية 

وعــدم اجــراء اي تعديــل عــى القانــون ويف الختــام قــررت لجنتــا القانونيــه واالقاليــم عــرض تعديــل 

ــس  ــة مجل ــراءة االوىل يف جلس ــنة 2018 للق ــم )12( لس ــات رق ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب قان

النــواب القادمــة.

ــة . 26 ــارات الناري ــع إطــالق العي ــم عقــد اجتمــاع يف يــوم2019/4/28 ملناقشــة مــرشوع قانــون من ت

كمــا ناقــش املجتمعــون مقــرح تعديــل قانــون املســاءلة والعدالــة ومــرشوع تعديــل قانــون هيئــة 

النزاهــة فضــال عــن مناقشــة مــرشوع قانــون حجــز ومصــادرة االمــوال إلركان النظــام الســابق، 

واســتضافة مفوضيــة االنتخابــات بشــأن انتخابــات مجالــس املحافظــات.

تــم عقــد اجتمــاع يف يــوم 2019/5/5 ملناقشــة قانونــي نقابــة املرمجــن العراقيــن والبايولوجــن . 27
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وقــررت اللجنــة القانونيــة اســتضافة رئيــس هيئــة التقاعــد العامــة وصوتــت اللجنــة عــى اعــداد 

صيغــة قــرار خــاص بالجمهوريــة العربيــة الســورية والــذي يتضمــن تقديم الدعم للشــعب الســوري 

ويف الســياق نفســه ناقشــت اللجنــة مقــرح قانــون محاكمــة مســؤويل الســلطة التنفيذيــة برقابــة 

مجلــس النــواب عــى الحكومــات املحليــة.

قــررت اللجنــة يف اجتماعهــا بتاريــخ 2019/6/11 ارســال قانــون التعديــل األول لقانــون انتخابــات . 28

ــد  ــواب بع ــس الن ــة مجل ــة رئاس ــنة 2018اىل هيئ ــم 12 لس ــة رق ــات واالقضي ــس املحافظ مجال

ــا. ــة العلي ــة االتحادي ــون املحكم ــرشوع قان ــر م ــة تقري ــت اللجن ــا ناقش ــة، وكم ــتها يف اللجن مناقش

ــة . 29 ــة يف اجتماعهــا بتاريــخ 2019/6/12 تعديــل بعــض فقــرات مقــرح قانــون اللجن قــررت اللجن

االوملبيــة وتشــكيل لجنــة مصغــرة تتكــون مــن مستشــارين اثنــن مــن اللجنــة القانونيــة لغــرض 

ــا. اعــادة صياغتهــا ومناقشــة قانــون املحكمــة االتحاديــة العلي

تــم عقــد اجتمــاع بتأريــخ 2019/6/23 الــذي حــرضه عــدد مــن الســيدات والســادة النــواب مــن . 30

لجــان الزراعــة واملاليــة والهجــرة واملهجريــن، ملناقشــة مــرشوع قانــون الطعــن ملصلحــة القانــون 

يف االحــكام والقــرارات الخاصــة بامللكيــة العقاريــة، واملــيض بترشيــع القانــون الهميتــه يف تحقيــق 

العدالــة وانصــاف املترضريــن مــن ناحيــة اخــرى اســتأنفت اللجنــة مناقشــة قانــون الخدمــة املدنية 

واهميــة القانــون وتأثــره عــى اداء مؤسســات الدولــة ورضورة االســتمرار بمناقشــة فقراتهــا.

ــة . 31 ــواب بحــث امكاني ــس الن ــب رئيــس مجل ــة اجتماعهــا بتاريــخ 2019/6/24 وبطل عقــدت اللجن

ــع  ــة مواضي ــل ومناقش ــان املقب ــهر نيس ــالل ش ــوك خ ــة كرك ــس محافظ ــات مجل ــراء انتخاب اج

ــات. ــتقلة لإلنتخاب ــا املس ــة العلي ــراءات املفوضي ــن واج ــجل الناخب ــق س تدقي

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/7/9 بمشــاركة عــدد مــن الســيدات والســادة نــواب لجــان الربيــة . 32

والنزاهــة والخدمــات ورضورة حــل مشــكلة ملــف املــدارس املتلكئــة والوقــوف عــى االســباب التــي 

ــق  ــة للتحقي ــة النزاه ــرة اىل هيئ ــات املق ــبة الجه ــاريع ومحاس ــاز املش ــذ وانج ــدم تنفي ادت اىل ع

مــع وزارة املاليــة والوقــوف عــى اســباب تأخــر الــوزارة يف إطــالق التخصيصــات املحــددة النشــاء 

املــدارس ضمــن موازنــة 2019.

تــم عقــد اجتمــاع يف يــوم 2019/7/10 ملناقشــاتها تعديــل قانــون الخدمــة املدنيــة االتحــادي لســنة . 33

2019 ورضورة تحديــث النظــام االداري للدولــة مــن خــالل اصــالح ركنــي الخدمــة املدنيــة يف قانــون 

موحــد يســهم يف تطويــر اداء مؤسســات الدولــة.

ــس . 34 ــات مجال ــون انتخاب ــل االول لقان ــة التعدي ــوم 2019/7/11 ملناقش ــاع يف ي ــد اجتم ــم عق ت

املحافظــات واالقضيــة رقــم 12 لســنة 2018.

ــنة . 35 ــادي لس ــة االتح ــة املدني ــون الخدم ــرشوع قان ــة م ــاع يف 2019/7/25. ملناقش ــد اجتم ــم عق ت

2019, ورضورة استمرار الحوارت وصوال اىل الصيغة النهائية ملرشوع القانون. 
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ثانيا: اإلستضافات:
ناقشــت اللجنــة املاليــة موازنــة املجلــس القضــاء االعــى لســنة 2019 مــع القــايض صبــاح عريبي والســيدة . 1

منــى عبد الحســن مديرعــام الدائــرة املاليــة وبتأريــخ االحــد 2018/11/25.

ــة . 2 ــدي برئاس ــة الكن ــد الحوكم ــن معه ــد م ــع وف ــد 2018/11/25م ــخ االح ــة بتأري ــة املالي ــت اللجن ناقش

ــة. ــون األدارة املالي ــد قان ــس املعه ــف رئي ــي فاي ــيد توب الس

ــات . 3 ــن باالنتخاب ــي واملهتم ــع املدن ــات املجتم ــيل منظم ــن ممث ــددا م ــة يف 2019/5/2ع ــتضافت اللجن اس

ومناقشــة مقرحــات واداء املفوضيــة خــالل فــرة انتخابــات مجلــس النــواب واســباب عــزوف الناخبــن 

ــات. ــاركة يف االنتخاب ــن املش ع

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/5/7 الســيد احمــد عبــد الجليــل مديــر عــام هيئــة التقاعــد الوطنيــة، . 4

ملناقشــة اليــات العمــل داخــل الهيئــة واملشــاكل واملعوقــات التــي تعــرض تطبيــق بعــض فقــرات قانــون 

التقاعــد النافــذ عــى قانــون التقاعــد املوحــد رقــم 9 لســنة 2014.

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/5/20 الســيد رافــد خلــف هاشــم املستشــار يف مجلــس الدولــة ملناقشــة . 5

مــرشوع قانــون جرائــم املعلوماتيــة.

وفــدا مــن قضــاة محكمــة التمييــز االتحاديــة لــرضورة التواصــل . 6 استضافت اللجنة يف 201/6/26 

مــع مؤسســات الدولــة املختلفــة بشــأن القوانــن التــي يجــري ترشيعهــا لتخــدم الصالــح العــام وتطــور 

عمــل مؤسســات الدولــة املختلفــة وناقــش االجتمــاع مــرشوع قانــون الخدمــة املدنيــة االتحــادي مــن قبــل 

الســادة القضــاة بشــأن القانــون.

ــة . 7 ــات ملناقش ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــة العلي ــن املفوضي ــن ع ــوم 2019/6/29 ممثل ــة يف ي ــتضافت اللجن اس

ــنة 2018. ــم 12 لس ــة رق ــات واالقضي ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب ــل االول لقان التعدي

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/7/21 الســادة ممثــيل رابطــة االقضيــة يف العــراق بشــأن اجــراء انتخابات . 8

مجالــس االقضيــة مــن عدمهــا، ومعالجــة الفــراغ االداري يف حالــة انهــاء عمــل تلــك املجالس.

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/7/24 الســفر االســرايل يف بغــداد ملناقشــة الــدور الترشيعــي والرقابــي . 9

واملراحــل التــي تمــر بهــا مقرحــات ومشــاريع القوانــن وصــوال اىل التصويــت عليهــا داخــل مجلــس النــواب.

ــة بتاريــخ 2019/7/24 وفــدا مــن اعضــاء مجلــس املفوضــن ملناقشــة تعديــل قانــون . 10 اســتضافت اللجن

انتخابــات مجالــس املحافظــات، والــذي صــوت عليــه مجلــس النــواب مؤخــرا واســتعداد اللجنــة اىل دراســة 

املالحظــات املقدمــة وعرضهــا عــى رئاســة املجلــس التخــاذ مايلــزم بشــأنها.

اســتضافت اللجنــة يف 2019/7/30 نائــب املمثــل الخــاص لالمــن العــام لالمــم املتحــدة للشــؤون السياســية . 11

ــه  ــوت علي ــذي ص ــنة 2018 وال ــم 12 لس ــات رق ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب ــة قان ــراق ملناقش يف الع

مجلــس النــواب مؤخــرا، واالليــات التــي ســوف تعتمــد لتنفيــذ مــواد وفقــرات القانــون، ومناقشــة مــرشوع 

قانــون املحكمــة االتحاديــة ومــرشوع قانــون مجلــس االتحــاد.
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ثالثا: الزيارات:
زارت اللجنــة يف تاريــخ 2019/7/23 وزيــر العــدل الســيد فــاروق الشــواني، وقدمــت التهانــي لتســنمه 

منصبــه، وناقشــت التعــاون مــن أجــل ترشيــع القوانــن التــي تســاهم يف تحســن وتطويــر أداء الــوزارة 

ــب يف  ــا يص ــات وبم ــك املؤسس ــل تل ــل داخ ــالح العم ــة ورضورة اص ــة املختلف ــات القضائي واملؤسس

مصلحــة املواطــن العراقــي.
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ب- الدور الرقابي:

أوال: اإلجتماعات:
 تــرأس النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب الســيد حســن الكعبــي اجتماعــا للجنــة املاليــة يــوم . 1

االحــد 2018/12/23، بحضــور الســيدة علــوش وتــم خــالل االجتمــاع عرضــا عــن اهــم املشــاكل 

التــي تواجههــا االمانــة منهــا نقــص يف التخصيصــات املاليــة التــي اثــرت بشــكل ســلبي عــى تقديــم 

ــات واملكائــن التــي تســتخدمها مديريــات البلديــة. فيمــا قــدم  ــك االلي الخدمــات للمواطنــن وتهال

اعضــاء اللجنــة اراءاهــم ومقرحاتهــم بشــأن عمــل االمانــة. 

تــرأس الدكتــور بشــر الحــداد نائــب رئيــس مجلــس النــواب جلســة اجتمــاع اللجنــة املاليــة بتاريــخ . 2

ــيدة  ــهداء الس ــة الش ــة مؤسس ــة، ورئيس ــاء اللجن ــس وأعض ــور رئي ــس 209/1/10، بحض الخمي

ناجحــة الشــمري ملناقشــة مــرشوع قانــون موازنــة 2019. 

ــة . 3 ــة اجتماعــا بتاريــخ الســبت 2019/1/12 ناقشــت فيهــا موضــوع مديوني ــة املالي عقــدت اللجن

العــراق عــى الصعيديــن الخارجــي والداخــيل، بحضــور الســيد صــالح الحديثــي مديــر عــام دائــرة 

الديــن العــام التابعــة لــوزارة املاليــة.

ــر . 4 ــع وزي ــا م ــت يف اجتماعه ــبت 2019/1/12 ناقش ــخ الس ــا بتاري ــة اجتماع ــة املالي ــدت اللجن عق

النفــط ثامــر الغضبــان والوفــد املرافــق لــه، الواقــع النفطــي يف العــراق وخطــط الــوزارة لتطويــر 

هــذا القطــاع.

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا يــوم االحــد 2019/1/13 برئاســة النائــب احمــد الصفــار رئيــس . 5

الســن. واســتضاف االجتمــاع الســيد حســن دعــدوش مديــر بلديــات محافظــة ذي قــار لإلطــالع عى 

اهــم املعوقــات واملشــاكل التــي تواجههــا مديريــة بلديــة النارصيــة واالقضيــة التابعــة للمحافظــة

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ االحــد 2019/1/13ملناقشــة املتبقــي مــن مــواد وفقــرات . 6

ــم  ــبة اقلي ــيادية ونس ــات الس ــوع النفق ــات موض ــملت املناقش ــنة 2019. وش ــة لس ــة العام املوازن

ــام  ــا يف ع ــتصدرها يومي ــي س ــط الت ــات النف ــم وكمي ــى االقلي ــة ع ــتحقات املالي ــتان واملس كوردس

2019 ورواتــب موظفــي اإلقليــم. وقــرر املجتمعــون تشــكيل لجنــة فرعيــة تضــم عــددا مــن الســادة 

االعضــاء ملناقشــة النفقــات الســيادية يف املوازنــة.

 ناقشــت اللجنــة املاليــة يف اجتماعهــا بتأريــخ االحــد 2019/1/13 تخصيصــات البطاقــة التموينية يف . 7

موازنــة 2019.  وبحضــور الســيد وزيــر التجــارة موجــزا عــن املبالــغ املرصــودة للبطاقــة التموينيــة 

لالعــوام الســابقة والتــي كانــت غــر كافيــة لتحســن مفرداتهــا، مقرحــا زيــادة التخصيصــات يف 

موازنــة 2019.

ــوري . 8 ــح الجب ــة اجتماعــا بتأريــخ االحــد 2019/1/13 وبحضــور الســيد صال ــة املالي عقــدت اللجن
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ــم مناقشــة موضــوع تدهــور الواقــع الصناعــي يف العــراق وأســبابه  ــر الصناعــة واملعــادن وت وزي

واهــم املشــاكل التــي تواجــه الــوزارة. 

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ االحــد2019/1/13 تــم مناقشــة واقــع النقــل يف العــراق . 9

وموازنــة الــوزارة لعــام 2019 مــع الســيد عبــد اللــه لعيبــي وزيــر النقــل والوفــد املرافــق لــه. 

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ االثنــن 2019/1/14 لبحــث تخصيصــات وزارة الدفــاع لعام . 10

2019 وحــرض االجتمــاع وفــد مــن الــوزارة برئاســة الفريــق الركــن رعــد هاشــم مدير التســليح.

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ االثنن2019/1/14وناقــش االجتمــاع زيــادة تخصيصــات . 11

ــرة  ــر الهج ــاء وزي ــل به ــيد نوف ــور الس ــم وبحض ــة وعودته ــل النازح ــوع العوائ ــوزارة وموض ال

ــن. واملهجري

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ االربعــاء 2019/1/16 حيــث تــم مناقشــة املقرحــات التــي . 12

تقــدم بهــا الســيدات والســادة النــواب ألدراجهــا يف موازنــة 2019 وتضمنــت تأهيــل الطريــق بــن 

ناحيــة العظيــم وقضــاء داقــوق وموازنــة دوائــر التمويــل الذاتــي وشــمول الطلبــة األوائــل بالتعيــن 

املركــزي، كذلــك شــمول محافظــات النجــف كربــالء وبابــل بنســب متســاوية مــن إيــرادات دخــول 

الزائريــن للمنافــذ الحدوديــة أثنــاء الزيــارات املليونيــة.

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ االربعــاء16 /2019/1 حيــث تــم مناقشــة تقاريــر اللجــان . 13

الفرعيــة املنبثقــة مــن اللجنــة والتــي ناقشــت فيهــا احتياجــات وموازنــات وزارات الدفــاع والداخلية 

ــان  ــذه اللج ــت ه ــوزارات. وقدم ــذه ال ــع ه ــات م ــدت اجتماع ــد ان عق ــاء بع ــط والكهرب والنف

مقرحاتهــا بشــأن موازنــات هــذه الــوزارات ومــدى حاجاتهــا لزيــادة التخصيصــات املاليــة2019.

 عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا بتأريــخ الســبت 2019/1/19 وقــدم النائــب فــالح حســن الزيــدان، . 14

ممثــال عــن نــواب املحافظــات املحــررة مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي، احتياجــات وطلبــات هــذه 

املحافظــات يف موازنــة عــام 2019 أبرزهــا اعــادة املفســوخة عقودهــم مــن قــوات الرشطــة والجيش 

ورصف الرواتــب واملخصصــات املدخــرة للموظفــن، اضافــة عــن رصف مبالــغ وزارة الهجــرة عــى 

العوائــل النازحــة.

 اجتمعــت اللجنــة الفرعيــة املنبثقــة مــن اللجنــة املاليــة يــوم االحــد 2019/3/10 ملناقشــة العقــد . 15

املــرم ملــرشوع أنشــاء بنايــة البنــك املركــزي الجديــدة واتفقــت اللجنــة عــى وضــع خطــة لعملهــا 

للوصــول اىل النتائــج يف أرسع وقــت.

ــد . 16 ــوم االح ــة ي ــذ الحدودي ــة املناف ــس هيئ ــي رئي ــم العقاب ــور كاظ ــة بالدكت ــة املالي ــت اللجن  التق

ــم  ــة إلقلي ــذ الحدودي ــة يف املناف ــة الكمركي ــق التعرف ــدم تطبي ــوع ع ــة موض 2019/3/10 ملناقش

كردســتان وعــدد مــن املنافــذ األخــرى، وبدورهــم أكــد رئيــس واعضــاء اللجنــة عــى دعمهــم للهيئــة 

ــاء. ــن اىل القض ــة املتورط ــاد واحال ــاالت الفس ــن ح ــد م ــا للح يف اجراءاته

عقــدت اللجنــة املاليــة اجتماعــا يــوم االربعــاء 2019/3/13 تــم فيــه موضــوع عقــد ورشــة عمــل . 17
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ــت  ــذي تم ــة وال ــون األدارة املالي ــرشوع قان ــة م ــدي ملناقش ــة الكن ــد الحوكم ــع معه ــاون م بالتع

ــي ســيتم مناقشــتها يف الورشــة. ــة واهــم املوضوعــات الت ــه قــراءة ثاني قراءت

عقــدت اللجنــة املاليــة أجتماعــا يــوم االربعــاء 2019/3/27 ألســتكمال التقريــر الــذي أعدتــه بشــأن . 18

اســتضافة رئيــس هيئــة املنافــذ الحدوديــة عــن واقــع هــذه املنافــذ واهــم املشــكالت التــي تواجههــا 

وخاصــة يف موضــوع التعرفــة الكمركيــة وقــررت اللجنــة عــرض التقريــر يف جلســة مجلــس النــواب 

ليــوم الخميــس 2019/3/28.

ــط . 19 ــوع النف ــه موض ــة في ــم مناقش ــا ت ــاء 2019/4/9 اجتماع ــوم الثالث ــة ي ــة املالي ــدت اللجن  عق

املصــدر مــن اقليــم كوردســتان واحــراق الكرفانــات يف منفــذ زرباطيــة بمحافظــة واســط، فضــال 

ــة. عــن مناقشــة موضــوع املــرف العراقــي للتجــارة ومــرشوع قانــون االدارة املالي

عقــدت اللجنــة املاليــة يــوم الخميــس 2019/4/11 وتــم فيــه مناقشــة التحضــرات لعقــد اجتمــاع . 20

مــع املحافظــن )عــدا اقليــم كردســتان(، وبحثــت اللجنــة عــدم حضــور مديــر عــام رشكــة تســويق 

النفــط )ســومو( اىل االجتمــاع، حيــث أكــد املجتمعــون عــى رضورة اتخــاذ اجــراءات بحق املســؤولن 

الذيــن يمتنعــون عــن الحضــور اىل اجتماعــات اللجنــة املقبلــة.

التقــت اللجنــة املاليــة يــوم االحــد 2019/4/14 بمحافظــي بغــداد والنجــف وكربــالء وصــالح الديــن . 21

ــة  ــة يف محافظ ــة األزم ــس خلي ــى ورئي ــار واملثن ــوك واالنب ــط وكرك ــاىل وواس ــي دي ــواب محافظ ون

ــط  ــة والتخطي ــي املالي ــن يف وزارت ــدراء العام ــن امل ــدد م ــة وع ــل وزارة املالي ــور وكي ــوى، بحض نين

ــي تواجههــا. ــل الت ــي تعانــي منهــا املحافظــات والعراقي ــة بغــداد ملناقشــة اهــم املشــاكل الت وامان

اجتمــع رئيــس واعضــاء اللجنــة املاليــة يــوم االثنــن 15/ 4/ 2019 مــع الدكتــور مزاحــم الخيــاط . 22

رئيــس خليــة االزمــات يف محافظــة نينــوى والوفــد املرافــق لــه، وتــم يف االجتمــاع مناقشــة موضــوع 

اعــادة اعمــار املحافظــة والوقــوف عــى اهــم العقبــات التــي تقــف يف طريــق اعــادة اعمارهــا.

ــة . 23 ــة التقــت اللجن ــة املالي برعايــة الســيد رئيــس مجلــس النــواب محمــد الحلبــويس اجتعــت اللجن

ــي  ــام دائرت ــري ع ــة ومدي ــة ووزارة الربي ــيل وزارة املالي ــبت 2019/5/4 بوكي ــوم الس ــة ي املالي

املحاســبة واملوازنــة يف وزارة املاليــة واملــدراء العامــن ملديريــات الربيــة يف بغــداد واملحافظــات وكرس 

ــة. ــن يف وزارة الربي ــل املحارضي ــور نق ــات اج ــوع رصف مخصص ــم موض ــاع لحس االجتم

بحضــور الســيد النائــب االول والســيد النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب عقــدت اللجنــة املاليــة . 24

اجتماعــا يــوم االحــد 2019/5/19، ملناقشــة موضوعــي البطاقــة التموينيــة ومســتحقات الفالحــن.

ــا . 25 ــت معهم ــاء 2019/5/21 وبحث ــوم الثالث ــارة ي ــة والتج ــري املالي ــة بوزي ــة املالي ــت اللجن اجتمع

مبيعــات النفــط املصــدر مــن اقليــم كردســتان ومســتحقات الفالحــن يف االقليــم ومفــردات البطاقــة 

التموينيــة.

التقــت اللجنــة املاليــة يــوم الثالثــاء 2019/5/21 مــع عــدد مــن املــدراء العامــن الســابقن يف وزارة . 26

املاليــة ومستشــارين ماليــن واقتصاديــن واســاتذة جامعــات للوقــوف عــن األحتياجــات املطلوبــة 
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لتفعيــل دور القطــاع الخــاص وتعظيــم املــوارد غــر النفطيــة.

اجتمعــت اللجنــة املاليــة يــوم الثالثــاء 2019/6/11 لتقديــم تقريــر بشــأن اســتضافة وزيــر املاليــة . 27

ومديــر عــام رشكــة تســويق النفــط العراقيــة )ســومو( ومديــر عــام دائــرة املحاســبة يف وزارة املالية 

بنــاءا عــى توجيــه رئاســة مجلــس النــواب يف الجلســة التــي عقــدت يــوم الســبت 2019/5/4.

اجتمــع رئيــس واعضــاء اللجنــة املاليــة يــوم االربعــاء 2019/6/12 لغــرض التصويــت، عــى التقرير . 28

ــط  ــويق النف ــة تس ــام رشك ــر ع ــة ومدي ــر املالي ــتضافة وزي ــن اس ــت ع ــي تمخض ــات الت والتوصي

)ســومو( ومديــر عــام دائــرة املحاســبة يف وزارة املاليــة، واشــار الســيد رئيــس اللجنــة ان التقريــر 

ــت  ــواب للتصوي ــس الن ــى مجل ــا ع ــس لعرضه ــة املجل ــة رئاس ــا اىل هيئ ــيتم رفعه ــات س والتوصي

عليهــا.

اجتمعــت اللجنــة املاليــة يــوم الســبت 2019/6/15 مــع عــيل االبراهيمــي وكيــل وزارة الربيــة وعدد . 29

مــن املســؤولن يف الــوزارة ومديــر عــام رشكــة النهريــن العامــة للطباعــة واملســتلزمات املدرســية 

ــن  ــرة م ــغ كب ــر مبال ــة توف ــث امكاني ــة لبح ــة األهلي ــن رشكات الطباع ــدد م ــن ع ــن ع وممثل

التخصيصــات املرصــودة لطباعــة الكتــب.

التقــت اللجنــة املاليــة يــوم االثنــن 2019/6/17 مــع مســؤولن يف البنك املركــزي ومــرف الرافدين . 30

ورشكــة الســالم العامــة وهيئــة التقاعــد الوطنيــة والرشكــة العامليــة للبطاقــة الذكيــة )كــي كارد( 

ومختصــن، لإلســتماع اىل مطالــب املتقاعديــن بشــأن اعــادة اســتالم رواتبهــم عــن طريــق البطاقــة 

الذكيــة )كــي كارد( وفــق مبــدا البصمــة والغــاء بطاقــة املاســر كارد التــي يعتــزم البنــك املركــزي 

اعتمادهــا بــدال عــن بطاقــة )كــي كارد(.

ــة . 31 ــة املاليــة يــوم االربعــاء 2019/6/26 واســتعرض فيــه عمــل اللجن عقــد رئيــس واعضــاء اللجن

ــة،  ــف العمل ــأن تل ــكلة بش ــة املش ــي كارت( واللجن ــر كارت والك ــأن )املاس ــكلة بش ــة املش الفرعي

ــيل. ــج املح ــة املنت ــة حماي ــة اهمي ــة اىل مناقش باالضاف

اجتمعــت اللجنــة يــوم االحــد 2019/7/21 لتســمية اللجــان الفرعيــة والبحــث والتحقيــق يف ملفــات . 32

. مختلفة

اجتمعــت اللجنــة املاليــة يــوم االثنــن 2019/7/22 مــع اللجنــة الفرعيــة املشــكلة لغــرض التحقيــق . 33

يف ملــف رشكات الدفــع االلكرونــي وآخــر مســتجدات امللــف.
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ثانيا: االستضافات:
ــى . 1 ــي والســيدة من ــاح عريب ــة بتأريــخ االحــد 2018/11/25 القــايض صب ــة املالي اســتضافت اللجن

عبــد الحســن مديــر عــام الدائــرة املاليــة مناقــش موازنــة املجلــس القضــاء االعــى لســنة 2019.

اســتضافت اللجنــة املاليــة بتأريــخ االحــد 2018/11/25 وفــد مــن معهــد الحوكمــة الكندي برئاســة . 2

الســيد توبــي فايــف رئيــس املعهــد وتــم مناقشــة قانــون اإلدارة املالية.

ــة بتأريــخ االحد2018/12/23وفــدا ضــم ممثلــن عــن موظفــي العقــود . 3 ــة املالي اســتضافت اللجن

ــا املســتقلة لإلنتخابــات ملناقشــة مطاليبهــم بشــأن تثبيتهــم عــى املــالك الدائــم. يف املفوضيــة العلي

اســتضافت اللجنــة املاليــة يف اجتماعهــا يــوم الســبت 2019/1/12 برئاســة النائــب احمــد الصفــار . 4

رئيــس الســن، الســيدة ناجحــة عبــاس مديــر عــام الهيئــة العامــة الرضائــب حيــث تــم مواضيــع 

اعتمــاد النظــام االلكرونــي يف اســتيفاء الرضائــب وترشيــع قوانــن ملحاســبة املتهربــن.

اســتضافة اللجنــة الســيد خالــد صــالح الديــن مديــر عــام الصنــدوق العراقــي للتنميــة الخارجيــة . 5

الســبت 2019/1/12 حيــث قــدم مديــر عــام الصنــدوق عــدة مقرحــات إلدراجهــا يف املوازنــة مــن 

شــأنها تعزيــز دوره.

ــن . 6 ــوش ام ــرى عل ــيدة ذك ــن/2019/1 الس ــخ االثن ــا بتأري ــة يف اجتماعه ــة املالي ــتضافة اللجن اس

ــداد. ــة بغ ــات يف العاصم ــوع الخدم ــة موض ــم مناقش ــداد وت بغ

اســتضافت اللجنــة املنبثقــة مــن اللجنــة املاليــة برئاســة النائبــة محاســن حمــدون بتأريــخ الســبت . 7

ــه،  ــق ل ــد املراف ــي والوف ــم الربيع ــور باس ــة الدكت ــؤون اإلجتماعي ــل والش ــر العم 2019/1/19 وزي

بحضــور النائــب رعــد الدهلكــي عضــو لجنــة الهجــرة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة. وناقشــت 

االســتضافة موضــوع زيــادة التخصيصــات املاليــة لــوزارة العمــل يف موازنــة 2019 وخاصــة يف مجال 

ــات  ــة مقرح ــة بدراس ــدت اللجن ــة. ووع ــات الخاص ــة وذوي االحتياج ــة اإلجتماعي ــبكة الحماي ش

الــوزارة واخذهــا بنظــر اإلعتبــار.

ــامرائي . 8 ــى الس ــب مثن ــة النائ ــة برئاس ــة املالي ــن اللجن ــة م ــة املنبثق ــة الفرعي ــتضافت اللجن اس

ــاوي رئيــس مجلــس املفوضــن  وبتأريــخ الســبت 19 /2019/1 وفــدا برئاســة الســيد معــن الهيت

يف املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات. وناقشــت اإلســتضافة موازنــة وتخصيصــات املفوضيــة 

ــدة. ــة جدي ــات وظيفي ــتحداث درج ــم واس ــالك الدائ ــى امل ــود ع ــي العق ــل موظف ــام 2019 وتحوي لع

ــي . 9 ــن يف وزارت ــدراء عام ــس 2019/7/25 وكالء وزراء وم ــوم الخمي ــة ي ــة املالي ــتضافت اللجن اس

التخطيــط واملاليــة لبحــث اســباب التلكــؤ يف اكمــال املصادقــة عــى الخطــط االســتثمارية 

ــا. ــوزارات وتمويله ــات وال للمحافظ

ــاء . 10 ــوم الثالث ــة ي ــة املالي ــتضافت اللجن ــواب اس ــس الن ــس مجل ــب االول لرئي ــيد النائ ــور الس بحض

2019/7/30 وفــدا مــن برنامــج االمــم املتحــدة االنمائــي )UNDP( حــول االعــداد النتقــال الحكومــة 

مــن موازنــة البنــود اىل موازنــة الرامــج واالداء.
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ثالثا: اللقاءات: 
التقــى النائــب حنــن القــدو رئيــس اللجنــة املاليــة يــوم الســبت 2019/4/13 املعتصمــن يف ســاحة . 1

ــديس  ــن مهن ــال ع ــاع فض ــة والدف ــي الداخلي ــم يف وزارت ــوخه عقوده ــن املفس ــداد م ــر ببغ التحري

ــوا عــى درجــات وظيفيــة. النفــط ممــن لــم يحصل

ــوم . 2 ــة ي ــاء اللجن ــن اعض ــدد م ــور ع ــة، بحض ــة املالي ــو اللجن ــوري عض ــم الجب ــب هيث ــى النائ إلتق

ــد وزارة  ــي )حش ــدي الثان ــواء التح ــر ل ــي آم ــارص العقاب ــد الن ــد عب ــن 2019/4/29 بالعمي االثن

الدفــاع( والوفــد املرافــق لــه وقــدم الوفــد طلبــا اىل اللجنــة بإيجــاد حــل ملوضــوع رصف مســتحقات 

منتســبي اللــواء لألربــع ســنوات املاضيــة ووعــدت اللجنــة بدراســة الطلــب ومتابعتــه مع املســؤولن 

ــاع. يف وزارة الدف

ــاء 2019/6/11 مــع وفــد ضــم . 3 ــم الجبــوري يــوم الثالث ــة النائــب هيث ــة املالي بحــث رئيــس اللجن

ــذه  ــة ه ــن دراس ــا ع ــم معرب ــمتع اىل مطالبه ــكرين واس ــن العس ــة املتقاعدي ــن رشيح ــن ع ممثل

ــد. ــة التقاع ــة وهيئ ــع وزارة املالي ــا م ــب ومتابعته املطالي

ــد . 4 ــع وف ــبت 2019/6/29 م ــوم الس ــة ي ــة املالي ــل اللجن ــن قب ــكلة م ــة املش ــة الفرعي ــت اللجن بحث

مــن مــرف الرافديــن ملــف تلــف العملــة جــراء تــرسب ميــاه االمطــار اىل خزينــة املــرف وناقــش 

االجتمــاع الــذي عقــد يف مقــر اللجنــة مــع وفــد املــرف االســباب التــي ادت اىل غــرق الخزينــة وتلف 

االمــوال واالجــراءات االمنيــة املتبعــة لحمايتهــا والجهــات املقــرة.

ــبت . 5 ــوم الس ــا ي ــور اعضائه ــوري وحض ــم الجب ــب هيث ــة النائ ــة برئاس ــة املالي ــتضافت اللجن اس

2019/6/29 وفــداً مــن رشكــة تعبئــة الغــاز واكــد الجبــوري دعــم القطــاع الخــاص وازالــة كافــة 

ــة. ــال الطاق ــتثمار يف مج ــة باالس ــة الراغب ــرشكات العراقي ــام ال ــف ام ــي تق ــات الت العقب

اســتقبل رئيــس اللجنــة املاليــة النائــب هيثــم الجبــوري، يــوم االحــد 2019/6/30 ســعادة ســفر . 6

ــوري  ــتعرض الجب ــه واس ــق ل ــد املواف ــكوينو والوف ــو باس ــو انطوني ــيد برون ــداد الس ــا يف بغ ايطالي

انجــازات اللجنــة املاليــة ومــن ضمنهــا اقــرار قانــون االدارة املاليــة والــذي يرســم مالمــح املوازنــة 

واعدادهــا وتنفيذهــا.

اســتقبل رئيــس اللجنــة املاليــة النائــب هيثــم الجبــوري، يــوم االثنــن 2019/7/1 وفــدا مــن بعثــة . 7

االمــم املتحــدة ملســاعدة العــراق )يونامــي( وبــن رئيــس اللجنــة للوفــد مطالبتــه الحكومة بــاالرساع 

يف ارســال قانــون املــرف الــذي يســهم يف إنعــاش ســوق املصــارف يف العــراق ويمنــح فرصــا كبــرة 

لالســتثمار، وقانــون التأمــن االجتماعــي مــن اجــل اقرارهــم.

ــة . 8 ــن حمل ــن م ــن املتظاهري ــن ع ــس 2019/7/25 ممثل ــوم الخمي ــة ي ــة املالي ــتقبلت اللجن اس

الشــهادات العليــا لالســتماع اىل مطالبهــم مــن جانبــه وجهــت اللجنــة املاليــة كتــاب رســمي يلــزم 

الــوزارات بشــكل عــام ووزارة املاليــة بشــكل خــاص بوجــوب تنفيــذ قانــون رقــم )59( الــذي يلــزم 

ــا. ــهادات العلي ــة الش ــة لحمل ــات الوظيفي ــن الدرج ــبة 15% م ــص نس تخصي
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رابعا: الزيارات:
زار رئيــس اللجنــة املاليــة وعــدد مــن اعضائهــا يــوم االربعــاء 2019/7/24 ممثــل املرجعيــة الدينيــة . 1

وامــن عــام العتبــة الحســينية الشــيخ عبــد املهــدي الكربالئــي واكــد الجبــوري دعــم اللجنــة املاليــة 

ــدود  ــل املح ــن ذوي الدخ ــي م ــن العراق ــة املواط ــب يف خدم ــا تص ــينية كونه ــة الحس ــاريع العتب ملش

والفقــراء واليتامــى.

خامسا: المشاركات:
حــرض رئيــس اللجنــة املاليــة النائــب هيثــم الجبــوري وعــدد مــن الســادة النــواب اعضــاء اللجنــة، . 1

يــوم االحــد 2019/5/19 يف مقــر وزارة املاليــة االجتمــاع الــذي ترأســه الســيد وزيــر املاليــة فــؤاد 

ــوام 2020 و2021 و2022  ــات لالع ــداد املوازن ــراتيجية اع ــة اس ــوزارة ملناقش ــر ال ــن يف مق حس

ــوزارة. ــدم يف ال ــكادر املتق ــط وال ــن وزارة التخطي ــن ع ــتثمار وممثل ــة االس ــس هيئ ــور رئي بحض

ــد . 2 ــوم االح ــا ي ــور اعضائه ــوري وحض ــم الجب ــب د. هيث ــة النائ ــة برئاس ــة املالي ــاركت اللجن ش

ــم  ــج االم ــع برنام ــاون م ــل )USAID( بالتع ــرشوع تكام ــا م ــل اقامه ــة عم 2019/7/28 بورش

املتحــدة االنمائــي )UNDP( حــول رســم خارطــة الطريــق لالنتقــال مــن موازنــة البنــود اىل موازنــة 

ــج واالداء. الرام

سادسا: ورش العمل: 
  برعايــة اللجنــة املاليــة وبدعــم مــن معهــد الحوكمــة الكنــدي اقيمــت يــوم الثالثــاء 16/ 4/ 2019 . 1

ورشــة ملراجعــة مســودة مــرشوع قانــون االدارة املاليــة االتحــادي، بحضــور وفــد معهــد الحوكمــة 

ــن  ــراء اقتصادي ــط وخ ــة والتخطي ــي املالي ــن وزارت ــن ع ــط وممثل ــل وزارة التخطي ــدي ووكي الكن

ــات  ــتئناس بمقرح ــا واالس ــدف مراجعته ــون به ــرات القان ــواد وفق ــة م ــت الورش ــن وناقش ومالي

واراء ممثــيل وزارتــي التخطيــط واملاليــة وخــراء االقتصــاد واملــال الحضــور.

سابعا: فعاليات أخرى:
ــة . 1 ــا للجن ــوري رئيس ــم الجب ــب هيث ــة النائ ــة املالي ــاء اللجن ــبت 2019/5/4 أعض ــوم الس ــب ي انتخ

ــررا. ــار مق ــد الصف ــب احم ــس والنائ ــا للرئي ــامرائي نائب ــى الس ــب مثن والنائ
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أ- الدور التشريعي:
أوال: اإلجتماعات:

تــم عقــد اجتمــاع بتأريــخ الســبت 2019/1/12 اجتماعهــا األول، وجــرى خــالل االجتمــاع مناقشــة . 1

قانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات وتعديالتــه والتهيئــة لعرضــه للمناقشــة يف االجتماع املشــرك 

ــاع اىل  ــرق االجتم ــات، وتط ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــة العلي ــور املفوضي ــة، بحض ــة القانوني ــع اللجن م

األوضــاع الســائدة يف عــدد مــن املحافظــات وخاصــة املحافظــات التــي تشــهد انتخابــات لســحب 

الثقــة مــن املحافظــن.

ــات . 2 ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب ــل قان ــة تعدي ــخ 2019/3/25 ملناقش ــاع بتاري ــد اجتم ــم عق ت

ــنة 2018. ــم )12( لس رق

ــم . 3 ــات رق ــس املحافظ ــات مجال ــون انتخاب ــل قان ــة تعدي ــاع يف 2019/3/27 ملناقش ــد اجتم ــم عق ت

ــنة 2018. )12( لس

ــي يف . 4 ــع املدن ــات املجتم ــوع ارشاك منظم ــة موض ــخ 2019/5/2 ملناقش ــاع بتاري ــد اجتم ــم عق ت

ــث  ــوع تحدي ــاع موض ــث االجتم ــات وبح ــس املحافظ ــون مجال ــل قان ــة لتعدي ــات الجاري النقاش

ــي  ــث والت ــبة التحدي ــن نس ــات ع ــة االنتخاب ــلتها مفوضي ــي ارس ــر الت ــن والتقاري ــات الناخب بيان

ــت ال 50 %. فاق

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/5/23 ملناقشــة قانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات واالقضيــة . 5

رقــم 12 لســنة 2018.

تــم عقــد اجتمــاع يف 2019/6/27 ملناقشــة التعديــل االول لقانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات . 6

واالقضيــة رقــم 12 لســنة 2018.

ــون . 7 ــرشوع قان ــرات م ــواد وفق ــن م ــددا م ــة ع ــخ 2019/6/27 ملناقش ــاع بتاري ــد اجتم ــم عق ت

انتخابــات مجالــس املحافظــات وبحضــور املفوضيــة العليــا املســتقلة لألنتخابــات واعضــاء مجلــس 

ــرة  ــط والهج ــارة والتخطي ــة والتج ــن وزارات الداخلي ــن ع ــوك وممثل ــة كرك ــن محافظ ــواب ع الن

ــن. واملهجري
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ــس . 8 ــات مجال ــون انتخاب ــل االول لقان ــة التعدي ــخ 2019/6/29 ملناقش ــاع بتاري ــد اجتم ــم عق ت

ــنة 2018. ــم 12 لس ــة رق ــات واالقضي املحافظ

ــن . 9 ــيد حس ــب االول الس ــور النائ ــواب وحض ــس الن ــس مجل ــويس رئي ــد الحلب ــيد محم ــرأس الس ت

ــون  ــة قان ــخ 2019/6/30 ملناقش ــم بتاري ــة واالقالي ــي القانوني ــركا للجنت ــا مش ــي اجتماع الكعب

ــنة 2018. ــم 12 لس ــة رق ــات واالقضي ــس املحافظ ــات مجال انتخاب

ثانيا: اللقاءات:
التقــت اللجنــة بتاريــخ 2019/7/23 بســعادة الســفر األســرايل الســيد )مــات اســكندر( ملناقشــة . 1

بعــض فقــرات قانــون انتخابــات مجالــس املحافظــات.
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ب- الدور الرقابي:
أوال: االجتماعات:

بحثــت لجنــة األقاليــم واملحافظــات غراملنتظمــة بإقليــم يــوم االربعــاء 2019/3/13 يف أجتماعهــا . 1

برئاســة النائــب حســن ايل، مــع الســيد طورهــان املفتــي ممثــل الحكومــة يف مجلــس النــواب ووفــد 

مــن معهــد الحوكمــة الكنــدي التعديــالت املقرحــة عــى مــرشوع قانــون املحافظــات غــر املنتظمــة 

ــة،  ــة االداري ــات والالمركزي ــات اىل املحافظ ــل الصالحي ــوع نق ــام 2008 وموض ــم21 لع ــم رق يف اقلي

فضــال عــن الصالحيــة املنقولــة اىل املحافظــن.

عقــدت لجنــة االقاليــم واملحافظــات غــر املنتظمــة باقليــم يــوم الثالثــاء 2019/4/16 اجتماعــا مع . 2

اعضــاء االقضيــة والنواحــي يف عــدد مــن املحافظــات العراقيــة عــدا اقليــم كردســتان مــع اعضــاء 

ــاص  ــون 21 الخ ــة قان ــث اللجن ــم بح ــة وت ــات العراقي ــن املحافظ ــدد م ــي يف ع ــة والنواح االقضي

باعضــاء مجالــس املحافظــات واالقضيــة والنواحــي.

ثانيا: اللقاءات:
ــوم . 1 ــم ي ــة يف إقلي ــر املنتظم ــات غ ــم واملحافظ ــة األقالي ــو لجن ــروي عض ــرض الك ــب م ــى النائ التق

الثالثــاء 2019/5/14 بالدكتــور مصطفــى الهيتــي رئيــس صنــدوق اعمــار املناطــق املتــرضرة مــن 

العمليــات اإلرهابيــة والوفــد املرافــق لــه وبحــث اللقــاء اهــم املشــاريع املنفــذة يف محافظــة ديــاىل 

وأســباب عــدم انجــاز عــدد منهــا.

التقــى النائــب حســن ايل رئيــس لجنــة األقاليــم واملحافظــات غــر املنتظمــة يف إقليــم يــوم الثالثــاء . 2

2019/7/9 مســؤولة التواصــل مــع الحكومتــن االتحاديــة واملحليــة يف مــرشوع الوكالــة االمريكيــة 

للتنميــة الدوليــة الدكتــورة خديجــة الجابــري وجــرى خــالل اللقــاء بحــث آليــة العمــل التــي تتبعهــا 

اللجنــة مــع مــرشوع الوكالــة يف تفعيــل الالمركزيــة يف العــراق.

ــة . 3 التقــى يــوم الســبت 2019/7/20 النائــب محمــود الكعبــي بوفــد مــن رابطــة مجالــس االقضي

والنواحــي وجــرى خــالل اللقــاء مناقشــة طلبــات رابطــة مجالــس االقضيــة والنواحــي فيمــا يخص 

قانــون االنتخابــات.

ــس . 4 ــوم الخمي ــراتيجي ي ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــت لجن التق

2019/7/25 وفــدا مــن منظمــة برنامــج االمــم املتحــدة االنمائــي )UNDP( وجــرى خــالل اللقــاء 

وضــع اليــة للتنســيق والتواصــل بــن اللجنــة واملنظمــة فيمــا يتعلــق بالرنامــج الحكومــي وتطبيــق 

ــا. ــة خصوص ــة االلكروني ــام والحوكم ــكل ع ــة بش ــام الحوكم نظ
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ثالثا: الفعاليات األخرى:
قدمــت لجنــة األقاليــم واملحافظــات غــر املنتظمــة بأقليــم يــوم الســبت 2019/3/9 أجمــل التهانــي . 1

والتريــكات اىل املــرأة العراقيــة ونســاء العالــم اجمــع بعيدهــن األغــر.

قــدم الســيد رئيــس لجنــة األقاليــم واملحافظــات غــر املنتظمــة بأقليــم يــوم الخميــس 2019/3/21 . 2

التهانــي والتريــكات اىل الشــعب العراقــي عامــة واألخــوة الكــورد خاصــة بمناســبة حلــول اعيــاد 

النــوروز.

ــازي . 3 ــد 2019/3/24 التع ــوم االح ــم ي ــة بأقلي ــر املنتظم ــات غ ــم واملحافظ ــة األقالي ــت لجن قدم

واملواســاة اىل ذوي ضحايــا حــادث العبــارة يف محافظــة نينــوى وتعــرب عــن عميــق حزنهــا وأســفها 

لهــذا الحــادث املأســاوي.
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أ- الدور التشريعي:
أوال: اإلجتماعات:

ــة األمــن والدفــاع وبتأريــخ اإلربعــاء 2018/12/19اجتماعــا جــرى خاللهــا مناقشــة . 1 عقــدت لجن

مــرشوع قانــون الجرائــم املعلوماتيــة، ومــرشوع قانــون جهــاز املخابــرات الوطنــي العراقــي فضــال 

عــن مــرشوع قانــون املــرور.

عقدت لجنة األمن والدفاع وبتأريخ االحد 2019/1/20 اجتماعا ملناقشة قانون املرور.. 2

ــاء 2019/1/22 اجتماعــا جــرى خاللهــا   مناقشــة . 3 ــة األمــن والدفــاع وبتأريــخ الثالث عقــدت لجن

ــون  ــع قان ــأن ترشي ــواب بش ــس الن ــس مجل ــب األول لرئي ــيد النائ ــب الس ــن مكت ــدم م ــرح مق مق

ــة  ــت اللجن ــة، وبحث ــاع والداخلي ــي الدف ــهاداتهم يف وزرات ــبب ش ــن بس ــادة املفصول ــاص بإع خ

ــة.  ــم املعلوماتي ــون جرائ ــرشوع قان ــث م ــن بح ــال ع ــرور فض ــون امل ــرشوع قان م

ورفــع . 4 عقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ 2019/3/1 ملناقشة قانون جرائم املعلوماتية  

ــة. ــة الرئاس ــات هيئ ــب توجيه ــواب حس ــس الن ــة مجل ــة يف جلس ــراءة الثاني ــون للق ــرشوع القان م

تــم عقــد اجتمــاع يف 2019/3/25 ملناقشــة مــرشوع قانــون الجنســية وســحب مــرشوع القانــون . 5

ــا رشوط  ــه ومنه ــة في ــة املتضمن ــوص القانوني ــض النص ــف بع ــبب ضع ــة بس ــه اىل الحكوم واعادت

وآليــات تجنيــس األجانــب فضــالً عــن صالحيــة وزيــر الداخليــة بمنــح الجنســية العراقيــة عكــس 

املعمــول بــه يف أغلــب دول العالــم، حيــث تمنــح هــذه الصالحيــة اىل رئيــس الدولــة أو رئيــس الــوزراء.

بدراســة . 6 اللجنــة  واوصــت  تم عقد اجتماع بتاريخ 2019/3/28 ملناقشة مرشوع قانون املرو 

ــروج  ــرور للخ ــال امل ــن يف مج ــذ آراء املختص ــن اخ ــالً ع ــيل، فض ــكل تفصي ــون بش ــرشوع القان م

ــة. ــة نهائي بصيغ

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/4/11 ملناقشــة القوانــن املدرجــة عــى جــدول أالعمــال. لرابطــة . 7

ــة اىل  ــرور باالضاف ــون امل ــر قان ــة تقري ــن مناقش ــال ع ــي فض ــش العراق ــي الجي ــى ومعوق جرح

مــرشوع قانــون التعديــل األول لقانــون وزارة الداخليــة. وســعيها لتعديــل قانــون الخدمة العســكرية 

ممــا يســهم يف انصــاف هــذه الرشيحــة املهمــة يف املجتمــع كمــا قــررت اللجنــة اســتضافت القــادة 
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العســكرين يف وزارة الدفــاع املســؤولن عــن ملــف الجرحــى للتــدارس بمطالــب واحتياجــات رابطــة 

جرحــى ومعوقــي الجيــش العراقــي.

ــكري . 8 ــع العس ــة التصني ــون هيئ ــرشوع قان ــة م ــخ 2019/4/11 ملناقش ــاع بتاري ــد اجتم ــم عق ت

ــة. ــون وزارة الداخلي ــل األول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــرور وم ــون امل ــر قان ــة تقري ومناقش

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/4/15 ملناقشــة مــرشوع قانــون جرائــم املعلوماتيــة وتــم خــالل . 9

االجتمــاع االتفــاق عــى املــيض بترشيــع القانــون لحفــظ األمــن الوطنــي للبلــد والحقــوق والحريــات.

ــم . 10 ــرور وجرائ ــي امل ــي قانون ــة مرشوع ــخ 2019/4/28 ملناقش ــة بتاري ــاع اللجن ــد اجتم ــم عق ت

ــن  ــوى األم ــبي ق ــاط ومنتس ــودة لضب ــحلة املفق ــعر األس ــوع تس ــن موض ــالً ع ــة، فض املعلوماتي

الداخــيل. باالضافــة اىل دراســة مقدمــة للجنــة بشــأن نــرش متطوعــن عــى مــالك هيئــة الحشــد 

ــن. ــالح الدي ــة ص ــررة يف محافظ ــق املح ــعبي للمناط الش

تم عقد اجتماع اللجنة بتاريخ 2019/5/2 ملناقشة مرشوع قانون املرور العام.. 11

ــة، . 12 ــة القــوة الجوي ــة بتاريــخ 2019/7/21 ملناقشــة مــرشوع قانــون كلي تــم عقــد اجتمــاع اللجن

ــة  ــون وزارة الداخلي ــل االول لقان ــون التعدي ــرح قان ــراءة األوىل، ومق ــون للق ــرشوع القان ــع م ورف

وبحثــت اللجنــة مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون الخدمــة والتقاعــد لقــوى االمــن الداخــيل 

وتقــرر اســتضافة املعنيــن خــالل االجتماعــات القادمــة وادراج املالحظــات يف القانــون عــى صعيــد 

متصــل قــررت اللجنــة مخاطبــة وزارتــي الدفــاع والداخليــة الرســال اعــداد املفصولــن مــن الخدمــة 

بســبب تقديمهــم الشــهادات غــر االصوليــة.

ثانيا: االستضافات:
اســتضافت اللجنــة يف 2019/4/28 الســيد الوكيــل األقــدم لــوزارة الداخليــة للتباحــث بشــأن تعديــل مــرشوع . 1

القانــون بدمــج الصالحيــات وحرهــا بالوزيــر وقــررت اللجنــة تضمــن مقرحــات وزارة الداخليــة لتعديــل 

مــرشوع القانــون قبــل عرضــه لهيئــة رئاســة املجلــس إلدراجــه عــى جــدول األعمــال.

ــون . 2 ــرشوع قان ــة م ــى ملناقش ــاء األع ــس القض ــاة يف مجل ــادة القض ــة يف 4/30/ 2019 الس ــتضافت اللجن اس

ــون. ــق القان ــه تطبي ــي تواج ــات الت ــاكل واملعوق ــرز املش ــث أب ــن بح ــال ع ــة، فض ــم املعلوماتي جرائ

ــون . 3 ــل قان ــة تعدي ــات ملناقش ــا لالنتخاب ــة العلي ــاء املفوضي ــادة اعض ــة يف 4/30/ 2019الس ــتضافت اللجن اس

ــأن  ــتعداداتها بش ــن اس ــارب 25% م ــتكملت مايق ــا اس ــة انه ــت املفوضي ــات وبين ــس املحافظ ــات مجال انتخاب

ــات. ــس املحافظ ــات مجال ــراء انتخاب اج

اســتضافت اللجنــة يف 20109/7/26ســعادة ســفر الــرويس يف بغــداد ملناقشــة مســرة العالقــات الثنائيــة بــن . 4

البلديــن عــى مختلــف االصعــدة واملجــاالت خاصــة العســكرية منهــا. وبحــث املجتمعــون ســبل تنســيق الجهود 

لدحــر اإلرهــاب بكافــة أشــكاله وتوثيــق التعــاون املشــرك بــن القــوات املســلحة يف كال البلديــن.
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الدور الرقابي:
أوال: االجتماعات:

ــن . 1 ــدد م ــث ع ــم بح ــاء 12/5/ 2018 وت ــخ االربع ــاً بتأري ــاع اجتماع ــن والدف ــة األم ــدت لجن عق

ــع  ــث يف الوض ــا البح ــرى خالله ــن. وج ــتتباب األم ــاون واس ــز التع ــهم يف تعزي ــي تس ــع الت املواضي

العــام للمناطــق مــا بعــد التحريــر، فضــالً عــن مناقشــة املنظومــة األمنيــة وتداخــل العمــل بــن 

ــا. ــات ذاته الجه

اجتمعــت لجنــة االمــن والدفــاع يــوم االحــد 2019/3/10 لبحــث اســباب ازيــاد العمليــات االرهابيــة . 2

ــول  ــاد الحل ــة وإيج ــات االرهابي ــق العملي ــدة لتطوي ــط املعتم ــع الخط ــوى ووض ــة نين يف محافظ

ــا. ــة النهاءه الناجع

بحثــت لجنــة االمــن والدفــاع يف اجتماعهــا الــذي عقــد يف تاريــخ االحــد 2019/5/19 مقــرح قانــون . 3

اعــادة املفصولــن يف وزارتــي الدفــاع والداخليــة ومناقشــة مــرشوع قانــون هيئــة التصنيــع الحربــي 

وتدارســت اللجنــة العقــد الــذي ابرمتــه وزارة الداخليــة بشــأن رشاء عجــالت املتســيوبييش )بيــك آب( 

اذ قــررت مخاطبــة وزارة الداخليــة لغــرض اتبــاع الوســائل القانونيــة اليقــاف العقــد.

تدارســت لجنــة االمــن والدفــاع يف اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ االربعــاء 2019/6/12 نــرش املتطوعن . 4

ــن  ــالً ع ــن، فض ــالح الدي ــة ص ــررة يف محافظ ــق املح ــعبي للمناط ــد الش ــة الحش ــالك هيئ ــى م ع

مناقشــة تســعر األســلحة واألعتــدة املفقــودة ملنتســبي الدفــاع وقــوى األمــن الداخــيل.

ــادة . 5 ــون إع ــرح قان ــة مق ــد 2019/6/24 ملناقش ــخ االح ــاع بتاري ــن والدف ــة االم ــت لجن اجتمع

ــة. ــة اىل الخدم ــاع والداخلي ــي الدف ــبي وزارت منتس

ثانيا: االستضافات:
ــن يف . 1 ــؤولن األمني ــن املس ــدد م ــن 2019/1/14ع ــة اإلثن ــاع النيابي ــن والدف ــة األم ــتضافت لجن اس

محافظــة نينــوى ملناقشــة الوضــع االمنــي يف املحافظــة والســبل الكفيلــة برســيخ االمن واالســتقرار 

يف املحافظةواعــادة النازحــن اىل مناطقهــم. وابــدت لجنــة االمــن والدفــاع النيابيــة مســاندتها للقوات 

األمنيــة ودعمهــا الكامــل لهــم يف جميــع مــا تحتاجــه مــن ســبل انجــاح وتطويرادائهــا األمنــي.

اســتضافت لجنــة األمــن والدفــاع النيابيــة االربعــاء 2019/1/23 اللــواء صبــاح حــويش عميــد كليــة . 2

ــم التباحــث  ــي وت ــد املعهــد العــايل والتطويراالمن ــد الجبارعمي ــور يــارس عب ــواء الدكت الرشطــة والل

بموضــوع اآلليــات التــي يتــم بموجبهــا القبــول للمتقدمــن.

اســتضافت لجنــة االمــن والدفــاع يــوم االربعــاء 2019/3/13 الفريــق محمــد جــواد كاظــم امــن . 3

ــد  ــيد عب ــة والس ــة النيابي ــة املالي ــاء اللجن ــادة أعض ــن الس ــدد م ــور ع ــاع ووبحض ــام وزارة الدف ع

ــث  ــتضافة بح ــالل االس ــرى خ ــاع وج ــج يف وزارة الدف ــة والرام ــام املوازن ــر ع ــهاب مدي ــرة ش الزه
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مــدى تأثــر خصــم مبلــغ قــدره )800( مليــار دينــار مــن ميزانيــة الــوزارة لهــذا العــام وانعكاســاته 

عــى التســليح.

اســتضافت لجنــة االمــن والدفــاع يــوم االحــد 2019/5/19 وفــدا مــن وجهــاء وشــيوخ عشــائر مــن . 4

محافظــة ديــاىل واكــدت اللجنــة عــى ســعيها لحــل جميــع تلــك االشــكاليات مــن خــالل الترشيعــات 

القانونيــة التــي تخفــف مــن معانــاة الفالحــي.

اســتضافت لجنــة االمــن والدفــاع يــوم االحــد 2019/5/19 وفــدا مــن ذوي شــهداء قاعــدة ســبايكر . 5

واســتمعت اللجنــة اىل مشــاكل ومعانــاة ذوي الضحايــا مشــرين اىل مــيض اللجنــة القانونيــة النيابية 

بمراحــل ترشيــع قانــون حقــوق شــهداء جريمــة القاعــدة الجويــه )ســبايكر( لضمــان حقــوق ذوي 

شــهداء املجزة.

ثاثا: اللقاءات:
التقــت لجنــة األمــن والدفــاع النيابيــة الثالثــاء 2019/1/15ممثلــن عــن رابطــة جرحــى الجيــش . 1

العراقــي جــرى خــالل اللقــاء الــذي عقــد يف مقــر اللجنــة االســتماع اىل مطالبهــم واحتياجاتهــم.

ــي يف . 2 ــدة االنمائ ــم املتح ــج االم ــة برنام ــاء 2019/1/23 ممثل ــاع االربع ــن والدف ــة االم ــت لجن التق

ــاالت  ــة يف مج ــع اللجن ــاون م ــبل التع ــاء س ــث اللق ــدي. وبح ــزا غران ــيدة لي ــراق )UNDP( الس الع

ــل. ــدورات وورش العم ــة ال ــرات واقام ــادل الخ ــاء وتب البن

التقــت لجنــة االمــن والدفــاع االربعــاء 2019/1/23الســيد عــيل أحمــد يونــس املستشــار األقليمــي . 3

ــه وبحــث اللقــاء التطــورات يف  ــا لــألم املتحــدة والوفــد املرافــق ل للــرشق األوســط وشــمال أفريقي

مجــال مكافحــة اإلرهــاب والدعــم األممــي للعــراق. واكــدت اللجنــة عــى اهميــة التعــاون املشــرك 

ــراق،  ــدث يف الع ــي تح ــات الت ــة الخروق ــبة ملكافح ــول مناس ــع حل ــل وض ــن اج ــن م ــن الجانب ب

باالضافــة اىل تكثيــف الجهــود لعقــد اللقــاءات بهــذا الشــأن.

رابعا: الزيارات:
ــارة . 1 ــة وجــرى خــالل الزي ــه يــوم االربعــاء 2019/6/12 قضــاء الطارمي زار رئيــس واعضــاء اللجن

عقــد لقــاء مــع شــيوخ ووجهــاء القضــاء واالســتماع لهــم حيــث وجــدت اللجنــة هنــاك تنســيقا 

وتعاونــا بــن الشــيوخ والوجهــاء وبــن القــوات االمنيــة.
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خامسا: المؤتمرات والبيانات الصحفية:
ــة  ــدار اللجن ــدم اص ــه ع ــدت في ــاء 2019/6/19، اك ــوم االربع ــا ي ــاع بيان ــن والدف ــة االم ــدرت لجن اص

ــت يف  ــي حدث ــرات الت ــمركة بالتفج ــوات البيش ــتان اوق ــم كوردس ــة أقلي ــأن عالق ــمي بش ــان رس أي بي

ــك املناطــق، واشــار الســيد  محافظــة كركــوك والحرائــق التــي طالــت حقــول الحنطــة والشــعر يف تل

رئيــس اللجنــة اىل ان تريــح أحــد اعضــاء اللجنــة الذي يتهــم فيه أقليــم كوردســتان وقوات البيشــمركة 

بالوقــوف وراء تلــك االحــداث اليمثــل املوقــف الرســمي للجنــة االمــن والدفــاع كونهــا غــر دقيقــة وان 

النتائــج النهائيــة للتحقيــق لــم تظهــر بعــد.



234



235

أ- الدور التشريعي.
أوال: االجتماعات:

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/3/26ملناقشــة اإلطــار العــام ملــرشوع قانــون جرائــم املعلوماتيــة . 1

واقــراح مفاتحــة مجلــس القضــاء االعــى لتســمية قضــاة ومحققــن مــن فئــة الشــباب مــن اجــل 

مواكبتهــم لجميــع االجتماعــات وورش العمــل التــي تخــص مناقشــة مــرشوع القانــون.

ــذ قانــون ســامراء عاصمــة العــراق . 2 ــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/3/27 ملناقشــة ســبل تنفي ت

للحضــارة االســالمية رقــم 5 لســنة 2018 وتشــكيل لجنــة ســباعية مــن لجــان املجلــس ذات العالقــة 

لــإلرشاف عــى عمــل اللجنــة التنفيذيــة التــي شــكلتها الحكومــة وفــق مــا اقرتــه املــادة )2 / ثانيــا( 

مــن القانــون الخــاص بســامراء عاصمــة العــراق للحضــارة االســالمية.

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/5/20 ملناقشــة مــرشوع قانــون املطابــع االهليــة ومقــرح قانــون . 3

تكريــم العلمــاء وقضيــة انتشــار املخــدرات ومقــرح قانــون النشــيد الوطنــي واملخالفــات القانونيــة 

ملجلــس امنــاء شــبكة االعــالم العراقــي وســبل تطبيق قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 100 لســنة 2019 

الخــاص بتشــجيع الســياحة يف العــراق.

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/7/29 ملناقشــة ترشيــع وتعديــل القوانــن التــي تحفــظ حقــوق . 4

الصحفيــن ومخاطبــة رئاســة مجلــس الــوزراء لتفعيــل املــادة 9 مــن قانــون حقــوق الصحفيــن 

رقــم 21 لســنة 2011.

ثانيا: االستضافات:
ــس . 1 ــاء مجل ــن أعض ــدد م ــن وع ــب الصحفي ــد 2018/12/16نقي ــخ األح ــة بتأري ــتضافت اللجن اس

ــة  ــادة منح ــم اع ــبل دع ــة 2019، وس ــة يف موازن ــة للنقاب ــات املالي ــث التخصيص ــة لبح ادارة النقاب

ــن. ــاء والفنان ــن واالدب الصحفي

اســتضافت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار برئاســة النائبــة ســميعة الغــالب وحضــور . 2

اعضائهــا بتأريــخ الثالثــاء 2019/1/22مجلــس امنــاء هيئــة االعــالم واالتصــاالت.

ــة . 3 ــاء22 /2019/1برئاس ــخ الثالث ــار بتأري ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــتضافت لجن اس
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النائبــة ســمعية الغــالب، وحضــور أعضاءهــا، رئيــس شــبكة االعــالم العراقــي، وبحــث االجتمــاع 

ــا. ــوض بواقعه ــود للنه ــد الجه ــتقبلية وتوحي ــبكة املس ــج الش ــر برام تطوي

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/3/12 رئيــس شــبكة االعــالم العراقــي بــرضورة االلتــزام بقانون . 4

الشــبكة النافــذ وعــدم الســماح بالتدخــل يف شــؤونها الداخليــة التــي رســمها القانــون.

ــون . 5 ــع قان ــث االرساع بترشي ــة لبح ــر الثقاف ــايل وزي ــخ 2019/3/13 مع ــة بتاري ــتضافت اللجن اس

ــة  ــع الثقاف ــوض بواق ــح للنه ــاه الصحي ــوزارة يف االتج ــر ال ــان س ــل ضم ــن اج ــد م ــوزارة املوح ال

ــة. ــع االثري ــام باملواق ــياحية واالهتم ــق الس واملراف

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/4/23 مديــر عــام املرافــق الســياحية ومديــر التعليــم والتطويــر . 6

ــة الســياحة التابعــة لــوزارة الثقافــة والســياحة ملعالجــة املشــاكل التــي يعانــي  الســياحي يف هيئ

ــرشة يف  ــياحية املنت ــد الس ــام باملعاه ــع االهتم ــا م ــول به ــابقة املعم ــن الس ــة والقوان ــا الطلب منه

املحافظــات كونهــا تخــدم الواقــع الســياحي الــذي يمثــل واجهــة البلــد امــام العالــم.

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/5/12 نقيــب الفنانــن العراقيــن واعضــاء مجلــس النقابــة مــن . 7

اجــل النهــوض بواقــع الفــن والفنانــن، ويف مقدمتهــا تعديــل قانــون النقابــة مــن اجــل التصويــت 

عليــه يف مجلــس النــواب.

ــح املياحــي لبحــث . 8 ــور صال ــة بتاريــخ 2019/5/21 وفــد االتحــاد برئاســة الدكت اســتضافت اللجن

ــل  ــم عم ــل تنظي ــن اج ــي م ــالم االلكرون ــام لإلع ــاد الع ــون االتح ــرح قان ــبل ادراج مق ــبل س س

ــالد. ــة يف الب ــع االلكروني ــوكاالت واملواق ال

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/7/29 عــدد مــن األكاديميــن واالســاتذة واملتخصصــن االثاريــن . 9

وخريجــي كليــات االثــار لبحــث ســبل تأســيس نقابــة لآلثاريــن العراقيــن.

ثالثا: اللقاءات:
التقــت اللجنــة بتاريــخ 2019/3/25 برفقــة رئيــس شــبكة اإلعــالم العراقــي معــايل وزيــر التخطيط . 1

ــة يف  ــات املالي ــة التخصيص ــراء قل ــبكة ج ــا الش ــر به ــي تم ــة الت ــة املالي ــات األزم ــة معالج لدراس

موازنــة العــام الحــايل.

التقــت اللجنــة بتاريــخ 2019/5/6 معــايل وزيــر الثقافــة ملناقشــة مقــرح قانــون وزارة الثقافــة . 2

ــات يف  ــض املديري ــج بع ــه ودم ــض فقرات ــى بع ــت ع ــي اجري ــالت الت ــار والتعدي ــياحة واالث والس

ــوزارة. ال
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رابعا: الزيارات:
ــرح . 1 ــة مق ــن ملناقش ــن العراقي ــب الصحفي ــخ 2019/5/6 نقي ــة بتاري ــس الجن ــيدة رئي زارت الس

قانــون حــق الحصــول عــى املعلومــة ورضورة اســتقطاب الطاقــات العراقيــة الشــابة مــن خــالل 

ــداف  ــم بأه ــال وتعريفه ــذا املج ــن يف ه ــي للعامل ــل االعالم ــر العم ــة لتطوي ــم دورات اعالمي تنظي

ــة. ــالم والصحاف ــة باإلع ــن الخاص ــق القوان ــي وف ــي واملهن ــل الصحف العم

ــس . 2 ــاء مجل ــن واعض ــن العراقي ــب الفنان ــخ 2019/5/12 نقي ــة بتاري ــس اللجن ــيدة رئي زارت الس

ــة. النقاب

ــون . 3 ــع قان ــبل ترشي ــث س ــاالت لبح ــر االتص ــايل وزي ــخ 2019/6/21 مع ــة بتاري ــة الثقاف زارت لجن

ــورة. ــاب املحظ ــاف االلع ــرار ايق ــذ ق ــدم تنفي ــباب ع ــاالت واس ــالم واالتص ــة االع ــوزارة وهيئ ال

زارت لجنــة الثقافــة بتاريــخ 2019/6/29 اىل املجلســن املحليــن ملدينتــي االعظميــة والصــدر؛ للقــاء . 4

عــدد مــن منظمــات املجتمــع املدنــي الداعمــة لقــرار مجلــس النــواب بحــرض االلعــاب االلكرونيــة.

خامسا: المشاركات:
شــاركت اللجنــة بتاريــخ 2019/7/8 جلســة االســتماع التــي عقدتهــا نقابــة املحامــن العراقيــن . 1

ــيد  ــواب الس ــس الن ــس مجل ــب االول لرئي ــا النائ ــي رعاه ــل والت ــرج باب ــة ب ــع منظم ــاون م بالتع

ــي. ــن الكعب حس

ــالم . 2 ــة االع ــة هيئ ــة برعاي ــر املحط ــتماع يف مق ــة االس ــخ 2019/7/15 جلس ــة بتاري ــاركت اللجن ش

واالتصــاالت التــي عقدتهــا يف بغــداد بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو ووزارة الداخليــة بحضــور 

ممثــل عــن الســفارة الهولنديــة يف العــراق وجمــع مــن االعالميــن والصحفيــن.

سادسا: ورش العمل:
ــة للبحــث حــول . 1 ــي اقيمــت يف مقــر اللجن ــة بتاريــخ 2019/4/22 ورشــة عمــل الت شــاركت اللجن

ــة  ــراق اىل االتفاقي ــة الع ــام جمهوري ــون انضم ــع قان ــق م ــا يتواف ــون بم ــرشوع القان ــة م صياغ

ــنة 2013. ــم 13 لس ــات رق ــة املعلوم ــم تقني ــة جرائ ــة ملكافح العربي

سابعا: المؤتمرات والبيانات الصحفية:
ــل . 1 ــون العط ــى قان ــعبي ع ــد الش ــوم الحش ــخ 2019/6/13 ادراج ي ــا بتاري ــة بيان ــدرت اللجن اص

واالعيــاد الرســمية يف البــالد تبنــت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار ادراج يــوم 13 حزيران 

مناســبة وطنيــة وهــو اليــوم الــذي صــدرت فيــه فتــوى الجهــاد الكفائــي يف عــام 2014.

ــة بعــد . 2 ــن اقــرار مــرشوع قانــون املطابــع االهلي ــا بتاريــخ 2019/6/13 تعل ــة بيان اصــدرت اللجن
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ــواب عــى مــرشوع قانــون  ــه وتصويــت اعضــاء مجلــس الن ــواب عــى تعديل تصويــت مجلــس الن

ــة. ــع االهلي ــون املطاب ــل االول لقان التعدي

ثامنا: فعاليات أخرى:
ــس 2019/1/10 . 1 ــخ الخمي ــة بتأري ــار النيابي ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــدت لجن عق

ــة،  ــاء اللجن ــادة اعض ــيدات والس ــور الس ــة وحض ــة اللجن ــالّب رئيس ــميعة غ ــة س ــة النائب وبرئاس

ــينما. ــدوق الس ــون صن ــرح قان ــأن مق ــتماع بش ــة اس جلس

عقــدت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار بتأريــخ االثنــن 2019/1/12 وبرئاســة النائبــة . 2

ســميعة الغــالب رئيســة اللجنــة وحضــور الســيدات والســادة اعضــاء اللجنــة ومستشــار شــؤون 

الترشيــع يف مجلــس النــواب الدكتــور عــيل الدليمــي، جلســة اســتماع ثانيــة، ناقشــت فيهــا مقــرح 

قانــون صنــدوق دعــم الســينما العراقيــة، واســتمعت اللجنــة اىل الــرؤى التــي قدمهــا وفــد دائــرة 

الســينما واملــرسح برئاســة الدكتــورة اقبــال نعيــم ووفــد املركــز العراقــي للفيلــم املســتقل برئاســة 

املخــرج محمــد الدراجــي.
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ب- الدور الرقابي:
أوال: اإلجتماعات:

عقــدت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار بتاريــخ األحــد2019/1/13 اجتماعــا برئاســة . 1

النائبــة ســميعة الغــالب رئيســة اللجنــة، وبحضــور الســادة اعضائهــا بشــار الكيكــي وحمــد اللــه 

ــة  ــات االعالمي ــر املؤسس ــراتيجة لتطوي ــة واس ــداد رؤي ــث اع ــن، لبح ــاوي حس ــيل غ ــي وع الركاب

والثقافيــة التــي تقــع مســؤولية مراقبتهــا وأدائهــا ضمــن اختصــاص اللجنــة.

ــز . 2 ــد املرك ــن 2019/4/29 وف ــوم االثن ــار ي ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــتقبلت لجن اس

العراقــي للفيلــم املســتقل والتلفزيــون االســباني الرســمي وبحــث االجتمــاع اخــر التطــورات التــي 

ــينما. ــم الس ــي لدع ــدوق الوطن ــة الصن ــتحداث هيئ ــص اس تخ

عقــدت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار اجتماعــا يــوم االحــد 2019/5/5 وتــم انتخــاب . 3

النائــب ســميعة الغــالب رئيســا للجنــة.

بحثــت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار النيابيــة يــوم االثنــن 2019/5/6 مــع مجلــس . 4

امنــاء شــبكة االعــالم ورئيســها ملناقشــة قضيــة املعتصمــن مــن موظفــي املــالك املؤقــت فيهــا.

ناقشــت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واآلثــار مــع لجنــة الصحــة والبيئــة يف اجتمــاع مشــرك . 5

ــراج  ــة ألب ــات الحكومي ــة والتعليم ــة واالنظم ــددات البيئي ــاء 2019/5/22 املح ــوم االربع ــد ي املنعق

الهاتــف النقــال.

ــة . 6 ــات القانوني ــي املخالف ــالم العراق ــبكة االع ــاء ش ــس وأعض ــالم رئي ــة واإلع ــة الثقاف ــت لجن حمل

ــي  ــالم العراق ــبكة االع ــد لش ــاء جدي ــس أمن ــار مجل ــيح الختي ــح الرش ــق بفت ــا يتعل ــة بم واالداري

وذلــك خــالل االجتمــاع الــذي عقــد يــوم الثالثــاء 2019/6/18 وقــررت اللجنــة اســتضافة مجلــس 

ــحن. ــات املرش ــتالم طلب ــة بأس ــات املتبع ــن اآللي ــتفهام ع ــق واالس ــاء للتحقي ــد األربع ــوم غ ــاء ي االمن

ثانيا: اإلستضافات:
ــن 2019/1/14 . 1 ــخ االثن ــة بتأري ــار النيابي ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــتضافت لجن اس

رئيــس ومجلــس امنــاء شــبكة االعــالم العراقــي وناقشــت االســتضافة املوازنــة العامــة للشــبكة، 

وســد الشــواغر يف عــدد اعضــاء مجلــس االمنــاء وســبل الدعــم يف املجــاالت كافــة لشــبكة االعــالم 

ــي. ــي والتقن ــي والفن ــا االعالم ــوض بواقعه ــل النه ــن اج ــي م العراق

اســتضافت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار بتأريــخ األثنــن21 /2019/1مفتــش عــام . 2

ــات  ــع القطاع ــات يف جمي ــة امللف ــد، ملناقش ــيل حمي ــور ع ــار الدكت ــياحة واالث ــة والس وزارة الثقاف

ــاد. ــوبها الفس ــي يش ــوزارة الت ــة لل التابع

اســتضافت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار بتأريــخ االثنــن 2019/1/21 مجلــس امنــاء . 3
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ــق  ــالم يف مراف ــع االع ــوض بواق ــأنها النه ــن ش ــي م ــا الت ــث القضاي ــي، لبح ــالم العراق ــبكة االع ش

الشــبكة االداريــة والفنيــة وقنواتهــا ومخرجاتهــا الســمعية واملرئيــة واملطبوعــات.

اســتضافت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار بتأريــخ الثالثــاء 2019/1/22 مديــر عــام . 4

ــع  ــث الواق ــلطان لبح ــن س ــيد محس ــار الس ــياحة واالث ــة والس ــياحية يف وزارة الثقاف ــق الس املراف

ــرة. ــاكل كث ــن مش ــي م ــي تعان ــياحية الت ــتثمارات الس ــياحي واالس الس

اســتضافت لجنــة الثقافــة والســياحة واآلثــار يــوم االحــد 2019/3/24 وكيــل وزارة الثقافة لشــؤون . 5

اآلثــار وتنــاول االجتمــاع صيانــة املواقــع األثريــة واآلثــار املهربــة واملرسوقــة وســبل إعادتهــا وإدراج 

بابــل عــى الئحــة الــراث العاملــي والنهــوض بالجانــب اآلثــاري.

ــام . 6 ــر ع ــس 2019/3/28 مدي ــوم الخمي ــار ي ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــتضافت لجن اس

ــق  ــتثمارات املراف ــود اس ــة عق ــار ملناقش ــياحة واالث ــة والس ــياحية يف وزارة الثقاف ــق الس املراف

ــياحية. ــع الس واملجامي

مــن خــالل اســتضافت الســيد املفتــش العــام لــوزارة الثقافــة يــوم االربعــاء 2019/4/10 تــم بحــث . 7

عــدد مــن القضايــا أبرزهــا ملــف هيئــة الســياحة وعقــود االســتثمارات الســياحية.

ــا . 8 ــرا دائرت ــن 2019/4/29 مدي ــوم االثن ــار ي ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــتضافت لجن اس

ــات. ــار واملخطوط ــى االث ــاظ ع ــة الحف ــث عملي ــة لبح ــف يف وزارة الثقاف ــات واملتاح املخطوط

اســتقبلت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار يــوم 2019/7/28 عــددا مــن اعضــاء جمعيــة . 9

االدبــاء الشــعبين لالســتماع الهــم املعوقــات واملشــاكل التــي تواجــه النهــوض بواقــع الجمعيــة.

ــياحة . 10 ــة والس ــن وزارات الثقاف ــون ع ــوم 2019/7/29 ممثل ــالم ي ــة واالع ــة الثقاف ــتضافت لجن اس

ــر  ــاف نه ــل ضف ــر وتأهي ــرشوع تطوي ــة م ــداد ملناقش ــة بغ ــة وامان ــوارد املائي ــل وامل ــار والنق واالث

ــا. ــي فيه ــياحي والرفيه ــع الس ــوض بالواق ــداد للنه ــة بغ ــة يف العاصم دجل

ــم . 11 ــة لدع ــة مالي ــص منح ــة بتخصي ــار الحكوم ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــت لجن طالب

توجهــات نقابــة الفنانــن العراقيــن يف جميــع املفاصــل، داعيــة الجهــات املعنيــة اىل تذليــل العقبــات 

ــالل  ــك خ ــاء ذل ــة ج ــينما العراقي ــع الس ــوض بواق ــة والنه ــال الفني ــاز االعم ــه انج ــي تواج الت

ــوم 2019/7/21. ــن يف ي ــب الفنان ــودي نقي ــار ج ــور جب ــتضافة الدكت اس

اســتضافت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار يــوم 2019/7/22 عــدد مــن النســاء يمثلــن . 12

ــة  ــود ملعالج ــذل الجه ــاء وب ــة النس ــا لرشيح ــدة دعمه ــي مؤك ــع املدن ــات املجتم ــرشات منظم ع

ــة. املشــاكل التــي تعانــي منهــا املــرأة العراقي
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ثالثا: اللقاءات:
التقــت رئيــس لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار النائب ســميعة الغــالب، يــوم 2019/5/8 . 1

االمــن العــام ملجلــس الــوزراء الســيد حميــد الغــزي بحــث آليــة املخاطبــات الرســمية بــن مجلــس 

النــواب واالمانــة العامــة ولجانهــا مــن جهــة واالمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مــن جهــة اخــرى 

لتذليــل عقبــات التأخــر والحفــاظ عليهــا مــن النــرش يف وســائل االعــالم ودرجــة الرسيــة وســبل 

االرساع يف االجابــات.

رابعا: زيارات:
زارت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة يــوم 2019/7/2 املجلــس البلــدي يف مدينــة الصــدر والتقت . 1

ــة  ــداد الثقافي ــات بغ ــع مؤسس ــة تجم ــت لحمل ــي انضم ــي الت ــع املدن ــات املجتم ــن منظم ــددا م ع

ــات  ــى منص ــن ع ــة م ــع اإلباحي ــب املواق ــع وحج ــرضة باملجتم ــة امل ــاب االلكروني ــر االلع لحظ

ــراق. ــت يف الع االنرن

زارت رئيســة لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار النائــب ســميعة غــالب يــوم 2019/4/7 . 2

ــت  ــار ودع ــة االنب ــة يف محافظ ــوزارة الثقاف ــع ل ــة التاب ــم الطفول ــون وقس ــة والفن ــر الثقاف ق

لالهتمــام بالبيــوت الثقافيــة املنتــرشة يف جميــع مــدن العــراق وتوفــر املســتلزمات التــي من شــأنها 

نــرش الوعــي الثقــايف للمجتمــع.

زارت رئيســة لجنــة الثقافــة والســياحة واالثــار النيابيــة النائبــة ســميعة الغــالب يــوم 2019/4/8 . 3

دائــرة العالقــات الثقافيــة يف بغــداد ووجهــت النائبــة الغــالب بــرضورة االهتمــام بالبيــوت الثقافيــة، 

ونــرش ثقافــة التســامح يف اوســاط املجتمــع مــن خــالل النــدوات واملحــارضات والتجمعــات الثقافيــة.

زارت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار يــوم 2019/5/27 بيــت الحكمــة، لالطــالع عــى . 4

ــه  ــام بمعامل ــم واالهتم ــداد القدي ــز بغ ــات ملرك ــة بااللتف ــات املعني ــة الجه ــه مطالب ــات عمل آلي

ــة. التاريخي

كشــفت رئيــس لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واآلثــار النائبــة ســميعة الغــالب، خــالل زيارتهــا . 5

وزارة الصحــة يــوم 2019/5/30 عــن مــيض اللجنــة ووزارة الصحــة والبيئــة لتشــكيل لجــان وفــرق 

ــة يف  متخصصــة لفحــص االشــعاعات الناتجــة عــن تشــغيل ابــراج رشكات الهاتــف النقــال العامل

العــراق.

ــت . 6 ــة اطلع ــس 2019/6/20 ان اللجن ــوم الخمي ــي ي ــالم العراق ــبكة االع ــى ش ــة ملبن ــارة اللجن زي

ميدانيــا عــى اآلليــة التــي اعتمدهــا مجلــس االمنــاء يف عمليــة تمديــد مــدة الرشــيح لشــغل منصــب 

عضويــة مجلــس االمنــاء.

ــة . 7 ــى الئح ــل ع ــتلزمات إلدراج باب ــع املس ــر جمي ــة بتوف ــب الحكوم ــالم تطال ــة واالع ــة الثقاف لجن
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ــد  ــك بع ــاء ذل ــة ج ــف يف املحافظ ــل املل ــى تفاصي ــا ع ــت ميداني ــا اطلع ــن انه ــي وتعل ــراث العامل ال

ــل. ــة يف باب ــة االثري ــوم 2019/6/27 املدين ــة ي ــس اللجن ــارة رئي زي

زارت رئيــس لجنــة الثقافــة واالعــالم املتحــف العراقــي يــوم 2019/6/28 وطالبــت الحكومــة بدعــم . 8

حمايــة املتحــف العراقــي، كمــا دعــت الغــالب اىل تشــجيع الســائحن والوفــود مــن الداخــل والخــارج 

ــع  ــية ليطل ــفرات املدرس ــم الس ــات اىل تنظي ــد والجامع ــدارس واملعاه ــف وادارات امل ــارة املتح لزي

التالميــذ والطــالب عــى تاريخهــم.

ــة . 9 ــو اللجن ــي وعض ــه الركاب ــيد حمدالل ــس الس ــب الرئي ــالب ونائ ــة الغ ــس اللجن ــن رئي ــدد كل م ش

ــم  ــة ولقائه ــى املحافظ ــن 2019/7/1 ملبن ــوم االثن ــم الي ــاء زيارته ــداوي اثن ــيل الحمي ــب ع النائ

ــام  ــى االهتم ــة ع ــس املحافظ ــاء مجل ــن اعض ــدد م ــري وع ــالح الجزائ ــيد ف ــداد الس ــظ بغ بمحاف

ــجيع  ــة وتش ــادر الحديث ــا باملص ــا ورفده ــادة تأهيله ــات واع ــام باملكتب ــباب واالهتم ــة الش برشيح

ــة. ــع االثري ــف واملواق ــارة املتاح ــى زي ــات ع ــدارس والجامع ــة امل ــث طلب ــياحة وح الس

ثمنــت الســيدة رئيــس اللجنــة اثنــاء زيارتهــا ملقــر املنظمــة العامليــة يف باريــس يــوم 2019/7/18 . 10

وعــى هامــش زيــارة لجنــة الصداقــة العراقيــة الفرنســية النيابيــة اىل فرنســا يرافقهــا عــدد مــن 

النــواب موقــف اليونســكو الداعــم الدراج بابــل عــى الئحــة الــراث العاملــي وحصــول العــراق عــى 

التصويــت باالجمــاع مــن اللجنــة العامليــة.

خامسا: المشاركات:
اكــدت رئيــس لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار النائبــة ســميعة الغــالب عــى دعــم حريــة . 1

الــرأي والتعبــر والنــرش ونقــل الكلمــة الحــرة وفــق املعايــر املهنيــة واالخالقيــة جــاء ذلــك خــالل 

ــة  ــنوية لحري ــرى الس ــن بالذك ــن العراقي ــة الصحفي ــة نقاب ــوم 2019/5/4 احتفالي ــاركتها ي مش

الصحافــة.

ــة، . 2 ــار النيابي ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــس لجن ــالب رئي ــميعة الغ ــة س ــت النائب افتتح

ــة اىل  ــوزارة الثقاف ــوم 2019/5/25 ودعت ــة ي ــون املرئي ــة للفن ــة كهرمان ــنوية لجمعي ــرض الس املع

ــا. ــي منه ــي تعان ــات الت ــل العقب ــة وتذلي ــون املرئي ــة للفن ــة كهرمان ــام بجمعي االهتم

ــوم . 3 ــس ي ــن يف تون ــدويل للصحفي ــاد ال ــام لالتح ــر الع ــارك يف املؤتم ــالم تش ــة واالع ــة الثقاف لجن

ــل  ــار لعم ــياحة واآلث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــم لجن ــة دع ــس اللجن ــدت رئي 2019/6/12 واك

االعالميــن والصحفيــن يف العــراق والوقــوف معهــم تثمينــا لجهودهــم املتميــزة خصوصــا يف املعــارك 

ــعوب  ــع ش ــة لجمي ــالة الحقيقي ــال الرس ــر وايص ــرب التحري ــة يف ح ــوات االمني ــا الق ــي خاضته الت

ــم. العال

لجنــة الثقافــة واالعــالم شــاركت يف يــوم 2019/6/19 احتفاليــة ذكــرى تأســيس االتحــاد االوروبــي . 4

ــع  ــر الواق ــى تغي ــل ع ــي تعم ــاد االوروب ــع االتح ــات م ــية لالتفاقي ــى االساس ــة البن ــدت تنمي واك
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الثقــايف والخدمــي والتعليمــي يف البــالد.

ــة اليونســكو عــى ادراج بابــل ضمــن . 5 ــب اعضــاء لجن ــن موافقــة اغل ــة الثقافــة واالعــالم تعل لجن

ــد يف  ــذي عق ــر ال ــخ 2019/7/4 يف املؤتم ــاركتها بتاري ــك يف مش ــاء ذل ــي ج ــراث العامل ــة ال الئح

ــو. ــة باك ــة االذربيجاني العاصم

شــاركت لجنــة الثقافــة واالعــالم يــوم 2019/7/23 يف افتتــاح معــرض بمناســبة ادراج آثــار بابــل . 6

عــى الئحــة الــراث العاملــي.

سادسا: ورش العمل:
برعايــة لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واآلثــار اقامــت هيئــة االعــالم واالتصــاالت بالتعــاون . 1

مــع مؤسســة نمــاء للتطويــر يــوم الجمعــة 2019/3/29 ورشــة تدريبيــة عــن الثقافــة القانونيــة 

ــن  ــات الصحفي ــر قابلي ــة لتطوي ــر الهيئ ــار يف مق ــة االنب ــي محافظ ــي واعالمي ــة لصحفي االعالمي

واالعالميــن يف املحافظــة بعــد اســتقرار الوضــع االمنــي فيهــا.

رعــت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار الورشــة التــي اقامتهــا هيئــة االعــالم واالتصــاالت . 2

يــوم 2019/4/29 بشــأن الثقافــة القانونيــة االعالميــة ومدونــات الســلوك املهنــي، لتطويــر مهــام 

ــة  ــيخ الثقاف ــرش وترس ــدف ن ــوى، وبه ــار ونين ــي االنب ــي محافظت ــي واعالمي ــات صحفي وقابلي

ــك املناطــق. ــة العمــل االعالمــي يف تل ــة يف املــدن واملحافظــات املحــررة إلعــادة هيكل ــة االعالمي القانوني

سابعا: المؤتمرات والبيانات الصحفية:
بتأريخ 2018/12/5الثقافة واالعالم النيابية تنعى رحيل الشاعر الكبر عريان السيد خلف.. 1

بتأريــخ 2018/12/6لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار تطالــب بفتــح تحقيــق بشــأن بيــع . 2

الجداريــة البابليــة وتدعــو املجتمــع الــدويل اىل وقفــة جــادة إلعــادة القطعــة االثريــة العراقيــة.

ــر االرض . 3 ــرى تحري ــي بذك ــعب العراق ــئ الش ــالم تهن ــة واالع ــة الثقاف ــخ   2018/12/10 لجن بتأري

ــة. ــات االرهابي ــى التنظيم ــار ع واالنتص

بتأريــخ   2018/12/16   لجنــة الثقافــة واالعــالم تهنــئ أبنــاء الطائفــة االيزيديــة بمناســـبة عيــد . 4

الصــوم.

بتأريــخ 2018/12/19 لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار تهنــئ وزيــر الثقافــة لنيلــه ثقــة . 5

اعضــاء مجلــس النــواب.

بتأريــخ 2018/12/19 النائــب ســميعة الغــالب تبــارك لوزيــر الثقافــة تســنمه املنصــب بعــد نيلــه . 6

ثقــة اعضــاء الرملــان.

ــاء . 7 ــورة ملي ــة الدكت ــار العراقي ــة اآلث ــل عامل ــى رحي ــالم تنع ــة واالع ــخ 2018/12/19 الثقاف بتأري

ــي. الكيالن
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ــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واآلثــار يف مجلــس النــواب يــوم 2019/4/25 ســلطة . 8 طالبــت لجن

ــار  ــل مط ــد مداخ ــة أح ــن واجه ــح م ــور املجن ــال الث ــع تمث ــباب رف ــاح اس ــي بإيض ــران املدن الط

بغــداد الــدويل، مشــرة اىل ان اللجنــة ســتتجه اىل اســتدعاء مديــر ســلطة الطــران املدنــي اىل مقــر 

ــال مــن مكانــه. ــة بمــررات رفــع التمث اللجنــة يف مجلــس النــواب يف حــال عــدم قناعــة اللجن

لجنة الثقافة واالعالم تهنئ العمال بيوم عيدهم يوم 2019/5/1.. 9

ــبة . 10 ــى محاس ــدد ع ــون وتش ــان 25 ملي ــس الرمل ــداء رئي ــر اه ــي خ ــالب تنف ــميعة الغ ــة س النائب

ــوم 2019/5/1. ــوىض ي ــر الف ــي تث ــة الت ــائل االعالمي الوس

أثنــت رئيــس لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار يف مجلــس النــواب الســيدة ســميعة الغــالب . 11

ــالق  ــنوية النط ــرى الس ــبة الذك ــداد بمناس ــن بغ ــراق م ــة الع ــة جمهوري ــن يف اذاع ــود العامل بجه

برنامــج ســتوديو عــرشة يــوم 2019/5/5.

ــة . 12 ــار رئاس ــوم 2019/5/10 اختي ــة، ي ــار النيابي ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــت لجن بارك

ــداد. ــذي يف بغ ــب التنفي ــاء املكت ــة واعض ــه العام ــراق وامانت ــاب يف الع ــاء والكت ــام لألدب ــاد الع االتح

اعربــت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار النيابيــة، يــوم 2019/5/11 عــن اســتيائها مــن . 13

بعــض الرامــج الفاضحــة التــي تعــرض حاليــا عــى شاشــات بعــض القنــوات الفضائيــة العراقيــة، 

مطالبــة القنــوات الفضائيــة التــي تعــرض برامــج مخالفــة للــذوق العــام والقيــم واالعــراف التــي 

يتصــف بهــا املجتمــع العراقــي اىل ايقافهــا الن ذلــك ينــايف حرمــة الشــهر الفضيــل رمضــان املبــارك.

لجنة الثقافة واالعالم تطالب بحظر االلعاب التي تهدد السلم املجتمعي يوم 2019/5/15.. 14

ــاح . 15 ــدة الصب ــوم 2019/5/18 جري ــة، ي ــار النيابي ــياحة واآلث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــأت لجن هن

الرســمية بذكــرى ايقادهــا الشــمعة الســابعة عــرشة، متمنيــة لكادرهــا النجــاح والتألــق يف طريــق 

ايصــال الرســالة الحقيقيــة اىل الجمهــور وســط التحديــات التــي تواجــه العــراق وشــعبه.

اســتغربت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واآلثــار يــوم 2019/6/12 التدخــل مــن قبــل النائــب . 16

ــى درج  ــا ع ــة، واعراضه ــل اللجن ــم عم ــار يف صمي ــات واالعم ــة الخدم ــو لجن ــجاد عض ــدى س ه

ــة االعــالم واالتصــاالت. ــاء هيئ موضــوع انهــاء تكليــف اعضــاء مجلــس امن

ــن . 17 ــة اىل الصحفي ــوم 2019/6/15 النيابي ــار ي ــياحة واآلث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــت لجن تقدم

العراقيــن بأســمى آيــات التهانــي والتريــكات بمناســبة عيــد الصحافــة العراقيــة وهــو اليــوم الــذي 

تأسســت فيــه قبــل قــرن ونصــف اوىل الصحــف جريــدة الــزوراء يف بــالد النهريــن.

طالبــت لجنــة الثقافــة واإلعــالم والســياحة واالثــار يــوم 2019/6/26 الحكومــة بتنفيــذ امــر حظــر . 18

االلعــاب االلكرونيــة التــي صــوت اعضــاء مجلــس النــواب عــى حظرهــا منــذ 17 نيســان املــايض، 

وحجــب املواقــع االباحيــة وارســال كتــاب التنفيــذ اىل الجهــات املعنيــة بــأرسع وقــت ممكــن لتأثرها 

ســلبا عــى املجتمــع العراقــي.

ــان . 19 ــل الفن ــوم 2019/6/29 رحي ــة، ي ــار النيابي ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــت لجن نع
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ــداد. ــة بغ ــل يف العاصم ــاه االج ــذي واف ــي ال ــر املالك ــد االم ــب عب ــكييل واالدي التش

قدمــت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار النيابيــة يــوم 2019/7/2 التهانــي والتريــكات . 20

ــزة  ــى جائ ــا ع ــبة حصوله ــي بمناس ــان العراق ــو الرمل ــراوي عض ــجام الغ ــة انس ــة املبدع لالعالمي

ــداع يف املهرجــان العربــي لالذاعــة والتلفزيــون. اب

نعــت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار النيابيــة يــوم 2019/7/6 رحيــل الفنــان عبــاس . 21

شــلتاغ الــذي فــارق الحيــاة يف بغــداد.

ــل . 22 ــوم 2019/7/24 رحي ــواب ي ــس الن ــار يف مجل ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــت لجن نع

ــة يف احــدى مستشــفيات بغــداد. ــه املني ــذي وافت ــد االمــر الفيصــل ال ــور عب الكاتــب واالعالمــي الدكت

اعلنــت لجنــة الثقافــة واالعــالم يــوم 2019/7/22 تبنيهــا مــع رئاســة الرملــان اضافــة املكافــآت . 23

للصحفيــن والفنانــن واالدبــاء يف املوازنــة التكميليــة والعــام املقبــل.

ثامنا: الفعاليات األخرى:
ــوم . 1 ــوروز ي ــاد ن ــبة اعي ــرد بمناس ــا الك ــي واهلن ــعب العراق ــئ الش ــالم تهن ــة واالع ــة الثقاف لجن

.2019/3/20

ــايل . 2 ــي وأه ــعب العراق ــوم 2019/3/22 الش ــار ي ــياحة واالث ــالم والس ــة واالع ــة الثقاف ــزت لجن ع

محافظــة نينــوى بالحــادث االليــم الــذي اودى بحيــاة العــرشات مــن املواطنــن يف جزيــرة ام الربيعن 

الســياحية.

باركــت لجنــة الثقافــة واالعــالم والســياحة واالثــار النيابيــة، يــوم 2019/5/29 لشــبكة الصحفيــات . 3

العراقيــات يف نقابــة الصحفيــن العراقيــن بمناســبة تأسيســها.
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أ- الدور التشريعي:
أوال: اإلجتماعات:

عقــدت اجتماعــا بتأريــخ األربعــاء 19 /2018/12 تــدارس فيهــا عناويــن تضمنتهــا فقــرات النظــام . 1

الداخــيل مــن لجــان فرعيــة مصغــرة وتقاريرهــا، واســتعراض طبيعــة مهــام رئيــس اللجنــة، ونائب 

الرئيــس ومقــرر اللجنــة، واتخــاذ القــرارات باالضافــة اىل عالقــة اللجنــة بالــوزارات وأولويــات عملها 

واقــراح التعديــالت عــى النظــام الداخــيل، باالضافــة اىل رضورة بلــورة قوانــن جديــدة تنظــم عمــل 

ــوزارات. الهيئات وال

عقــدت اجتماعــا بتأريــخ األربعــاء 16 /2019/1 تــم خاللــه مناقشــة اعــداد خطــة لجــدول اعمــال . 2

ــركة  ــات مش ــس ملتبني ــع اس ــي األول، ووض ــل الترشيع ــالل الفص ــار خ ــات واالعم ــة الخدم لجن

ــة.  ــي تتابعهــا وتراقبهــا اللجن للملفــات الت

تــم عقــد اجتمــاع اللجنــة يف 2019/3/26 ملناشــقة ومعالجــة التجــاوزات الســكنية والعشــوائيات . 3

مشــرين اىل تضاعــف عــدد العشــوائيات بــن عامــي 2016 اىل 2018.

ــوزراء . 4 ــة ال ــارين لرئاس ــة مستش ــة هيئ ــور ممثل ــة يف 2019/4/28 بحض ــاع اللجن ــد اجتم ــم عق ت

ــة. ــم املعلوماتي ــون جرائ ــودة قان ــة مس ملناقش

ــراق، . 5 ــئ الع ــة ملوان ــة العام ــام الرشك ــر ع ــور مدي ــخ 2019/7/21 وبحض ــاع بتاري ــد اجتم ــم عق ت

ــر  ــي، ومدي ــم القانون ــري، والقس ــل البح ــة للنق ــاالدارة االٓمن ــة ب ــة املعني ــري، والجه ــل البح والنق

ــا. ــة العلي ــة العراقي ــة البحري ــون الهيئ ــرشوع قان ــة م ــل ملناقش ــة يف وزارة النق ــات الدوليّ االتفاقي

تم عقد اجتماع بتاريخ 2019/7/22 ملناقشة مرشوع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا.. 6

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/7/24 ملناقشــة تعديــالت مــرشوع قانــون الهيئــة البحريــة العليــا . 7

وبإلغــاء النصــوص القانونيــة التــي تتعــارض مــع احــكام هــذا القانــون يف قانــون املوانــئ ذي الرقم 

ــون  ــن قان ــادة 4 م ــن امل ــرة 2 م ــادة 14 والفق ــن امل ــة م ــرة الثاني ــل الفق ــنة 1995، وبتعدي 21 لس

التعديــل االول لقانــون الــوكالت البحريــة رقــم 56 لســنة 1985 املرقــم 83 لســنة 2013.
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ثانيا: االستضافات:
اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/6/26 هيئــة االعــالم واالتصــاالت التــي حرضهــا مديــر القانونية . 1

يف الهيئــة واملعــاون الفنــي واملستشــار عــن وزارة االتصــاالت قانــون االتصــاالت واملعلوماتيــة الــذي 

ينظــم قطــاع االتصــاالت يف كل مــن الــوزارة والهيئــة املعنيــة بهاذيــن القطاعــن ملناقشــة النقــاط 

الخالفيــة فيمــا ذهــب اليــه نــص مقــرح القانــون، ورضورة االســتعانة بالخــرات الدوليــة فضــال 

عــن تــدارس التعديــالت عــى قانــون االتصــاالت واملعلوماتيــة النضاجــه وترشيعــه.
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ب- الدور الرقابي:
أوال: االجتماعات:

ــاوزات . 1 ــة التج ــة بمعالج ــار واملختص ــات واالعم ــة الخدم ــة للجن ــة التابع ــة الفرعي ــت اللجن اجتمع

ــة  ــتوطنات البرشي ــدة للمس ــم املتح ــج االم ــي لرنام ــق الوطن ــوم 2019/3/13 باملنس ــكنية ي الس

ــكنية. ــاوزات الس ــة التج ــة معالج ملناقش

اجتمعــت لجنــة الخدمــات يــوم 2019/3/13 مــع وفــد مــن مؤسســة الوكالــة االمريكيــة للتنميــة . 2

الدوليــة )تكامــل( ملناقشــة محــاور تتمثــل بدعــم توفــر الخدمــات وتعزيــز فــرص التنميــة للنهوض 

بواقــع املواطنــن.

ــم . 3 ــار يف االم ــف املستش ــد اللطي ــد عب ــور راف ــوم 2019/4/11 الدكت ــات ي ــة الخدم ــت لجن اجتمع

ــراق. ــكان يف الع ــف االس ــول ملل ــع الحل ــك لوض ــدة وذل املتح

اجتمــع رئيــس واعضــاء اللجنــة بتاريــخ 2019/5/19 تدارســت اللجنــة همــوم ومطالــب املواطنــن . 4

خدمــة للصالــح العــام والنهــوض بواقــع الخدمــات وتنفيذهــا بالرسعــة املمكنــة.

اجتمعــت اللجنــة بتاريــخ 2019/6/15 وقــررت اللجنــة اســتضافٍة طارئــٍة لــوزراء النقــل والتخطيط . 5

والنفــط والتجــارة إثــر حــادث تفجــر بحــر ُعمان.

اجتمعت لجنة الخدمات يوم 2019/7/2، اذ تم انتخاب النائب وليد السهالني رئيسا للجنة.. 6

ــرار . 7 ــة واق ــا الفرعي ــكيل لجانه ــة تش ــررت اللجن ــوم 2019/7/10ق ــات ي ــة الخدم ــت لجن اجتمع

ــيل. ــا الداخ نظامه

ثانيا: اإلستضافات: 
اســتضافت لجنــة الخدمــات واإلعمــار بتأريــخ األربعــاء 2019/1/9الســيد باســم عبــد الزمــان وزير . 1

العمــل والشــؤون االجتماعيــة الســيد فيــاض النعمــة الوكيــل االقــدم لــوزارة النفــط ورئيســة لجنــة 

الخدمــات يف مجلــس محافظــة البــرة ونــواب عــن املحافظــة. ناقشــت االســتضافة التــي عقــدت 

بقاعــة الشــيخ محمــد رضــا الشــبيبي يف املجلــس بمشــاركة اعضــاء عــن لجــان النزاهــة والعمــل 

والشــؤون االجتماعيــة والنفــط والطاقــة النيابيــة جــوالت الراخيــص للعمالــة االجنبيــة يف رشكات 

نفــط الجنــوب واشــكالية تعــدد الجهــات الوســيطة والســلطات يف تشــغيل االيــدي العاملــة ســواء 

العقــود االساســية او الثانونيــة ومــدى التــزام الــرشكات بمعايــر وقانــون العمــل.

اســتضافت لجنــة الخدمــات واإلعمــار بتأريــخ األحــد 2019/1/20 الســيد وزيــر النقــل ومديــر عــام . 2

ــار فصــل ســلطة الطــران املدنــي عــن تشــكيالت  ــة حــول موضــوع اث ــة العراقي الخطــوط الجوي

الــوزارة، وتأجــر الطائــرات وصيانتهــا وتنفيــذ العقــود املتعلقــة بهــا وعــدم وجــود إجــازات تصليــح 

يف الخطــوط الجويــة.
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ــار . 3 ــكان واالعم ــر اإلس ــن 2019/9/21وزي ــخ االثن ــار بتأري ــات واإلعم ــة الخدم ــتضافت لجن اس

ــام  ــا االدارة ومه ــوم به ــي تق ــال الت ــف االعم ــوزارة وتوصي ــة ال ــادة هيكلي ــول اع ــات ح والبلدي

املحافظــات، وتخطيــط املــدن عــى اســاس حضــاري جديــد ضمــن مــرشوع توســعة باضافــة %50 

ــة للســكن، وتأســيس قســم بلــدي تذهــب ايراداتــه  ملســاحة املــدن وتوزيــع وتاهيــل مناطــق قابل

البلديــة الغــراض خدمــات هــذه التوســعة، وبنــاء 1000 وحــدة ســكنية تمول مــن صندوق االســكان 

ــوزارة. ــة االرايض واملــدن يف ال ــد يف عمــوم املحافظــات، وعمــل فــرق تهيئ ــة الكلفــة بــدون فوائ واطئ

ــس . 4 ــل رئي ــيل خلي ــيد ع ــاء 2019/1/23 الس ــخ األربع ــار بتأري ــات واإلعم ــة الخدم ــتضافت لجن اس

ســلطة الطــران املدنــي حــول واجبــات ســلطة الطــران املدنــي وحجــم االيــرادات واملــوارد املاليــة 

املتحققــة واثــار فصــل الســلطة عــن وزارة النقــل الســلبية منهــا وااليجابيــة واملعوقــات والنظــام 

الداخــيل لهــا لعــام 1996 الــذي يعــد أحــد اســباب ضعفهــا والــذي اليتوائــم مــع املتطلبــات واملعايــر 

الحاليــة والطاقــة االســتيعابية للمالحــة الجويــة.

اســتضافت لجنــة الخدمــات يــوم2019/4/7 رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة االســتاذ صــالح نــوري . 5

ومديــر عــام التدقيــق القانونــي فيها االســتاذ رافــل ياســن، ملناقشــة موضوع االجــازة االســتثمارية 

وااليــرادات املاليــة ملطــار النجــف االرشف الــدويل.

اســتضافت لجنــة الخدمــات يــوم 2019/4/11، الســيد عــيل خليــل مديــر ســلطة الطــران املدنــي . 6

للتحقيــق بشــأن مطــار النجــف االرشف الــدويل.

ــل . 7 ــداد ووكي ــة بغ ــي يف امان ــدي والفن ــل البل ــوم 2019/4/17 الوكي ــات ي ــة الخدم ــتضافت لجن اس

ــاتن دون  ــف البس ــف تجري ــث مل ــة لبح ــاء يف االمان ــرة امل ــام دائ ــر ع ــة ومدي ــة والبيئ وزارة الصح

ــمية. ــازات رس اج

ــث . 8 ــابق لبح ــار الس ــر املط ــواد مدي ــيل ج ــيد ع ــوم 2019/4/29 الس ــات ي ــة الخدم ــتضافت لجن اس

ــدويل. ــف االرشف ال ــار النج ــف مط مل

اســتضافت لجنــة الخدمــات يــوم 2019/6/12 الطيــار كفــاح حســن مديــر عــام الخطــوط الجويــة . 9

ــات  ــة شاش ــة خدم ــد برمج ــة وعق ــود الصيان ــة وعق ــرات العراقي ــغيل الطائ ــد تش ــة عق ملناقش

العــرض داخــل الطائــرات.

ــافرين يف وزارة . 10 ــود واملس ــة الوف ــام رشك ــر ع ــوم 2019/6/26 مدي ــات ي ــة الخدم ــتضافت لجن اس

ــيس. ــود تك ــة عق ــل ملناقش النق

ــاالت . 11 ــر االتص ــي وزي ــل الربيع ــم ثجي ــور نعي ــوم 2019/7/8 الدكت ــات ي ــة الخدم ــتضافت لجن اس

ــتقبلية. ــوزارة املس ــة ال ــة خط ملناقش
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ثالثا: اللقاءات:
التقــت لجنــة الخدمــات واإلعمــار بتأريــخ االثنــن 2018/12/3وفــد مــن منظمــة الــرشكاء الدولين . 1

ــاد  ــن االتح ــاءا م ــم اعض ــذي ض ــاء ال ــش اللق ــث ناق ــة حي ــات التمثلي ــز السياس ــة وتعزي للحوكم

االوربــي ومستشــارين وخــراء يف الرملانــات االوربيــة واملنظمــات الدوليــة دعــم اللجنــة ســيما وان 

ــيقها  ــا وتنس ــة حراكه ــا، وطبيع ــن عمله ــات ع ــابقة ومعلوم ــرة س ــا خ ــرشكاء لديه ــة ال منظم

ــة ملراقبــة ســر تطبيــق الترشيعــات. الجهــات التنفيذيــة ذات العالقــة يف الحكومــة العراقي

ــر . 2 ــد االم ــور عب ــة والدكت ــار النيابي ــات واالعم ــة الخدم ــن لجن ــهالني ع ــد الس ــب ولي ــى النائ التق

ــل  ــايف ممث ــد الص ــيد احم ــوم 2019/6/17 الس ــار ي ــياحة واالث ــة والس ــر الثقاف ــي وزي الحمدان

املرجعيــة الدينيــة يف كربــالء املقدســة وتــم التأكيــد عــى رضورة دعــم املرجعيــة الجهــات التنفيذيــة 

ــاد. ــن الفس ــة مواط ــة ملكافح ــة والترشيعي والرقابي

رابعا: الزيارات:
ــئ . 1 ــراق موان ــئ الع ــة ملوان ــة العام ــوم 2019/7/17 للرشك ــار ي ــات واالعم ــة الخدم ــس لجن زار رئي

البــرة النفطيــة لالطــالع عــى األرضار الناتجــة عــن نشــوب حريــق يف دار ســكن العاملــن مــن 

موظفــي رشكــة نفــط البــرة.

خامسا: المؤتمرات والبيانات الصحفية:
ــة . 1 ــارة العراقي ــه وزارة التج ــث في ــا تح ــوم 2019/6/13 بيان ــار ي ــات واالعم ــة الخدم ــدرت لجن اص

ــق  ــن طري ــة ع ــادرات وواردات عراقي ــق ص ــن تدف ــة تضم ــة وطني ــي خط ــى تبن ــط ع ووزارة النف

ــي  ــار ناقلت ــادث انفج ــدث ح ــة بع ــئ العراقي ــتهدف املوان ــدات تس ــبا الي تهدي ــة تحس ــئ بديل موان

ــان. ــج عم ــط يف خلي نف

ــوم . 2 ــاالت ي ــر االتص ــار وزي ــات واالعم ــة الخدم ــتضافت لجن ــة اس ــؤولية الرقابي ــن املس ــا م انطالق

ــيما وزارة  ــراق ال س ــة يف الع ــات الراهن ــوزارة والتحدي ــل ال ــة عم ــى خط ــالع ع 2019/7/8 لالط

االتصــاالت وتــم االســتماع اىل رشح تفصيــيل عــن خدمــات االتصــاالت املقدمــة والــردي الحاصــل 

ــاد  ــة الفس ــوزارة يف مكافح ــاندة ال ــى مس ــة ع ــار النيابي ــات واالعم ــة الخدم ــد لجن ــا، وتؤك فيه

والجهــات النافــذة وزارة االتصــاالت والتــي ترتبــط ببعــض الــرشكات املنتفعــة مــن خــارج الــوزارة، 

وتحقيــق الجــودة وتحســن الخدمــات وعمليــة التحكــم ببوابــات االنرنــت ومعالجــة تهريبــه مــن 

ــك البوابــات. خــالل تل

عقــدت لجنــة الخدمــات واالعمــار يــوم 2019/7/20 مؤتمــرا صحفيــا اكــدت فيــه عمليــات تصديــر . 3

ــب  ــا عق ــن فيه ــكن العامل ــراق س ــر باح ــم تتأث ــتمرة ول ــي مس ــرة النفط ــاء الب ــط يف مين النف

الحــادث الــذي طالهــا.
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أ- الدور التشريعي:
أوال: اإلجتماعات:

ــة . 1 ــا مناقش ــم خالله ــا ت ــس 11/22/ 2018 اجتماع ــخ الخمي ــري بتأري ــة وال ــة الزراع ــدت لجن عق

ــة. ــع الزراعي ــن املواضي ــدد م ع

عقــدت اللجنــة اجتماعهــا يف 2019/4/10 ملناقشــة الطعــن ملصلحــة القانــون يف االحــكام والقــرارات . 2

ــة العقارية. بامللكي

عقــدت اللجنــة اجتماعهــا بتاريــخ 2019/7/20 ملناقشــة الريــث بإجــراءات ترشيــع قانــون تنظيــم . 3

انشــاء عــالوي بيــع الفواكــه والخــرض والحيوانــات.

ثانيا: المؤتمرات والبيانات الصحفية:
ــة . 1 ــري الزراع ــوار وزي ــاه واأله ــة املي ــة الزراع ــو لجن ــاوي عض ــد العيس ــود وحي ــب عب ــب النائ طال

واملــوارد املائيــة بأصــدار قــرار بتوســيع الخطــة الزراعيــة للموســم الزراعي الحــايل ولجميــع األرايض 

ــي /  ــز الصحف ــة / املرك ــرة االعالمي ــا يف الدائ ــي القاه ــان صحف ــالل بي ــا. خ ــن زراعته ــي ممك الت

ــاء 2018/11/21. االربع
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ب- الدور الرقابي:
أوال: اإلجتماعات:

عقــدت لجنــة الزراعــة والــري اجتماعــاً بتأريــخ الخميــس 11/22/ 2018 وتــم مناقشــة عــدد مــن . 1

املواضيــع الزراعيــة.

عقــدت لجنــة الزراعــة وامليــاه واألهــوار اجتماعــا بتاريــخ 2019/7/8 ناقشــت فيــه ارتفــاع اســعار . 2

بيــض املائــدة يف االســواق املحليــة واتبــاع الســبل الكفيلــة لحمايــة املنتــج املحــيل واملســتهلك العراقي 

عــى حــد ســواء.

ــم . 3 ــة تقيي ــخ 2019/7/11 ملناقش ــاع بتاري ــة اجتم ــوار النيابي ــاه وااله ــة واملي ــة الزراع ــدت لجن عق

الخطــة الزراعيــة الشــتويه والتســويق ملحصــويل الحنطــة والشــعر والتأكيــد عــى رضورة العمــل 

ــل االقتصاديــة مقارنــة مــع املســاحات املزروعــة. ــة الدونــم للمحاصي ــادة غل عــى زي

برئاســة الســيد حســن الكعبــي النائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب عقــدت لجنــة الزراعــة وامليــاه . 4

واالهــوار بتاريــخ 2019/7/15 نــدوة زراعيــة بشــأن ارتفــاع اســعار بيــض املائــدة ودعــم املنتــج 

ــيل  ــج املح ــم املنت ــى رضورة دع ــواب ع ــس الن ــس مجل ــب االول لرئي ــيد النائ ــدد الس ــيل. وش املح

والوصــول اىل االكتفــاء الذاتــي بانتــاج مــادة بيــض املائــدة،

ــواب . 5 ــس الن ــاه واالهــوار برئاســة د. بشــر الحــداد نائــب رئيــس مجل ــة الزراعــة واملي عقــدت لجن

وبحضــور النائــب ســالم الشــمري رئيــس اللجنــة والســادة االعضــاء اجتماعــا بتاريــخ 2019/7/25 

ملناقشــة اهميــة دور القطــاع الزراعــي يف دعــم االقتصــاد الوطنــي العراقــي. واكــد املجتمعــون عــى 

اهميــة تطويــر وتنميــة القطــاع الزراعــي وحمايــة املنتــج املحــيل وصــوالً لالكتفــاء الذاتــي وتحقيقاً 

لالمــن الغذائــي.

ثانيا: االستضافات:
ــر . 1 ــني وزي ــح الحس ــادة صال ــخ االحد2018/12/9الس ــري بتأري ــة وال ــة الزراع ــتضافت لجن اس

الزراعــة وجمــال العــاديل وزيــر املــوارد املائيــة ومحمــد هاشــم وزيــر التجــارة وتــم مناقشــة عــدد 

ــم 2019/2018. ــة ملوس ــة الزراعي ــيع الخط ــأن توس ــة بش ــع املهم ــن املواضي م

اســتضافت لجنــة الزراعــة والــري بتأريــخ االربعــاء 2018/12/19الســيد رسي عبــد اللــه مديرعــام . 2

املــرف الزراعــي وتــم مناقشــة اآلليــات املعمــول بهــا حاليــا يف منــح القــروض الزراعيــة وخارطــة 

توزيعهــا عــى املحافظــات وعــدد املعامــالت املنجــزة واملبالــغ املروفــة لعامــي 2018-2019، فضالً 

عــن خطــة املــرف بشــأن املبالــغ املســردة مــن منــح القــروض للســنوات الســابقة.

عقــدت لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار جلســة اســتضافة بتاريــخ 2019/4/11 لوزيــري الزراعــة . 3

ــراق.  ــق الع ــن مناط ــددا م ــت ع ــي اجتاح ــيول الت ــان والس ــة الفيض ــة أزم ــة ملناقش ــوارد املائي وامل
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وتأكيــد عــى امكانيــة تريــف امليــاه اىل املناطــق البعيــدة عــن املواطنــن.

اســتضافت لجنــة الزراعــه وامليــاه واالهــوار بتاريــخ 2019/7/22 املديــر التنفيــذي للرشكــة العراقية . 4

ــا  ــي منه ــي تعان ــات الت ــاكل واملعوق ــة املش ــتضافة مناقش ــالل االس ــرى خ ــور. وج ــع التم لتصني

الرشكــة والحلــول املطروحــه يف ســبيل انجــاح عمــل الرشكــة والــذي ينعكــس ايجابــا عــى قطــاع 

زراعــة التمــور يف العــراق.

ثالثا: اللقاءات:
ــادة . 1 ــور الس ــاوي وبحض ــود العيس ــب عب ــة النائ ــوار برئاس ــاه وااله ــة واملي ــة الزراع ــت لجن التق

اعضــاء اللجنــة بتاريــخ 2019/3/24 الســفرة األســرالية د. جــوان لونــدس لبحــث ســبل التعــاون 

ــادي. ــب االقتص ــراليا يف الجان ــراق واس ــن الع ب

اســتضافت لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار برئاســة النائــب عبــود العيســاوي يــوم 2019/3/27 . 2

رئيــس اللجنــة وبحضــور اعضائهــا الســيد صالــح الحســيني وعــدد مــن املــدراء العامــن يف الــوزارة 

لبحــث العقــود التــي فيهــا شــبهات فســاد.

عقــدت لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار يــوم 2019/4/14 رئيــس اللجنــة وبحضــور الســادة اعضاء . 3

اللجنــة نــدوة تحــت شــعار” التمــور العراقيــة بــن الواقــع والطمــوح” لاليجــاد الحلــول املناســبة 

بشــأن آليــة انتــاج وتصديــر التمــور.

ــدي . 4 ــد الخال ــاوي ومحم ــود العيس ــن عب ــة بالنائب ــوار متمثل ــاه وااله ــة واملي ــة الزراع ــت لجن التق

ــاء  ــالل اللق ــرى خ ــط وج ــة واس ــي محافظ ــن مزارع ــدداً م ــوم 2019/6/16 ع ــة ي ــاء اللجن اعض

ــود. ــد العق ــة وتجدي ــار االرايض الزراعي ــة ايج ــة قضي ــة مناقش ــر اللجن ــد يف مق ــذي عق ال

ــة . 5 ــي يف محافظ ــن مزارع ــة م ــوم 6/26/ 2019 مجموع ــوار ي ــاه وااله ــة واملي ــة الزراع ــت لجن التق

واســط، وجــرى خــالل اللقــاء الــذي عقــد يف مقــر اللجنــة مناقشــة املشــاكل التــي يعانــي منهــا 

ــة. ــو املنطق مزارع

التقــت لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار 2019/6/27 مديــر عــام دائــرة االســتثمار يف وزارة الزراعــة، . 6

ــل  ــبل تفعي ــة وس ــاريع املتلكئ ــوزارة واملش ــتثمارية لل ــة االس ــة الخط ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ وج

قطــاع االســتثمار يف مجــال الزراعــة.

ــروع . 7 ــة لف ــات الفالحي ــاء الجمعي ــوم 2019/7/25 رؤس ــوار ي ــاه وااله ــة واملي ــة الزراع ــت لجن التق

)النجــف االرشف، كربــالء املقدســة، الديوانيــة(، وجــرى خــالل اللقــاء مناقشــة واقــع عمــل االتحــاد 

وبحــث املشــاكل واملعوقــات التــي تعــرض عمــل الجمعيــات الفالحيــة يف هــذه املحافظــات.

التقــت لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار يــوم 2019/7/25 ســفر جمهوريــة روســيا االتحاديــة لــدى . 8

بغــداد وجــرى خــالل اللقــاء بحــث العالقــات بــن البلديــن الصديقــن وســبل االرتقــاء بهــا خاصــة 

يف القطــاع الزراعــي.
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رابعا: الزيارات:
ــوم . 1 ــاوي ي ــد العيس ــود وحي ــور عب ــب الدكت ــوار النائ ــاه وااله ــة واملي ــة الزراع ــس لجن زار رئي

2019/3/11 وزيــر املــوارد املائيــة الدكتــور جمــال العــاديل لبحــث ســبل تأمــن الحصــص املائيــة 

ــدود. ــرات والس ــاه يف البح ــزون املي ــع مخ ــة وض ــاء، مناقش ــالل اللق ــرى خ ــة، وج ــالرايض الزراعي ل

زار اعضــاء لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار يــوم 2019/3/26 فخامــة رئيــس الجمهوريــة الســيد . 2

برهــم صالــح لبحــث الواقــع الزراعــي يف العــراق، وتــم اســتعراض أهــم املشــاكل واملعوقــات التــي 

يعانــي منهــا القطــاع الزراعــي يف البــالد.

زارت لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار يــوم 2019/4/16 وزارة املــوارد املائيــة للقــاء وزيرهــا الســيد . 3

جمــال العــاديل لالطــالع عــى واقــع اآلرواء يف البــالد.

ــوزراء . 4 ــس ال ــة ملجل ــة العام ــوم 2019/4/28 االمان ــوار ي ــاه وااله ــة واملي ــة الزراع ــد لجن زار وف

والتقــت بأمينهــا الســيد حميــد الغــزي ملناقشــة مشــاكل الفالحــن يف تســويق وزراعــة املحاصيــل 

ــتثمرين. ــل املس ــهيل عم ــالد وتس ــراتيجية للب االس

زار النائــب عــيل البديــري ممثــالً عــن لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار يــوم 2019/5/6 ســايلوات . 5

محافظــة الديوانيــة لالطــالع عــى عمليــة تســويق محصــويل الحنطــة والشــعر.

زار النائــب ســالم الشــمري رئيــس لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار يــوم 2019/5/6 مقــر نقابــة . 6

املهندســن الزراعيــن لبحــث ســبل النهــوض بالقطــاع الزراعــي ودعــم حقــوق املهندســن الزراعين 

وباألخــص العاطلــن عــن العمــل.

التقــى النائــب محمــد أمــن فــارس عضو لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار النيابيــة يــوم 2019/5/5 . 7

ــل  بالســيد مســعود البارزانــي رئيــس الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بمقــره يف محافظــة اربي

وجــرى خــالل اللقــاء بحــث املشــاكل واملعوقــات التــي يعانــي منهــا فالحــي أقليــم كوردســتان يف 

اســتالم مســتحقاتهم املاليــة لألعــوام 2014 ,2015,2016.

التقــى النائــب عبــد االمــر حســن التعيبــان الدبــي متمثــالً بلجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار يــوم . 8

ــي  ــي واالروائ ــع الزراع ــث الواق ــة لبح ــوارد املائي ــر امل ــاديل وزي ــال الع ــيد جم 2019/5/22 بالس

ــار. ــة ذي ق ملحافظ

ــور . 9 ــة منص ــس اللجن ــب رئي ــيد نائ ــة الس ــوار النيابي ــاه وااله ــة واملي ــة الزراع ــل لجن ــى ممث التق

البعيجــي يــوم 2019/5/23 بالســيد وزيــر املــوارد املائيــة د. جمــال العــاديل وجــرى خــالل اللقــاء 

بحــث ســر االعمــال الجاريــة يف املشــاريع االروائيــة املنفــذة يف محافظــة بابــل والتأكيــد عــى تأمــن 

الحصــة املائيــة للمحافظــة.

ــايلوات . 10 ــوم 2019/6/9 س ــوار ي ــاه وااله ــة واملي ــة الزراع ــس لجن ــمري رئي ــالم الش ــب س زار النائ

ــة. ــل الزراعي ــويق املحاصي ــال تس ــر أعم ــى س ــالع ع ــل لإلط ــة باب محافظ
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خامسا: المشاركات:
ــد العيســاوي يــوم . 1 ــاه واالهــوار برئاســة النائــب عبــود وحي شــارك وفــد مــن لجنــة الزراعــة واملي

2019/3/14 يف حفــل افتتــاح اســبوع الزراعــة ويــوم الشــجرة يف معــــرض بغــداد الــــدويل.

شــارك وفــد لجنــة الزراعة وامليــاه واالهـــــــوار برئاســة النائب عبود العيســاوي يــوم 2019/3/17 . 2

يف حلقــة نقاشــية لدعــم املنتــج املحــيل املقــام يف معــرض بغــداد الدويل.

ــا . 3 ــن اعضائه ــدد م ــور ع ــاوي بحض ــود العيس ــد عب ــب وحي ــة النائ ــة برئاس ــة الزراع ــاركت لجن ش

يــوم 2019/4/17 يف الحفــل الــذي اقامتــه يف بغــداد منظمــة االغذيــة العامليــة لألمــم املتحــدة “فــاو” 

بمناســبة الذكــرى األربعــن لتأسيســها.

شــارك النائــب ســالم الشــمري رئيــس لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار يــوم 2019/4/23 يف اجتمــاع . 4

اللجنــة التنســيقية املشــركة لوزارتــي الزراعــة واملــوارد املائيــة ملناقشــة الخطــة الزراعيــة للموســم 

.2019 الصيفي 

برئاســة الســيد حســن الكعبــي النائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب شــارك النائــب ســالم الشــمري . 5

رئيــس لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار يــوم 2019/7/9 يف اجتمــاع لبحــث الوصــول لحلــول ناجعــة 

ملــرشوع جــدول بابــل االروائي.

شــارك النائــب ســالم الشــمري رئيــس لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار وبحضــور عــدد مــن الســادة . 6

اعضــاء مجلــس النــواب يــوم 2019/7/22 يف اجتمــاع ملناقشــة الوضــع املائــي يف العــراق.

ــة . 7 ــس اللجن ــمري رئي ــالم الش ــب س ــة النائ ــوار برئاس ــاه وااله ــة واملي ــة الزراع ــد لجن ــارك وف ش

وحضــور النائــب محمــد أمــن فــارس عضــو اللجنــة يــوم 2019/7/31 مباحثــات العــراق وتركيــا 

ــرات. ــة والف ــري دجل ــركة يف نه ــاه املش ــف املي ــأن ادارة مل بش

سادسا: ورش العمل:
شــارك النائــب محمــد امــن فــارس عضــو لجنــة الزراعــة وامليــاه واالهــوار بورشــة العمــل التــي . 1

اقيمــت يف تركيــا اســطنبول مــن 26 / 2019/3/27 عــن امليــاه بدعــوة مــن معهــد امليــاه الركــي 

ــاه. وبالتعــاون مــع منظمــة الســالم األزرق للمي
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الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

تم عقد اجتماع اللجنة بتاريخ 2019/4/14 ملناقشة مرشوع قانون اللجنة األوملبية.. 1

تم عقد اجتماع اللجنة بتاريخ 2019/4/16 ملناقشة مرشوع قانون اللجنة األوملبية.. 2

تم عقد اجتماع اللجنة بتاريخ 2019/4/27 ملناقشة مقرح قانون األندية الرياضية.. 3

ــة بتاريــخ 2019/4/29 وبحضــور الكابتــن أحمــد رايض واالســتاذ ســالم . 4 تــم عقــد اجتمــاع اللجن

حلــو ملناقشــة مقــرح قانــون نقابــة الرياضيــن.

ثانيا: اإلستضافات:
ــاس . 1 ــب عب ــة النائ ــد 2018/12/23 وبرئاس ــخ األح ــة بتأري ــباب والرياض ــة الش ــتضافت لجن اس

عليــوي وبحضــور عــدد مــن الســادة اعضــاء اللجنــة الســيد رعــد حمــودي رئيــس اللجنــة األوملبيــة 

والســادة اعضــاء املكتــب التنفيــذي يف اللجنــة ملناقشــة آليــة التعــاون بــن لجنــة الشــباب والرياضــة 

واللجنــة األوملبيــة، فضــالً عــن مناقشــة مشــاريع القوانــن الرياضيــة املعطلــة والســعي إلقرارهــا يف 

الــدورة االنتخابيــة الحاليــة.

ــم . 2 ــراق والعال ــن يف الع ــة الرياضي ــاء رابط ــس واعض ــخ 2019/5/12 رئي ــة بتاري ــتضافت اللجن اس

ــن للدفــاع عــن حقوقهــم. ــة الرياضي ملناقشــة مقــرح قانــون نقاب

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/5/13 وفــد االتحــاد العربــي واآلســيوي أللعــاب الفنــون القتاليــة . 3

ملناقشــة املشــاكل واملعوقــات التــي تواجــه عمــل االتحــاد.

ــار . 4 ــيل جب ــتاذ ع ــة االس ــة برئاس ــة العراقي ــو االندي ــخ 2019/6/12 ممثل ــة بتاري ــتضافت اللجن اس

ــة. ــل الثانــي عــى قانــون األندي نائــب رئيــس اتحــاد كــرة القــدم العراقــي ملناقشــة التعدي

ــة . 5 ــة الرياضي ــام الربي ــر ع ــوييل مدي ــد الش ــيد احم ــخ 2019/6/16 الس ــة بتاري ــتضافت اللجن اس

والوفــد املرافــق لــه ملناقشــة واقــع النشــاط الريــايض املــدريس، وبحــث املشــاكل واملعوقــات التــي 

ــدريس. ــايض امل ــع الري ــاء بالواق ــة لالرتق ــول الناجع ــاد الحل ــل ايج ــن اج ــة م ــل املديري ــه عم تواج

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/6/17 لجنــة الشــباب والرياضــة تســتضيف ممثلــن عــن رابطــة . 6
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مشــجعي نــادي ريــال مدريــد يف العــراق االطــالع عــى الدعــوة املقدمــة مــن قبــل النــادي ألطفــال 

شــهداء مشــجعي الفريــق الكــروي للنــادي يف محافظتــي ديــاىل وصــالح الديــن.

ــة . 7 ــة اإلداري ــتضيف الهيئ ــة تس ــباب والرياض ــة الش ــخ 2019/6/18 لجن ــة بتاري ــتضافت اللجن اس

ــة. ــه الهيئ ــي تواج ــاكل الت ــث املش ــايض لبح ــالء الري ــادي كرب ــة لن املؤقت

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/7/9 لجنــة الشــباب والرياضــة تســتضيف عــددا مــن الخــراء يف . 8

الشــأن الريــايض ملناقشــة مقــرح قانــون اللجنــة االوملبيــة.

ثالثا: اللقاءات:
ــة . 1 ــة الرياضي ــي للصحاف ــاد العراق ــس االتح ــادة رئي ــخ 2019/5/13 الس ــة بتاري ــت اللجن التق

وعــدد مــن اعضــاء االتحــاد لبحــث املشــاكل واملعوقــات التــي تواجــه اعمالهــم يف مســرة الحركــة 

ــم  ــة يف عال ــات املضيئ ــى املحط ــا ع ــاء، مثني ــلبيات واألخط ــخيص الس ــالل تش ــن خ ــة م الرياضي

ــايض. ــاز الري االنج

رابعا: الزيارات:
زار رئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة بتاريــخ 2019/6/15 نــادي الــزوراء الريــايض لتقديــم التهانــى . 1

لبلوغهــم نهائــي كأس العــراق لكــرة القــدم.

خامسا: المشاركات:
شــارك رئيــس اللجنــة بتاريــخ 2019/6/17 يف حفــل افتتــاح ملعــب العزيزيــة يف محافظــة واســط . 1

ــط  ــظ واس ــاحي محاف ــد املس ــة محم ــباب والرياض ــر الش ــدي وزي ــد العبي ــادة احم ــور الس بحض

وجمهــور غفــر.

شــارك رئيــس اللجنــة يف 2019/6/19 حفــل افتتــاح بطولــة الرشطــة العربيــة بلعبــة الجــودو التــي . 2

يقيمهــا اتحــاد الرشطــة الريــايض وكمــا حــرض ممثــل الســيد رئيــس الــوزراء االســتاذ أيــاد البنيــان 

والســيد رعــد حمــودي رئيــس اللجنــة األوملبيــة الوطنيــة واالســتاذ خالــد بــن حمــد رئيــس اإلتحــاد 

العربــي للجــودو وعــدد مــن الشــخصيات السياســية والرياضيــة.

شــارك رئيــس اللجنــة بتاريــخ 2019/6/26 يف ورشــة عمــل بشــأن مقــرح قانــون اللجنــة األوملبيــة . 3

التــي عقــدت يف كليــة الربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة يف جامعــة بغــداد.

شــارك رئيــس اللجنــة اليــوم 2019/7/5 يف جلســة حواريــة بشــأن مقــرح قانــون اللجنــة األوملبية. . 4

التــي عقــدت بمكتــب النائــب رائــد فهمــي وحرضهــا عــدد مــن القــادة الرياضيــن والعاملــن يف 

الوســط الريــايض، وأكاديميــون وأســاتذة جامعــات.
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سادسا: ورش العمل:
ــة . 1 ــة األوملبي ــون اللجن ــرح قان ــأن مق ــة بش ــة حواري ــخ 2019/6/23 جلس ــة بتاري ــاركت اللجن ش

ــف  ــة التحال ــي يف قاع ــواب العراق ــس الن ــس مجل ــيد رئي ــة الس ــدت برعاي ــي عق ــة الت الوطني

ــي. ــواب العراق ــس الن ــى مجل ــتاني بمبن الكوردس
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ب- الدور الرقابي:
أوال: االجتماعات:

ــاً . 1 ــوي رئيس ــاس علي ــب عب ــت النائ ــوم 2019/5/5 وانتخب ــة ي ــباب والرياض ــة الش ــت لجن اجتمع

ــة. للجن

ثانيا: االستضافات:
ــباب . 1 ــة الش ــتضافت لجن ــواب اس ــس الن ــس مجل ــب رئي ــداد نائ ــر الح ــور د. بش ــة وحض برعاي

والرياضــة بحضــور أعضاءهــا يــوم الثالثــاء 2019/3/26 وزيــر الشــباب والرياضــة الســيد احمــد 

العبيــدي ورئيــس اللجنــة األوملبيــة الوطنيــة الســيد رعــد حمــودي ملناقشــة األمــور املاليــة وآليــة 

ــة. ــوزارة واالوملبي ــن ال ــا ب رصفه

ــاس عليــوي يــوم 2019/4/17 رئيــس . 2 ــة الشــباب والرياضــة برئاســة النائــب عب اســتضافت لجن

ــل  ــه عم ــي تواج ــاكل الت ــث املش ــه لبح ــق ل ــد املراف ــد والوف ــل حمي ــيد عقي ــة الس ــة الباراملبي اللجن

ــة للعــام الحــايل. ــة فضــال عــن املخصصــات املالي اللجن

ــوم . 3 ــا ي ــور اعضائه ــوي وحض ــاس علي ــب عب ــة النائ ــة برئاس ــباب والرياض ــة الش ــتضافت لجن اس

2019/5/19 رؤســاء االتحــادات الرياضيــة، ملناقشــة توقيــف املنحــة املاليــة واليــات العمــل االداري 

واالنشــطة الرياضيــة.

ــوم . 4 ــا ي ــور اعضائه ــوي وحض ــاس علي ــب عب ــة النائ ــة برئاس ــباب والرياض ــة الش ــتقبلت لجن اس

ــر،  ــي طاه ــعيد حج ــيد س ــتان الس ــم كردس ــباب يف اقلي ــة والش ــل وزارة الثقاف 2019/7/3 ممث

ــم. ــل االقلي ــل ممث ــن قب ــدم م ــش املق ــباب للتعاي ــم الش ــرشوع مخي ــة م ملناقش

ــوم . 5 ــا ي ــور اعضائه ــوي وحض ــاس علي ــب عب ــة النائ ــة برئاس ــباب والرياض ــة الش ــتضافت لجن اس

2019/7/3 رئيــس االتحــاد العراقــي للدراجــات الناريــة الســيد رائــد مجيــد، لبحــث دعــم االتحــاد 

ــد. ــة التــي ينفذهــا عــى مســتوى البل وكل فعالياتــه ونشــاطاته الرياضي

ــاس عليــوي يــوم 2019/7/22 رئيــس . 6 ــة الشــباب والرياضــة برئاســة النائــب عب اســتضافت لجن

اللجنــة املــدراء العامــن لدوائــر املاليــة والقانونيــة والتخطيــط يف وزارة الشــباب والرياضــة ملناقشــة 

خطــة عمــل الــوزارة لعــام 2019 واملشــاريع التــي وضعتهــا يف موازنتهــا لعــام 2020.

ــاس عليــوي يــوم 2019/7/25 رئيــس . 7 ــة الشــباب والرياضــة برئاســة النائــب عب اســتضافت لجن

ــة  ــن ملناقش ــن الالعب ــدد م ــة وع ــرة الرسع ــاد ك ــس اتح ــم رئي ــراس رايض جاس ــيد ف ــة الس اللجن

ــة. ــه اللعب ــي تواج ــات الت ــاكل واملعوق املش
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ثالثا: اللقاءات:
التقــى رئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة النائــب عبــاس عليــوي يــوم االحــد 2019/7/7 بالســيد . 1

ميكيــل انخــل رئيــس وفــد نــادي ريــال مدريــد االســباني الــذي يــزور بغــداد بهــدف توطيــد التعــاون 

الريــايض والتنســيق مــن اجــل مشــاركة مجموعــة مــن اطفــال العــراق يف مخيــم كشــفي يقيمــه 

النــادي.

رابعا: الزيارات:
زار النائــب ديــار بــرواري ممثــال عــن لجنــة الشــباب والرياضــة، يــوم 2019/4/30، شــبكة اإلعــالم . 1

العراقــي والتقــى برئيســها الســيد فضــل فــرج اللــه، وجــرى خــالل اللقــاء التأكيــد عــى دور الجانب 

اإلعالمــي للدولــة يف بنــاء مجتمــع مزدهــر، فضــالً عــن ايصــال رســالة الدولــة العراقيــة للعالــم.

تفقــد النائــب عبــاس عليــوي رئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة، برفقــة الســادة أعضــاء مجلــس . 2

النــواب محمــد صاحــب الدراجــي وعــالء الربيعــي يــوم 2019/5/8 ملعبــي نــادي الــزوراء والتاجيات 

ضمــن مشــاريع وزارة الشــباب والرياضــة يف بغــداد.

تفقــد النائــب عبــاس عليــوي رئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة، يــوم 2019/6/8 منتخــب شــباب . 3

العــراق لكــرة الصــاالت الــذي يجــري وحــدات تدريبيــة يف قاعــة نــادي الشــباب اســتعداداً لخــوض 

نهائيــات آســيا التــي ســتجري يف منتصــف الشــهر الحــايل يف الجمهوريــة االســالمية اإليرانيــة.

حــرض النائــب عبــاس عليــوي رئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة يــوم 2019/7/3 اختتــام بطولــة . 4

الكــرخ للشــباب بكــرة القــدم التــي اقيمــت بمشــاركة 25 فريقــا يمثلــون مختلــف مناطــق وأحيــاء 

الكــرخ ببغــداد.

زار النائــب عبــاس عليــوي رئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة يــوم 2019/7/27 املدرســة الكرويــة . 5

ــة  ــة اإلداري ــى بالهيئ ــرخ والتق ــداد / الك ــة بغ ــايض يف محافظ ــل الري ــر العم ــة تطوي ــة لهيئ التابع

ــي والعبيهــا. ــكادر التدريب وال

خامسا: المشاركات:
ــاء 2019/4/30 يف . 1 ــوم الثالث ــة ي ــباب والرياض ــة الش ــس لجن ــوي رئي ــاس علي ــب عب ــارك النائ ش

افتتــاح املكتبــة املركزيــة يف وزارة الشــباب والرياضــة والتــي تضــم 1500 كتــاب بمختلــف الجوانــب 

ــية. ــة والسياس ــة واملعرفي العلمي

شــاركت لجنــة الشــباب والرياضــة ممثلــة بالنائــب ديــار بــروراي يــوم 2019/6/28 يف اجتماعــات . 2

ــة  ــة األوملبي ــون اللجن ــرح قان ــث مق ــويرسية لبح ــوزان الس ــة ل ــة يف مدين ــة الدولي ــة األوملبي اللجن

والدعــم املــايل الحكومــي واالعــراف الرســمي.
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حــرض النائــب عبــاس عليــوي رئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة النيابيــة يــوم 2019/7/27 نهائــي . 3

بطولــة كأس العــراق لكــرة القــدم التــي جــرت عــى ملعــب الشــعب الــدويل يف بغــداد.

ــداع . 4 ــام االب ــوم 2019/7/27 وس ــة ي ــباب والرياض ــة الش ــس لجن ــوي رئي ــاس علي ــب عب ــد النائ قل

ــة. ــات العمري ــة للفئ ــل الكروي ــة األم ــب يف بطول ــن الع ــاره أحس ــد اختي ــاس بع ــاء عب ــب صف لالع

ثمــن النائــب عبــاس عليــوي رئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة املبــادرة الرياضيــة التــي اقامتهــا . 5

محافظــة بغــداد يــوم 2019/7/29 عــى ملعــب الشــعب الــدويل والتــي خصــص ريعهــا اىل عوائــل 

الالعبــن املتوفــن كل مــن )ناطــق هاشــم وعــيل حســن وعبــاس رحيــم(.

سادسا: المؤتمرات والبيانات الصحفية:
ــرة . 1 ــي لك ــب الوطن ــي للمنتخ ــوم 2019/3/27 التهان ــة ي ــة النيابي ــباب والرياض ــة الش ــت لجن قدم

ــة  ــة بمحافظ ــة الرياضي ــة يف املدين ــة املقام ــة الصداق ــز األول يف بطول ــى املرك ــه ع ــدم حصول الق

ــرة. الب

هنأت لجنة الشباب والرياضة نادي الرشطة الريايض لكرة اليد يوم 2019/5/3.. 2

تقــدم النائــب عبــاس عليــوي رئيــس لجنــة الرياضــة والشــباب النيابيــة، يــوم 2019/7/4 التهانــي . 3

ــة،  ــة الرياضي ــي للصحاف ــوم العامل ــبة الي ــة بمناس ــة خاص ــة والرياضي ــة عام اىل األرسة الصحفي

مؤكــدا حــرص اللجنــة بــكل اعضائهــا عــى توفــر الدعــم واملســاندة للصحفيــن الرياضيــن يف اداء 

مهماتهــم للنهــوض بواقــع القطــاع الريــايض يف العــراق.

اشــاد النائــب عبــاس عليــوي رئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة يــوم 2019/7/11 بأنجــازات اتحــاد . 4

ــه  ــة الجائــزة الكــرى بحصول ــذوي االحتياجــات الخاصــة التــي تحققــت يف بطول العــاب القــوى ل

عــى 18 وســام مــن خــالل 12 ريــايض مشــارك.

هنــأ النائــب عبــاس عليــوي رئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة النيابيــة يــوم 2019/7/20 ناديــي . 5

القاســم وزاخــو الرياضيــن جماهــراً وأدارة والعبــن ومــالكاً تدريبيــاً بمناســبة تأهلهــم اىل دوري 

الدرجــة املمتــاز لكــرة القــدم 2020 / 2021.

اصــدرت لجنــة الشــباب والرياضــة يــوم 2019/7/22 بيانــا حــول اســتضافة العــراق بطولــة غــرب . 6

. سيا ا

ــة . 7 ــكات اىل اللجن ــي والتري ــوم 2019/7/27 بالتهان ــة ي ــة النيابي ــباب والرياضي ــة الش ــت لجن قدم

ــل  ــن أج ــاب م ــف األلع ــون يف مختل ــا الرياض ــا أبطاله ــي حققه ــرة الت ــازات األخ ــة لإلنج الباراملبي

ــة. ــو املقبل ــاد طوكي ــل اىل أوملبي التأه

قدمــت لجنــة الشــباب والرياضــة النيابيــة يــوم 2019/7/27 بالتهنئــة اىل جماهــر والعبــي والــكادر . 8

التدريبــي والهيئــة االدريــة لنــادي الــزوراء بمناســبة حصولهــم عــى كأس العــراق بعــد فوزهــم عــى 

ــاء الفتي. ــادي الكهرب ن
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ــت . 9 ــوم 2019/7/27 مــا قام ــوي ي ــاس علي ــب عب ــة النائ ــباب والرياض ــة الش ــتنكر رئيــس لجن اس

حمايــة وزيــر النقــل مــن اعتــداء واضــح عــى امــن املالعــب.

سابعا: الفعاليات األخرى: 
باركــت لجنــة الشــباب والرياضــة النيابيــة، يــوم 2019/5/30 دعــوة الســيد احمــد العبيــدي وزيــر . 1

الشــباب والرياضــة والــذي دعــا فيهــا رئيــس اللجنــة االوملبيــة واالتحــادات الرياضيــة ملأدبــة افطــار.
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أ-الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

تــم عقــد اجتمــاع اللجنــة بتأريــخ الثالثــاء 2019/1/22 مــع اللجنــة املاليــة ملناقشــة تخصيصــات . 1

مؤسســتي الشــهداء والســجناء السياســين يف املوازنــة العامــة االتحاديــة لعــام 2019.

تم عقد اجتماع اللجنة بتاريخ 2019/5/4 ملناقشة قانون شهداء القاعدة الجوية )سبايكر(.. 2

ــة . 3 ــان والقانوني ــوق االنس ــا حق ــور لجنت ــخ 2019/5/22 بحض ــة بتاري ــاع اللجن ــد اجتم ــم عق ت

ــبايكر(. ــة )س ــدة الجوي ــهداء القاع ــوق ش ــون حق ــة قان ملناقش

تــم عقــد اجتمــاع اللجنــة بتاريــخ 2019/6/16 ملناقشــة قانونــي الناجيــات االيزيديــات وشــهداء . 4

ســبايكر.

ثانيا: اإلستضافات:
اســتضافت لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين بتأربــخ االثنــن 2018/12/24 رئييس . 1

ــى  ــة ع ــون املرتب ــكلة الدي ــول ملش ــاد حل ــة ايج ــين ملناقش ــجناء السياس ــهداء والس ــة الش مؤسس

املؤسســتن مــن مســتحقات التعليــم والعــالج والحــج للمشــمولن بأحــكام القانونــن فضــال عــن 

امكانيــة تحديــد ســقف زمنــي مــن قبــل وزارة املاليــة لإليفــاء باملســتحقات املاليــة لــذوي الشــهداء 

والســجناء السياســين.

ــس . 2 ــخ 2018/12/28 رئي ــين بتاري ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــتضافت لجن اس

مؤسســة الســجناء السياســين ورئيســة الشــهداء ووكيــل وزارة املاليــة، وناقشــوا إيجــاد الحلــول 

ــج. ــة والح ــم والصح ــال التعلي ــتن يف مج ــة للمؤسس ــات املالي والتخصيص

ــن 2019/1/21، . 3 ــخ االثن ــين بتأري ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــتضافت لجن اس

القــايض كريــم خميــس نائــب رئيــس مجلــس الدولــة والقــايض ريــاض محســن مستشــار مجلــس 

ــجناء  ــهداء والس ــتي الش ــي مؤسس ــاذ قانون ــات نف ــدار تعليم ــر اص ــباب تأخ ــة اس ــة ملناقش الدول

ــين. السياس
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ــا والســجناء السياســين بتأريــخ األحــد 2019/1/27، اجتماعــا . 4 ــة الشــهداء والضحاي عقــدت لجن

ــس  ــات ورئي ــكان والبلدي ــار واالس ــة واالعم ــي املالي ــتثمار ووكالء وزارت ــة االس ــل هيئ ــع ممث م

مؤسســة الشــهداء ورئيــس مؤسســة الســجناء السياســين بحضــور عــدد مــن املــدراء العامــون يف 

املؤسســات والــوزارات املعنيــة، ملناقشــة اســباب تأخــر توزيــع قطــع االرايض واملجمعــات الســكنية 

للرشائــح املشــمولة بقوانــن مؤسســتي الشــهداء والســجناء السياســين

ثالثا: اللقاءات:

ــف . 1 ــداء جني ــة ن ــع منظم ــا م ــاء 2018/12/26 اجتماع ــخ األربع ــهداء بتأري ــة الش ــدت لجن عق

بحضــور اعضــاء اللجنــة وناقشــت اللجنــة مــع ممثــيل املنظمــة مفهــوم عملهــا الــذي يركــز عــى 

ــراق. ــان يف الع ــوق االنس ــوم حق ــرام مفه ــز واح تعزي

اســتقبل النائبــان حســن فدعــم الجنابــي واحمــد عــيل حســن عــن لجنــة الشــهداء النيابيــة بتأريخ . 2

االثنــن 2018/12/3 الســيد )دوكالس جانــوف( رئيــس ملــف الــرشق االوســط يف وزارة الخارجيــة 

الكنديــة.

رابعا: الزيارات:
ــا والســجناء السياســين بتاريــخ األربعــاء 2019/1/10 الســيد . 1 ــة الشــهداء والضحاي زار وفــد لجن

قــي الســهيل وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بمقــر الــوزارة وقدمــوا التهنئــة لــه بمناســبة 

تســنمه مهــام منصبــه الجديــد متمنــن لــه التوفيــق والنجــاح يف ادارتهــا.

زارت اللجنــة يف 2019/5/8 دائــرة شــؤون املفصولــن السياســين لالطــالع عــى عمــل لجنــة التحقق . 2

ومناقشــة تمديــد قانــون املفصولــن السياســين ودراســة مقرحــات تعديله.

زارت اللجنــة يف 2019/6/30 مقــر وزارة املاليــة وذلــك تلبيــة لدعــوة رســمية مــن قبــل معــايل الوزير . 3

ملناقشــة قانــون موازنــة عــام 2020 وإلــزام الــوزارة بتخصيــص موازنــة خاصــة لــكل دائــرة مــن 

دوائــر مؤسســة الشــهداء حســب قانــون مؤسســة الشــهداء رقــم )2( لســنة 2016.

خامسا: فعاليات أخرى:
عقــدت لجنــة الشــهداء جلســة تداوليــة بتأريــخ األربعــاء 2018/12/19 ملناقشــة تحقيــق العدالــة . 1

للمشــمولن بقانونــي مؤسســتي الشــهداء والســجناء السياســين.

ــار . 2 ــث انتص ــدام البع ــعار اع ــت ش ــن 2018/12/24 وتح ــخ   االثن ــهداء وبتأري ــة الش ــت لجن نظم

ــة  ــة ومؤسس ــين النيابي ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــت لجن ــد اقام ــراق الجدي للع

ــراق. ــجناء الع ــهداء وس ــتذكار لش ــة اس ــا ووقف ــين معرض ــجناء السياس ــهداء والس الش
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الدور الرقابي:
أوال: االجتماعات:

اجتمعــت لجــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين يــوم 2019/6/12 املنتخــب عبــد االلــه . 1

النائــيل رئيســا للجنــة.

عقــدت لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين برئاســة النائــب عبــد اإللــه النائــيل يــوم . 2

2019/6/12 اجتماعــا ملناقشــة عــدد مــن امللفــات والقضايــا املتعلقــة بعمــل اللجنــة.

ثانيا: االستضافات:
اســتضافت لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين برئاســة النائــب خلــف عبــد الصمــد . 1

خلــف وحضــور عــدد مــن أعضائهــا يــوم 2019/4/10 الســيد احمد الســاعدي رئيــس هيئــة التقاعد 

الوطنيــة وممثــل مؤسســة الشــهداء يف الهيئــة وناقــش االجتمــاع االســتحقاقات التقاعديــة للرشائح 

املشــمولة بقوانــن مؤسســتي الشــهداء والســجناء السياســين وضحايــا العمليــات االرهابيــة.

اســتضافت لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين برئاســة النائــب خلــف عبــد الصمــد . 2

ــيل  ــن ممث ــة م ــوم 2019/5/7 مجموع ــة، ي ــو اللجن ــيل عض ــه النائ ــد االل ــب عب ــور النائ وبحض

منظمــات املجتمــع املدنــي، وتــم مناقشــة توصيــات املؤتمــر املركــزي االول للضحايــا التــي إقامتــه 

ــة بذكــرى االنتفاضــة الشــعبانية. ــة الشــهداء النيابي لجن

اســتضافت لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين برئاســة النائــب خلــف عبــد الصمــد . 3

ــايل  ــم الع ــم يف وزارة التعلي ــاز االرشاف والتقوي ــس جه ــوم 2019/5/20 رئي ــا ي ــور اعضائه وبحض

ــي  ــوراه الت ــتر والدكت ــات املاجس ــة واطروح ــوث العلمي ــوع البح ــة موض ــي ملناقش ــث العلم والبح

مجــدت زمــرة البعــث ونظامــه املقبــور.

اســتضافت اللجنــة يــوم 2019/5/20 الســيد طــارق املنــدالوي مديــر عــام دائــرة ضحايــا االرهــاب . 4

يف مؤسســة الشــهداء ملناقشــة ســبل معالجــة املشــاكل املعوقــات التــي تواجــه عملهــم.

ــيل . 5 ــه النائ ــد االل ــب عب ــة النائ ــين برئاس ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــتقبلت لجن اس

ــد العزيــز بارزانــي لالطــالع  يــوم 2019/7/2 رئيــس مؤسســة دهــوك للثقافــة العامــة الســيد عب

عــى طبيعــة نشــاطات مؤسســة دهــوك للثقافــة العامــة والتــي تختــص بتثقيــف وتوثيــق جرائــم 

حــزب البعــث وابــراز معانــاة الضحايــا عــر طباعــة كتــب ومجلــة توثــق تلــك الجرائــم.
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ثالثا: اللقاءات:
ــد، . 1 ــد الصم ــف عب ــب خل ــين النائ ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــس لجن ــى رئي التق

ــة  ــيايس يف العملي ــجن الس ــل دور الس ــين، لتفعي ــجناء السياس ــن الس ــددا م ــوم 2019/4/29 ع ي

ــية. السياس

التقــت لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين برئاســة النائــب عبدااللــه النائــيل، يــوم . 2

2019/6/27 الســيد وزيــر املاليــة يف مقــر الــوزارة، ملناقشــة تفعيــل مقــرح تشــكيل وزارة للشــهداء 

والضحايــا لتكــون شــاملة لجميــع الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين يف جميــع املحافظات 

وإقليــم كردســتان.

ــن . 3 ــة م ــوم 2019/7/17 مجموع ــين ي ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــتقبلت لجن اس

الســجناء السياســين يف مقــر اللجنــة، وجــرت مناقشــة عــدد مــن املشــكالت التــي تواجــه الســجناء 

السياســين اثنــاء ترويــج معامالتهــم يف مؤسســات الدولــة.

رابعا: المشاركات:
ــوم . 1 ــة ي ــوم 2019/3/25 يف احتفالي ــين ي ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــاركت لجن ش

ــين. ــجناء السياس ــة الس ــا مؤسس ــي نظمته ــيايس الت ــجن الس الس

شــارك رئيــس لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين النيابيــة النائــب خلــف عبــد الصمد . 2

يــوم 2019/4/15 يف حفــل افتتــاح جداريــة للشــهداء كليــة الزراعــة بمحافظــة البرة.

ــجناء . 3 ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــا لجن ــر عضوت ــلمى عم ــي وس ــدار بارزان ــان ه ــاركت النائبت ش

السياســين، يــوم 2019/4/17 باالحتفاليــة التــي إقامتهــا مؤسســة الشــهداء بذكــرى يــوم الشــهيد 

الكــردي الفيــيل يف مقــر املؤسســة ببغــداد.

شــارك وفــد لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين يــوم 2019/7/24، محافظــة املثنــى . 4

للمشــاركة يف فتــح املقــرة الجماعيــة يف قضــاء الســلمان باملحافظــة.

خامسا: المؤتمرات والبيانات الصحفية:
نظمــت لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين يــوم االحــد 2019/3/10 املؤتمــر املركزي . 1

االول لضحايــا جرائــم البعــث واالرهــاب تحــت شــعار )االنتفاضــة الشــعبانية نــور أوقــده الشــهداء 

واألحــرار ليكــون نــارا عــى البعــث الفــايش واالرهــاب التكفــري(.

اصــدرت لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين يــوم 2019/3/19 بيانــا اشــادت فيــه . 2

باالنتفاضــة الشــعبانية والصدريــة.
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ــرى . 3 ــا يف الذك ــوم 2019/3/28 بيان ــين ي ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــدرت لجن اص

ــي. ــلوى البحران ــهاد س ــنوية الستش الس

ــتذكر . 4 ــا تس ــوم 2019/3/28 بيان ــين ي ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــدرت لجن اص

ــو. ــازة خورمات ــري وت ــون كوب ــهداء الت ش

سادسا: الفعاليات األخرى:
ــة . 1 ــدوة الحواري ــوم 2019/5/23 الن ــين ي ــجناء السياس ــا والس ــهداء والضحاي ــة الش ــت لجن نظم

ــيش«. ــاب الداع ــور واالره ــث املقب ــزب البع ــة ح ــي ملناهض ــدور االعالم ــوان »ال ــة بعن الثاني

اقامــت اللجنة برئاســة النائــب خلف عبــد الصمد وحضــور واعضائها بتأريــخ األربعــاء2019/1/23، . 2

نــدوة حواريــة تحت شــعار )دور االعــالم ملناهضة حــزب البعــث واالرهاب.
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أ-الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

ــوري . 1 ــة الجب ــور قتيب ــة الدكت ــد 20 /2019/1 برئاس ــخ األح ــة بتأري ــة والبيئ ــة الصح ــدت لجن عق

وحضــور اعضائهــا، اجتماعــا ملناقشــة مقــرح قانــون الضمــان الصحــي وتــم يف االجتمــاع الــذي 

عقــد بمقــر اللجنــة التــداول مقــرح قانــون الضمــان الصحــي ورفعــه اىل رئاســة الرملــان خــالل 

ــارب  ــض تج ــع بع ــه م ــه، ومقارنت ــرة علي ــات االخ ــع اللمس ــه ووض ــد انضاج ــة بع ــرة املقبل الف

ــة الوصــول اىل قانــون متكامــل. ــدول املتقدمــة بغي ال

ــي . 2 ــن الكعب ــيد حس ــة الس ــاء 2019/1/23 وبرئاس ــخ األربع ــة بتأري ــة والبيئ ــة الصح ــدت لجن عق

النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب اجتماعــا للجنــة الصحــة والبيئــة، ملناقشــة عــدد مــن القوانن 

التــي تخــص قطاعــي الصحــة والبيئــة.

تــم اجتمــاع اللجنــة بتاريــخ 2019/3/28 ملناقشــة مقــرح قانــون الضمــان االجتماعــي املتكــون . 3

مــن 49 مــادة املنبثــق مــن املــادة 30 اوال مــن الدســتور العراقــي إلدراجــه ضمــن جــدل االعمــال.

تــم اجتمــاع اللجنــة بتاريــخ 2019/4/28 ملناقشــة قانــون الضمــان الصحــي والعمــل عــى انضاجه . 4

لالســتفادة منــه ويواكــب القوانــن املماثلــة يف الــدول املتقدمــة ومناقشــة مــرشوع قانــون الــوالدات 

والوفيــات قبــل عرضــه عــى مجلــس النــواب وقراءتــه قــراءة اوىل ومناقشــة مقــرح قانــون التعديل 

الثالــث لقانــون تــدرج ذوي املهــن الطبيــة رقــم 6 لســنة 2000.

ــة . 5 ــت اللجن ــي، وناقش ــان الصح ــون الضم ــة قان ــخ 2019/4/11 ملناقش ــة بتاري ــاع اللجن ــم اجتم ت

ــة عــن الصحــة. ــا حــول فصــل وزارة البيئ ــع 115 نائب ــب املقــدم بتواقي الطل

تــم اجتمــاع اللجنــة بتاريــخ 2019/4/28 ملناقشــة قانــون الضمــان الصحــي والعمــل عــى انضاجه . 6

لالســتفادة منــه ويواكــب القوانــن املماثلــة يف الــدول املتقدمــة، ومناقشــة مــرشوع قانــون الــوالدات 

والوفيات.
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ثانيا: االستضافات:
اســتضافت اللجنــة يف 2019/3/10 الســيد مديــر عــام دائــرة الصحــة وعــدد مــن املســؤولن يف وزارة . 1

الصحــة ملناقشــة ملــف اللقاحــات.

اســتضافت اللجنــة يف2019/4/14 عــدد مــن ممثــيل ورؤســاء نقابــات وتنســيقيات املهــن الصحيــة . 2

والتمريضيــة لالطــالع عــى املشــاكل واملعوقــات التــي تواجــه هــذه الرشيحــة املهمــة.
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ب- الدور الرقابي:
أوال: االجتماعات:

عقــدت لجنــة الصحــة اجتماعــاً بتأريــخ الثالثــاء 12/18/ 2018 تــم خاللهــا انتخــاب رئيــس اللجنة . 1

ونائــب رئيــس اللجنــة ومقررها.

ثانيا: االستضافات:
ــوان . 1 ــالء العل ــور ع ــة الدكت ــر الصح ــخ الخميس2018/12/20وزي ــة بتأري ــة الصح ــتضافت لجن اس

ملناقشــة تفاصيــل الرنامــج الصحــي الــذي وضعتــه الــوزارة ومــا يتطلبــه مــن دعــم واحتياجــات 

لتنفيــذه.

ــيد . 2 ــة الس ــوزارة الصح ــي ل ــل الفن ــن2018/12/24 الوكي ــخ األثن ــة بتأري ــة الصح ــتضافت لجن اس

ــوزارة ملناقشــة الواقــع الصحــي وســبل  حــازم الجميــيل وعــدد مــن الســادة املــدراء العامــن يف ال

النهــوض بــه.

اســتضافت لجنــة الصحــة بتأريــخ األربعاء2019/1/9وفــدا مــن حملــة الشــهادات العليــا يف وزارة . 3

الصحــة ملناقشــة واقــع حملــة الشــهادات العليا مــن مــالكات التمريضيــة، مــع اضافة اســتحقاقهم 

مــن مخصصــات الخدمــة البحثيــة اســوة ببقيــة املــالكات يف الــوزارة.

اســتضافت لجنــة الصحــة بتأريــخ األحد2019/1/13مديــر عــام دائــرة التفتيــش والرقابــة يف وزارة . 4

ــي اىل  ــي الرام ــا الرقاب ــش ودوره ــرة التفتي ــل دائ ــة عم ــر ملناقش ــان جعف ــور احس ــة الدكت الصح

ــات. ــة املحافظ ــن يف كاف ــة للمواطن ــات املقدم ــتوى الخدم ــع مس ــوزارة ورف ــن االداء يف ال تحس

اســتضافت لجنــة الصحــة بتأريــخ الثالثــاء 2019/1/15 وفــدا مــن رابطــة جرحــى ابطــال الجيــش . 5

العراقــي ملتابعــة عمــل الــوزارة للخدمــات الصحيــة املقدمــة لجرحــى الجيــش العراقــي ومتطلباتهم، 

فضــال عــن املطالبــة بتوفــر االطــراف الصناعيــة وتخصيــص بــاج للجرحــى لتســهيل مراجعتهــم 

للمستشــفيات، اضافــة اىل اســتثناءهم مــن االجــور املرتبــة عليهــم.

اســتضافت لجنــة الصحــة بتأريــخ الثالثاء2019/1/22مديــر عــام دائــرة صحــة كربــالء الدكتــور . 6

حامــد املوســوي ملناقشــة الواقــع الصحــي يف املحافظــة. 

ثالثا: اللقاءات:
ــارس . 1 ــور ف ــة الدكت ــة والبيئ ــة الصح ــس لجن ــب رئي ــى نائ ــاء22 /2019/1التق ــخ الثالث بتأري

ــفى  ــة يف مستش ــم املقيم ــد الكري ــد عب ــيل احم ــة اس ــة الطبيب ــاء اللجن ــور اعض ــي بحض الريفكان

ــفى. ــق املستش ــة حري ــدج يف حادث ــال الخ ــاة االطف ــذت حي ــي انق ــة والت الكاظمي
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أ-الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

ــا . 1 ــف االرسي ونظامه ــة العن ــون مناهض ــة قان ــخ 2019/4/13 ملناقش ــة بتاري ــاع اللجن ــم اجتم ت

ــيل. الداخ

ــي . 2 ــع املدن ــات املجتم ــن منظم ــون ع ــور ممثل ــخ 2019/5/4 وبحض ــة بتاري ــاع اللجن ــم اجتم ت

ــرأة. ــى للم ــس االع ــون املجل ــأن قان ــاورية بش ــة تش ــون لجلس ــارون قانوني ومستش

ــرأة واالرسة . 3 ــة امل ــل لجن ــة عم ــودة خط ــة مس ــخ 2019/7/29 ملناقش ــة بتاري ــاع اللجن ــم اجتم ت

والطفولــة للــدورة االنتخابيــة الرابعــة بحضــور املستشــارة جــرة الطائــي املكلفــة مــن قبــل هيئــة 

االمــم املتحــدة للمــرأة يف العــراق.

ثانيا: االستضافات:
اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/7/23 وفــدا مــن هيئــة االمــم املتحــدة للمــرأة ملناقشــة خطــة . 1

عملهــا للســنوات املقبلــة وتعديــل قانونــي رعايــة االحــداث رقــم 76 لســنة 1983 ورعايــة القارصين 

رقــم 78 لســنة 1980.

رابعا: ورش عمل:
ــوري، . 1 ــار الجب ــن، وانتص ــاء االم ــة هيف ــة بالنائب ــة متمثل ــرأة واالرسة والطفول ــة امل ــاركت لجن ش

وصفيــة محمــد شــيخو، ونهلــة الفهــداوي يومــي 9-2018/12/10 يف ورشــة عمــل أقامتهــا منظمة 

الرملانــات األملانيــة تحــت شــعار مناهضــة العنــف ضــد النســاء كجــزء مــن برنامــج تمكــن املــرأة 

يف العــراق.
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ب- الدور الرقابي:
أوال: االجتماعات:

عقــدت لجنــة املــرأة واالرسة والطفولــة يــوم 2019/5/19 اجتماعــا برئاســة النائبــة هيفــاء االمــن . 1

رئيســة اللجنــة وحضــور عــدد مــن أعضائهــا الســتكمال انتخــاب نائبــة للرئيــس ومقــرر اللجنــة. 

وجــرى خــالل االجتمــاع انتخــاب النائبــة انتصــار الجبــوري نائبــة لرئيســة اللجنــة واختيــار النائبــة 

وصفيــة محمــد شــيخو مقــررة للجنــة.

ثانيا: الزيارات:
التقــى وفــد نســوي يضــم كل مــن الســيدات النائبــات هــدى ســجاد وانتصــار الجبــوري واملــاس . 1

ــة  ــراق يف اململك ــة الع ــفرة جمهوري ــعادة س ــخ 2018/11/30 بس ــيم وبتأري ــمة بس ــل وبس فاض

ــهيل. ــب الس ــة طال ــيدة صفي ــطن الس ــمية وفلس ــة الهاش االردني

ــر . 2 ــويرسا 30 /2018/11 ملؤتم ــف / س ــدة / جني ــم املتح ــر االم ــوي مق ــي نس ــد نياب ــاركة وف مش

ــة. ــرأة العراقي ــم امل ــات لدع ــه بتوصي ــم اعمال ــروب يختت ــت الح ــدان عان ــرأة ببل ــن امل تمك

ثالثا: االستضافات:
ــاون . 1 ــال بالتع ــن االطف ــة م ــوم 2019/7/15 مجموع ــة ي ــرأة واالرسة والطفول ــة امل اســتضافت لجن

مــع هيئــة رعايــة الطفولــة بــوزارة العمــل والشــوؤن االجتماعيــة وتزامنــا مــع فعاليــة يــوم الطفل 

ــية،  ــه الرئيس ــواب وقاعات ــس الن ــى مجل ــة مبن ــول يف اروق ــتضافة التج ــت االس ــي وتضمن العراق

وتقديــم نبــذة مختــرة مــن قبــل رئيســة اللجنــة عــن عمــل الســلطة الترشيعيــة.

شــاركت النائبــة هيفــاء االمــن رئيســة لجنــة املــرأة واالرسة والطفولــة والنائبــة ڤيــان صــرى عــن . 2

لجنــة التخطيــط االســراتيجي ومراقبــة تنفيــذ بنــود الرنامــج الحكومــي يــوم2019/6/27 يف قمــة 

النســاء القياديــات السياســيات املقامــة يف طوكيــو 

رابعا: ورش العمل:
بحضــور نائبــي رئيــس مجلــس النــواب عقــدت لجنــة املــرأة واالرسة والطفولــة يــوم2019/6/30 . 1

ــر امــام الســلطات  ــت شــعار »املخــدرات تحــدي كب ــي حمل ورشــة عمــل عــن آفــة املخــدرات الت

وداء خطــر يفتــك بالشــباب وتفكيــك لكيــان االرسة واملجتمــع والدولــة« واملطالبــة بوضــع العقوبات 

املالئمــة لــردع املتعاطــن للمخــدرات واملتاجريــن بهــا مــن خــالل املعالجــات الترشيعيــة والقضائيــة.
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أ-الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

عقــدت لجنــة النزاهــة يــوم األحــد بتأريــخ األحــد 2019/1/13اجتماعــا ملناقشــة تعديــل مــرشوع . 1

التعديــل االول لقانــون صنــدوق اســرداد األمــوال رقــم 9 لســنة 2012 وتحديــد موعــد اختيــار رئيس 

ونائــب ومقــرر اللجنــة.

عقــدت اللجنــة اجتماعهــا بتاريــخ 2019/3/13 ملناقشــة مرشوعــي قانــون الكســب غــر املــرشوع . 2

وتعديــل قانــون اســرداد أمــوال العــراق.

ــر عــام . 3 ــيد مدي ــة النزاهــة والس ــة اجتماعهــا بتاريــخ 2019/3/17 مــع رئيــس هيئ عقــدت اللجن

ــرداد  ــدوق اس ــون صن ــل االول لقان ــون التعدي ــرشوع قان ــة م ــة. ملناقش ــة يف الهيئ ــرة القانوني الدائ

ــوع. ــة باملوض ــات املتعلق ــنة 2012 واالتفاقي ــم 9 لس ــراق رق ــوال الع ام

ــل االول لقانــون . 4 ــة اجتماعهــا بتاريــخ 2019/3/25 ملناقشــة تعديــل مــرشوع التعدي عقــدت اللجن

صنــدوق اســرداد األمــوال رقــم 9 لســنة 2012.

عقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ 2019/3/27 ملناقشة مرشوع تعديل قانون هيئة النزاهة.. 5

ــة . 6 ــة النزاه ــون هيئ ــل االول لقان ــة التعدي ــخ 2019/6/26 ملناقش ــا بتاري ــة اجتماعه ــدت اللجن عق

ــة. ــون الهيئ ــرار قان ــث يف إق ــة يف الري ــب الحكوم ــة طل ومناقش

ثانيا: االستضافات:
ــا . 1 ــن والقضاي ــن القوان ــدد م ــة ع ــد 2018/12/20، ملناقش ــخ األح ــا بتاري ــة اجتماع ــدت اللجن عق

ــدراء  ــداد وامل ــة بغ ــام ألمان ــش الع ــادة املفت ــتضافة الس ــاع اس ــهد االجتم ــة وش ــة بالنزاه املتعلق

العامــن لدائــرة التصاميــم ودائــرة املشــاريع ودائــرة العقــارات يف االمانــة فضــال عــن مديــر عــام 

ــة. ــة االعظمي بلدي

اســتضافت اللجنــة بتأريــخ الخميــس 2019/1/24 رئيــس هيئــة النزاهــة القــايض عــزت توفيــق . 2

جعفــر، ومديــر عــام الدائــرة القانونيــة يف الهيئــة، وتــم خــالل االســتضافة مناقشــة تعديــل قانــون 

هيئــة النزاهــة وقانــون الكســب غــر املــرشوع.

ثاثا: الزيارات:
زارت لجنة النزاهة يف تاريخ 2019/3/14 هيئة النزاهة، ملناقشة قانون االسرداد.. 1



280

ب- الدورالرقابي:
أوال: اإلجتماعات:

ــرر . 1 ــة وتق ــات املهم ــن امللف ــدد م ــة ع ــوم 2019/3/10 ملناقش ــا ي ــة، اجتماع ــة النزاه ــدت لجن عق

ــة ملناقشــة املشــاكل والعقبــات  اســتضافة وزيــر النقــل ومديــر رشكــة الخطــوط الجويــة العراقي

ــي كارد  ــة الك ــف بطاق ــة مل ــن ملناقش ــرف الرافدي ــؤولن يف م ــتضافة املس ــا، واس ــي تواجه الت

ــا. ــازات رصفه ــح إج ــودة يف من ــلبيات املوج ــاكل والس واملش

عقــدت لجنــة النزاهــة اجتماعــا يــوم 2019/6/12 وتــم االتفــاق عــى تحديــد يــوم الســبت املقبــل . 2

15 /2019/6 موعــدا ً نهائيــاً النتخــاب رئيــس اللجنــة ونائــب لــه ومقــرر للجنــة. 

عقــدت لجنــة النزاهــة، اجتماعــا يــوم 2019/4/30 اســتضافت فيــه الســيد مديــر عــام عقــارات . 3

ــة  ــرضاء وحرك ــة الخ ــارات يف املنطق ــع العق ــة توزي ــة آلي ــاع مناقش ــالل االجتم ــرى خ ــة، وج الدول

ــل للعقــارات. الترفــات العقاريــة وموضــوع اجــر املث

ثانيا: اإلستضافات:
ــث . 1 ــن، للتباح ــرة واملهجري ــر الهج ــل وزي ــخ 2018/11/27 وكي ــة يف تاري ــة النزاه ــتضافت لجن اس

ــوزارة. ــة بال ــات الخاص ــاكل واملعوق ــى املش ــوف ع ــن، والوق ــة النازح ــواء ازم ــوص احت بخص

اســتضافت لجنــة النزاهــة يف تاريــخ 2018/12/18 وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة، والســادة . 2

وكالء ومــدراء الــوزارة، لبحــث معوقــات عمــل الــوزارة.

اســتضافت لجنــة النزاهــة يف تاريــخ 2019/1/9 خليــة االزمــة إلغاثــة النازحــن، للتباحــث حــول . 3

كيفيــة احتــواء ازمــة النــزوح.

اســتضافت لجنــة النزاهــة بتأريــخ االثنــن 2019/1/21برئاســة النائــب هشــام الســهيل وحضــور . 4

أعضائهــا الســيد مديــر عــام دائــرة العقــود والراخيــص يف وزارة النفــط. وتــم خــالل االســتضافة 

ــوالت  ــة لج ــود الخدم ــت عق ــة تح ــة املرم ــود الثانوي ــتثناء العق ــاص باس ــرار الخ ــة الق مناقش

ــنة 2014. ــم )2( لس ــود رق ــذ العق ــات تنفي ــن تعليم ــص م الراخي

اســتضافت لجنــة النزاهــة بتأريــخ األحــد 2019/1/27 الدكتــور رشــاد خضــر مديــر عــام مــرف . 5

الرشــيد والســيدة ابتســام حميــد مديــرة القســم القانونــي يف املــرف، بحضــور عــدد مــن الســادة 

اعضــاء اللجنــة.

اســتضافت لجنــة لنزاهــة يف تاريــخ 2019/3/28 مديــر عــام الحمايــة االجتماعيــة، ومديــر عــام . 6

التقاعــد، للتباحــث حــول املعوقــات واملشــاكل لعملهــم.

ــن، . 7 ــدراء العامي ــن، وامل ــرة واملهجري ــر الهج ــخ 2019/3/28 وزي ــة يف تاري ــة النزاه ــتضافت لجن اس
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للتباحــث حــول النازهــن وطريقــة ارجاعهــم.

ــة . 8 ــس محافظ ــس مجل ــاض رئي ــاض العض ــيد ري ــوم 2019/5/2 الس ــة ي ــة النزاه ــتضافت لجن اس

بغــداد والســيد احمــد جــودة رئيــس لجنــة شــؤون املجالــس، ملناقشــة رشوط العضويــة للمجالــس 

املحليــة واملشــاريع يف أطــراف ومركــز مدينــة بغــداد وبحثــت اللجنــة قضيــة تنســيب التدريســن إىل 

مجلــس املحافظــة وضوابــط نقــل الكــوادر التدريســية مــن األطــراف إىل املركــز.

اســتضافت لجنــة النزاهــة يــوم 2019/5/5 مديــر عــام دائــرة املدفوعــات يف البنــك املركــزي، وتــم . 9

ــل  ــن قب ــة م ــرشكات املرخص ــي وال ــع اإللكرون ــام الدف ــوع نظ ــة موض ــتضافة مناقش ــالل االس خ

البنــك املركــزي وقاعــدة البيانــات للمســتخدمن، وتــم التطــرق اىل تعليمــات البنــك املركــزي ومــدى 

اســتجابة رشكات الدفــع اإللكرونــي املتعاقــدة لهــذه التعليمــات.

ثاثا: الزيارات:
زارت لجنــة النزاهــة يف تاريــخ 2019/7/16 وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ملناقشــة موضوع . 1

ــش الجماعي. الغ

زارة لجنة النزاهة يف تاريخ 2019/7/23 وزارة النفط، ملناقشة عقود الرخيص.. 2
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أ-الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

تــم عقــد اجتمــاع اللجنــة بتاريــخ 2019/3/26 ملناقشــة تعديــل قانــون وزارة الكهربــاء وقانــون . 1

هيئــة الطاقــة الذريــة والتعديــل االول ملــرشوع قانــون وزارة الكهربــاء رقــم 53 لســنة 2017.

ــاب . 2 ــاء وانتخ ــون الكهرب ــل قان ــة تعدي ــخ 2019/4/13 مناقش ــة بتاري ــاع اللجن ــد اجتم ــم عق ت

رئاســتها وتشــكل لجنــة تحقيقيــة وتعديــل مــرشوع التعديــل االول لقانــون وزارة الكهربــاء رقــم 

53 لســنة 2017. وترشــيح اســماء اعضــاء اللجنــة التحقيقيــة الخاصــة بقضيــة رشكــة بروفــاك 

وموضــوع ترشــيح ممثــل عــن اللجنــة لعضويــة اللجنــة الثالثيــة بخصــوص االنتهــاكات البيئيــة 

ــة يف البــرة. ــل الــرشكات النفطي مــن قب

الدور الرقابي:
أوال: اإلجتماعات:

عقــدت لجنــة النفــط والطاقــة والثــروات الطبيعيــة بتأريــخ االثنــن 2019/1/21 اجتماعــا برئاســة . 1

ــاع  ــة بقط ــع املتعلق ــة املواضي ــا ملناقش ــور اعضائه ــة وحض ــس اللجن ــان رئي ــم عفت ــب كري النائ

ــاء. الكهرب

عقــدت لجنــة النفــط والطاقــة والثــروات الطبيعيــة بتأريــخ االثنــن 21 /2019/1اجتماعــا برئاســة . 2

النائــب كريــم عفتــان وحضــور أعضائهــا ملناقشــة موضــوع العقــود التــي أبرمتهــا رشكــة تســويق 

النفــط )ســومو(.

عقــدت لجنــة النفــط والطاقــة يــوم 2019/4/17 اجتماعــا بحضــور اعضــاء اللجنــة لتحديــد موعــد . 3

ــة  ــات رئاس ــراء انتخاب ــى اج ــاع ع ــالل االجتم ــاق خ ــم االتف ــة. وت ــة اللجن ــاب رئاس ــراء انتخ إلج

اللجنــة يف موعــد ال يتجــاوز نهايــة الشــهر الحــايل

عقــدت لجنــة النفــط والطاقــة اجتماعــا، يــوم2019/5/4 النتخــاب رئاســة اللجنــة. وتــم انتخــاب . 4

النائــب هيبــت الحلبــويس رئيســا للجنــة. وبعدهــا تــم انتخــاب النائــب ريبــوار طــه نائبــا لرئيــس 

اللجنــة. وتــم انتخــاب النائــب حســن الفايــز مقــررا.
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عقــدت لجنــة النفــط والطاقــة اجتماعــا يــوم 2019/7/8. وناقشــت اللجنــة اجوبــة وزيــري النفــط . 5

والكهربــاء وإجابــات تتعلــق برشكتــي كــوكاز وبروفــاك 

ــة . 6 ــي الهندس ــب خريج ــة طل ــوم 2019/7/21 ملناقش ــا ي ــة اجتماع ــط والطاق ــة النف ــدت لجن عق

الكيماويــة املعتصمــن امــام مبنــى وزارة النفــط. واكــد رئيــس اللجنــة ان وزيــر النفــط وافــق عــى 

تعيــن أعــداد مــن خريجــي الهندســة النفطيــة ضمــن موازنــة الــوزارة للعــام املقبــل.

ثانيا: اإلستضافات:
 اســتضافت لجنــة النفــط والطاقــة والثــروات الطبيعيــة الســيد مديــر عــام رشكــة تســويق النفــط . 1

ــور  ــان وحض ــم عفت ــب كري ــة النائ ــخ 1/22/ 2019 وبرئاس ــارسي بتأري ــالء الي ــيد ع ــومو الس س

أعضائهــا ملناقشــة موضــوع العقــود التــي أبرمتهــا رشكــة تســويق النفــط )ســومو(.

اســتضافت لجنــة النفــط والطاقــة يــوم 2019/3/13 مديــر عــام رشكــة نفــط ذي قــار ملناقشــة . 2

املشــاريع التــي تــم تنفيذهــا خــالل األعــوام الثالثــة املاضيةواســتضافت اللجنــة مديــر عــام الدائــرة 

ــف  ــل الصي ــتعداداتها لفص ــة واس ــوزارة للطاق ــز ال ــة تجهي ــث كمي ــاء لبح ــة يف وزارة الكهرب الفني

املقبــل. نفيذهــا.

اســتضافت لجنــة النفــط والطاقــة يــوم 2019/5/20 وزيــر الكهربــاء والــكادر املتقــدم يف الــوزارة . 3

ــط  ــوع الخط ــاء وموض ــا وزارة الكهرب ــت به ــي قام ــة الت ــات الدولي ــوع التفاهم ــة موض ملناقش

ــات والخطــط  ــات والكمي ــة االلي ــة مــن ناحي ــاج الطاقــة الكهربائي ــة املعــدة الخاصــة بإنت الوقودي

ــة لهــذا العــام. البديل

اســتضافت لجنــة النفــط والطاقــة يــوم 2019/5/22 وزيــر الكهربــاء والــكادر املتقــدم يف الــوزارة . 4

ملناقشــة موضــوع التفاهمــات الدوليــة التــي قامــت بهــا وزارة النفــط وموضــوع الخطــة الوقوديــة 

لتجهيــز محطــات الطاقــة الكهربائيــة بالوقــود وتحضــرات الــوزارة ملواجهــة أي ظــرف طــارئ.

اســتضافت لجنــة النفــط والطاقــة يــوم 2019/6/13 معــاون مفتــش عــام وزارة الكهربــاء مديــر . 5

ــتضافة  ــالل االس ــم خ ــوزارة. وت ــة يف ال ــح االمني ــب التصاري ــر مكت ــة مدي ــرة القانوني ــام الدائ ع

مناقشــة موضــوع عقــود رشكــة بروفــاك للخدمــات النفطيــة والشــبهات التــي اثــرت بشــأنها يف 

االعــالم.

ــط . 6 ــة النف ــتضافت لجن ــداد اس ــر ح ــور بش ــواب الدكت ــس الن ــس مجل ــب رئي ــيد نائ ــة الس برئاس

والطاقــة يــوم2019/6/23 الســادة وكيــال وزارة النفــط لشــؤون الغــاز وشــؤون التوزيــع ومديــر 

عــام رشكــة توزيــع املنتجــات النفطيــة ووكيلــه ورئيــس هيئــة التوزيــع يف الرشكــة. لبحــث زيــادة 

املنتجــات النفطيــة وضمــان توزيعهــا بشــكل عــادل.

اســتضافت لجنــة النفــط والطاقــة يــوم 2019/7/24 اللجنــة الوزاريــة املكلفــة بمشــاريع الكهربــاء . 7
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ــاون  ــدم تع ــة وع ــة الكهربائي ــاريع الطاق ــة مش ــوع متابع ــث موض ــة لبح ــات الجنوبي يف املحافظ

بعــض املســؤولن يف عــدد مــن مجالــس املحافظــات الجنوبيــة.

ــة . 8 ــاء ورشك ــن يف وزارة الكهرب ــدراء عام ــوم 2019/7/25م ــة ي ــط والطاق ــة النف ــتضافت لجن اس

نفــط ذي قــار ملناقشــة عــدة ملفــات منهــا مناقشــة العقــود التــي ابرمتهــا وزارة الكهربــاء مؤخــرا 

ــة يف  ــة هــذه العقــود وتفاصيلهــا، ومناقشــة عقــود الــرشكات االمني ــة والي مــع الــرشكات االجنبي

رشكــة نفــط ذي قــار.

ثالثا: اللقاءات:
ــة . 1 ــم الهندس ــي قس ــيل خريج ــن ممث ــددا م ــوم2019/6/23 ع ــة ي ــط والطاق ــة النف ــت لجن التق

ــزي  ــن املرك ــمولهم بالتعي ــة ش ــة إمكاني ــة ملناقش ــات العراقي ــف املحافظ ــن مختل ــة م الكيمياوي

ــذه  ــب ه ــق مطل ــع لتحقي ــل رسي ــاد ح ــس ايج ــد رئي ــط، واك ــيل وزارة النف ــادة وكي ــور الس بحض

ــة. ــة املهم الرشيح

رئيــس لجنــة النفــط والطاقــة يســتقبل الســفر الكــوري يــوم 2019/7/15 لبحــث قضيــة رشكــة . 2

كــوكاز وتلكؤهــا يف حقــل عــكاز الغــازي.

لجنــة النفــط والطاقــة تلتقــي ممثــيل خريجــي كليــات الهندســة املعتصمــن لالســتماع ملطلبهــم . 3

بالتعيــن يــوم 2019/7/21 مــن جانبــه أكــد الســيد رئيــس اللجنــة عــى رضورة ترشيــع قوانــن 

تدعــم االســتثمار وتشــجع عــى تشــغيل املهندســن يف املشــاريع االســتثمارية يف ظــل اإلعــداد الكبرة 

للخريجــن يف عمــوم العــراق.

رئيــس لجنــة النفــط والطاقــة يســتقبل الســفر الــرويس يف بغــداد يــوم 2019/7/25 وبــن رئيــس . 4

اللجنــة انــه تــم االتفــاق مــع وزارة الكهربــاء عــى تشــجيع الــرشكات الروســية يف جميــع مشــاريع 

الطاقــة.

رابعا: الزيارات:
لجنة النفط والطاقة تزور حقل الحلفاية يف ميسان يوم 2019/5/16 لالطالع عى عمليات تطويره.. 1

لجنــة النفــط والطاقــة تــزور مديريــة انتــاج الطاقــة يف البــرة يــوم 2019/6/19 لتذليــل املشــاكل التــي . 2

تواجــه قطــاع الكهربــاء.

لجنــة النفــط والطاقــة تــزور رشكــة غــاز البــرة يــوم 2019/6/19 للمســاعدة بحــل جميــع املشــاكل . 3

ــات. واملعوق

لجنــة النفــط والطاقــة تــزور محطــة حمــار مــرشف الشــمالية التابعــة لحقــل الزبــر يــوم 2019/6/19 . 4

حيــث اطلــع الســيد رئيــس اللجنــة والســادة االعضــاء عــى املحطــة مبديــن كل الدعــم ملثــل هــذه املشــاريع 

املهمــة.



286

خامسا: المشاركات:
ــر . 1 ــي لتطوي ــي الريطان ــال العراق ــس االعم ــا مجل ــدوة نظمه ــة يف ن ــط والطاق ــة النف ــاركت لجن ش

ــاتذة يف  ــل اس ــدوة القــاء محــارضات مــن قب ــم خــالل الن ــوم 2019/4/30 وت ــة ي الحقــول النفطي

قســم هندســة النفــط يف جامعــة بغــداد حــول تطــور صناعــة النفــط يف العــراق وطبيعــة االرايض 

ــة. ــة العراقي ــات النفــط املســتخرجة خــالل تاريــخ الدول ــة يف العــراق وكمي النفطي

ــة . 2 ــة النفــط والطاقــة، برئاســة النائــب هيبــت الحلبــويس وبمشــاركة اعضــاء اللجن افتتحــت لجن

ــن  ــاج والتخزي ــادة االنت ــوم 2019/6/17 لزي ــرة ي ــة الب ــة يف محافظ ــاريع عمالق ــة مش خمس

ــة. ــط يف املحافظ ــؤويل وزارة النف ــور مس ــراق وبحض ــي للع النفط

لجنــة النفــط والطاقــة تشــارك يف مؤتمر” نفــط العــراق” يف العاصمــة الريطانية لنــدن 2019/6/27 . 3

بمشــاركة رشكات نفــط عامليــة، اســتعراض احتياطيــات النفــط العراقــي الــذي يعــد مــن أكــر دول 

ــات  ــى عملي ــا ع ــة وتأثره ــاع املنطق ــة وأوض ــط العراقي ــة النف ــط وصناع ــي النف ــط باحتياط النف

نقــل النفــط وتصديــره وإنتاجــه.

ــدن يــوم2019/6/28 دعــم . 4 ــة النفــط والطاقــة يؤكــد يف مؤتمــر” نفــط العــراق” يف لن رئيــس لجن

لجنتــه للمشــاريع االســتثمارية التــي تســاهم يف زيــادة انتــاج النفــط والغــاز ان اللجنــة مســتعدة 

للعمــل عــى تذليــل العقبــات والصعوبــات التــي تواجــه الــرشكات االســتثمارية يف هــذا املجــال وعــى 

جميــع االصعــدة.

لجنــة النفــط والطاقــة تدعــو يف اختتــام مؤتمر” نفــط العــراق”” يف لنــدن يــوم2019/6/28 رشكات . 5

النفــط العامليــة للمشــاركة يف تطويــر الصناعــة النفطيــة واســتثمار الغاز.

ــاريع . 6 ــل للمش ــوك واملوص ــر” كرك ــوم 2019/6/29يف مؤتم ــة ي ــط والطاق ــة النف ــاركت لجن ش

العمالقــة لتطويــر الصناعــة النفطيــة والغازيــة املقــام يف لنــدن بحضــور الســيد وزيــر النفــط ثامــر 

ــان. الغضب
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أ-الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

ــرأي . 1 ــن ال ــر ع ــة التعب ــي حري ــة قانون ــخ 2019/6/23 ملناقش ــة بتاري ــاع اللجن ــد اجتم ــم عق ت

والالجئــن، اضافــة اىل تعديــل قانــون النــزالء واملودعــن، فضــال عــن االطــالع عــى قانــون االختفــاء 

ــرسي. الق

ثانيا: االستضافات:
اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/6/16 ممثلــن عــن رابطــة جرحــى الجيــش العراقــي منــذ عــام . 1

2003 اىل عــام 2014..

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/7/10 وفــدا امميــا ملناقشــة امللفــات املعنيــة بحقــوق اإلنســان . 2

وبحضــور وفــدا مــن مكتــب االمــم املتحــدة املعنــي بحقــوق اإلنســان ملناقشــة ملفــات املفقوديــن 

والعدالــة الجنائيــة وقانــون االختفــاء القــرسي ومعالجــة ظاهــرة األطفــال املجنديــن لــدى تنظيــم 

داعــش، والدعــوة لتأهيــل الفئــات املتــرضرة يف املجتمــع ووضــع آليــة ملعالجتهــا.

ثالثا: الزيـــــــارات:
زارت اللجنــة بتاريــخ 2019/6/19 ســجن النســاء املركــزي االطــالع عــى واقــع الســجن ومتطلباتــه . 1

التــي أوضحتهــا الســيدة ســهر مــوىس مديــرة الســجن خــالل لقائهــا بأعضــاء اللجنــة ويف الســياق 

ذاتــه التقــت اللجنــة بالقاضيــة ممثــل االدعــاء العــام التــي بينــت بدورهــا انــه يتــم متابعــة االمــور 

القانونيــة للنزيــالت واللقــاء بهــن للنظــر بقضاياهــن.
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رابعا: ورش العمل:
ــور . 1 ــداث وبحض ــون االح ــل قان ــة تعدي ــل ملناقش ــة عم ــخ 2019/3/13 ورش ــة بتاري ــدت اللجن عق

منظمــة هارتالنــد الدوليــة املختصــة بحقــوق االنســان، عــدد مــن الســيدات والســادة النــواب، قضاة 

ــة  ــان ملناقش ــوق االنس ــة حق ــة، ومفوضي ــورى الدول ــس ش ــة، ومجل ــن وزارة الداخلي ــن ع وممثل

مقرحــات تعديــل قانــون رعايــة االحــداث رقــم )76( لســنة 1983.

خامسا: المؤتمرات والبيانات الصحفية:
ــتضافة . 1 ــش اس ــى هام ــي ع ــر الصحف ــالل املؤتم ــخ 2019/6/12 خ ــا بتاري ــة بيان ــدرت اللجن اص

مديــر عــام دائــرة االصــالح والســجون رضورة إعــادة هيكليــة دائــرة االصــالح والســجون وأهميــة 

تعيــن الباحثــن االجتماعــن ذوي الخــرة يف التعامــل مــع الســجناء وزيــادة التخصيصــات املاليــة 

لــوزارة العــدل واإلرساع يف فتــح ســجن الحلــة وأبــو غريــب وأعــاده أعمــار ســجن بــأدوش.

اصــدرت اللجنــة بيانــا بتاريــخ 2019/6/25 ملطالبــة الكتــل السياســية بالتعــاون يف ترشيــع قانــون . 2

حريــة التعبــر عــن الــرأي والتظاهــر الســلمي.
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ب- الدور الرقابي:
أوال: االجتماعات:

ــة حقــوق األنســان اجتماعهــا يــوم 2019/4/28 ملناقشــة ظاهــرة االنتحــار وبعــض . 1 عقــدت لجن

القوانــن

عقــدت لجنــة حقــوق اإلنســان اجتماعــا يــوم 2019/6/23 لوضــع توصياتها بشــأن ســجن النســاء . 2

املركــزي بعــد زيــارة قامــت بهــا مؤخرا للســجن.

عقــدت لجنــة حقــوق االنســان أجتماعــا يــوم 2019/7/21ملناقشــة عــدد مــن التقاريــر الرقابيــة . 3

ويف مقدمتهــا محــاور زيــارة وفــد لجنــة الصداقــة العراقيــة الفرنســية اىل باريــس.

ثانيا: االستضافات:
اســتضافت لجنــة حقــوق االنســان يــوم 2019/4/28 ممـــثلن عن “تـجـــمع عراقـــيون لإلعـــاقة . 1

وذوي االحــــتياجات الخـاصـــة وطالبــوا اعــادة النظــر بقانــون ذوي االحتياجــات الخاصــة.

ــا لحقــوق األنســان لبحــث . 2 ــة العلي اســتضافت لجنــة حقــوق االنســان يــوم 2019/4/30 املفوضي

اليــات تفعيــل التعــاون بــن الطرفــن ومعالجــة املعوقــات التــي تعــرض ملــف حقــوق االنســان. 

ــن . 3 ــدر ع ــه ب ــد الل ــل عب ــوض فيص ــوم 2019/5/23 املف ــان ي ــوق األنس ــة حق ــتضافت لجن اس

املفوضيــة العليــا لحقــوق األنســان والســيد عمــاد عبــد الــرزاق مستشــار الصحــة النفــيس يف وزارة 

ــة لبحــث  ــل مديــر عــام حقــوق األنســان يف وزارة الداخلي الصحــة والســيدة تغريــد أســماعيل خلي

ــار. ــرة االنتح ظاه

ــة . 4 ــزب جبه ــام ح ــن ع ــيل أم ــر الفي ــيد ماه ــان2019/5/23، الس ــوق االنس ــة حق ــتضافت لجن اس

ــم. ــتماع اىل مطالبه ــه لالس ــق ل ــد املراف ــن والوف ــرد الفيلي الك

اســتضافت لجنــة حقــوق اإلنســان يــوم 2019/7/10وفــدا مــن الهيئــة التنســيقية للكــرد الفيليــن. . 5

مطالبــا انصــاف حقــوق الكــرد الفيليــن كونهــم قدمــوا تضحيــات كبــرة يف زمــن النظــام الســابق.

اســتضافت لجنــة حقــوق االنســان يــوم 2019/7/22برئاســة النائــب أرشــد الصالحــي وبحضــور . 6

أعضــاء اللجنــة الســيدة دانيــل بيــل مديــرة مكتــب حقــوق االنســان يف بعثــة يونامــي لالمــم املتحــدة 

ملناقشــة امللفــات ذات االهتمــام املشــرك.
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ثالثا: اللقاءات:
لجنــة حقــوق االنســان تســتقبل الناجيــة االيزيديــة نــازدار خــدر يــوم 2019/7/3 وجــرى خــالل . 1

ــات، خاصــة يف مخيمــي الهــول  ــاة االيزيدي ــة الحديــث عــن معان ــذي عقــد يف مقــر اللجن اللقــاء ال

وحســن شــام وتجنيــد االطفــال والنســاء واعطائهــم حبــوب املخــدرات عــن طريــق الطعــام واجبــار 

الشــباب عــى حمــل الســالح مــن قبــل تنظيــم داعــش.

رابعا: الزيارات:
ــة وحضــور . 1 ــة حقــوق االنســان برئاســة النائــب أرشــد الصالحــي رئيــس اللجن زار وفــد مــن لجن

ــى يف بغــداد. ــوم 2019/5/12مقــر ســجن مطــار املثن ــن احمــد الكنانــي ويــرسى رجــب، ي النائب

ــة، يــوم 2019/5/18 محافظــة النجــف االرشف برفقــة عــدد . 2 ــة حقــوق االنســان النيابي زارت لجن

مــن نــواب املحافظــة مقدمــة التعــازي لعوائــل الضحايــا الذيــن ســقطوا اثنــاء التظاهــر.

خامسا: المشاركات:
ــتعراض . 1 ــي لالس ــاوري الوطن ــؤتمر التشـ ــوم2019/4/24 املـ ــان ي ــوق االنس ــة حق ــاركت لجن ش

الـــدوري الشـــامل وبينــت لجنــة حقــوق األنســان يف تعزيــز وحمايــة الحقــوق والحريــات يف العــراق 

ــع  ــات املجتم ــى منظم ــاح ع ــي واالنفت ــر األداء الرقاب ــي وتطوي ــن األداء الترشيع ــالل تحس ــن خ م

ــي. املدن

ــار . 2 ــي وبختي ــد الكنان ــن أحم ــور النائب ــوم 2019/7/17 بحض ــان ي ــوق االنس ــة حق ــاركت لجن ش

ــة  ــرة الدولي ــة الهج ــل منظم ــن قب ــمية م ــوة رس ــل وبدع ــت يف اربي ــل أقيم ــة عم ــاويش يف ورش ش

.))ico

عقــدت لجنــة حقــوق االنســان برئاســة النائــب أرشــد الصالحــي يــوم2019/4/10، ورشــة عمــل . 3

بحضــور عــدد مــن الســفراء والخــراء الدوليــن والحكوميــن ملناقشــة إعــادة تأهيــل الفئات الهشــة 

يف املجتمــع واملتــرضرة مــن النزاعــات والتحــوالت املجتمعيــة.

سادسا: المؤتمرات والبيانات الصحفية:
اقامت لجنة حقوق االنسان يوم 2019/4/29 مؤتمر صحفي حول تفاقم ظاهرة االنتحار.. 1

ــدل . 2 ــة وزارات الع ــوزراء كابين ــويل ال ــوم 2019/7/2 ت ــة ي ــان النيابي ــوق االنس ــة حق ــارك لجن تب

ــاون. ــن التع ــد م ــم اىل مزي ــاع وندعوه ــة والدف والداخلي

ــة . 3 ــات مؤسس ــادة تخصيص ــوم 2019/7/24 زي ــا ي ــان بياناصحفي ــوق االنس ــة حق ــدرت لجن اص

ــهداء الش
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لجنــة حقــوق األنســان تطالــب الجهــات الحكوميــة واألمنيــة بااللتــزام بمبــادئ حقــوق األنســان . 4

2019/7/28

 بيان لجنة حقوق االنسان بشأن جريمة االتجار بالبرش2019/7/30.. 5

سابعا: فعاليات أخرى:
بيان لجنة حقوق اإلنسان بشأن فاجعة املوصل 2019/3/22. 1

ــات 2019/3/28 . 2 ــوارث وأداره األزم ــة للك ــة الوطني ــكيل الهيئ ــب تش ــان تطال ــوق األنس ــة حق لجن

ــارة املوصــل. بعــد حادثــة غــرق عب
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أ-الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

تــم عقــد اجتمــاع اللجنــة بتاريــخ 2019/6/23 ملناقشــة مســتفيضة ملســودة القــرار يتعلــق بحــل . 1

ازمــة الســكن يف العــراق كمــا تطــرق االجتمــاع اىل مــرشوع قانــون الخدمــة املدنيــة االتحــادي وبحث 

ــة عقــد جلســة اســتماع بشــأن القانــون ودعــوة اســاتذة جامعيــن ومختصــن  االجتمــاع امكاني

وممثلــن عــن النقابــات املهنيــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي.

ب- الدور الرقابي:
أوال: اإلجتماعات:

ــخ . 1 ــا بتأري ــراتيجي اجتماع ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

االثنــن 2019/1/14وناقــش االجتمــاع االمــور االداريــة وآليــة التواصــل بــن اعضائهــا، فضــال عــن 

توزيــع مســودة النظــام الداخــيل املقرحــة لغــرض ابــداء املالحظــات عليهــا ومناقشــتها يف االجتمــاع 

القــادم. 

ــخ . 2 ــا بتأري ــراتيجي اجتماع ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

ــه. ــت علي ــة للتصوي ــه اللجن ــذي أعددت ــيل ال ــام الداخ ــة النظ ــه مناقش ــم خالل ــاء 2019/1/22ت الثالث

أجتماعــا . 3 األســراتيجي  والتخطيــط  الحكومــي  الرنامــج  تنفيــذ  مراقبــة  لجنــة  عقــدت 

ــكل دوري،  ــوزراء بش ــتضافة ال ــة الس ــداد خط ــة اىل اع ــاع اللجن ــص اجتم ــوم2019/3/10 وخل ي

ــا. ــق منه ــا تحق ــا وم ــات تنفيذه ــم والي ــط وزاراته ــدة يف خط ــى ح ــتهم كال ع ملناقش

بحثــت لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي والتخطيــط األســراتيجي يف أجتماعهــا . 4

2019/9/13وزيــر التخطيــط الســيد نــوري الدليمــي واملــالك املتقــدم، الخطــط التــي اعدتهــا الوزارة 

ــا. ــي تضعه ــط الت ــا يف الخط ــي تواجهه ــكالت الت ــا واملش ــات تنفيذه ــي والي ــج الحكوم ــذ الرنام لتنفي

أجتماعــا . 5 األســراتيجي  والتخطيــط  الحكومــي  الرنامــج  تنفيــذ  مراقبــة  لجنــة  عقــدت 

يــوم2019/4/13 وناقــش االجتمــاع تفعيــل دور ومهــام اللجنــة للمرحلــة القادمــة والبــدء ببحــث 
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ــي. ــج الحكوم ــن الرنام ــق م ــا تحق م

ناقشــت لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي والتخطيــط االســراتيجي يــوم 2019/4/15 يف . 6

اجتماعهــا برئاســة النائــب محمــد عــيل زينــي، موضــوع اســتكمال بنــاء اســس الدولــة االتحاديــة 

الواحــدة ونظامهــا الجمهــوري النيابــي الديموقراطــي.

يــوم . 7 اجتماعــا  االســراتيجي  والتخطيــط  الحكومــي  التنفيــذ  مراقبــة  لجنــة  عقــدت 

2019/4/17ملناقشــة الرنامــج الحكومــي فيمــا يخــص ســيادة النظــام والقانــون وتعزيــز االمــن 

الداخــيل والخارجــي.

إســتضافت لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي والتخطيــط األســراتيجي يف االجتمــاع يــوم . 8

ــر األقليمــي للمعهــد العراقــي.   2019/4/27 وفــدا مــن مؤسســة الــرشكاء الدوليــن برئاســة املدي

ــدورات  ــة ال ــرات واقام ــم الخ ــال تقدي ــن يف مج ــن الجانب ــي ب ــاون الثنائ ــوع التع ــث موض وبح

ــل. ــة وورش العم التدريبي

عقــدت لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي والتخطيــط االســراتيجي اجتمــاع 2019/4/27 . 9

وناقــش املجتمعــون املحــور الثالــث مــن الرنامــج الحكومــي واملتعلــق باإلســتثمار األمثــل للطاقــة 

واملــوارد املائيــة.

ــوم . 10 ــا ي ــراتيجي أجتماع ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

2019/4/30 وناقــش االجتمــاع املحــور الرابــع مــن الرنامــج الحكومــي واملتعلــق بتقويــة االقتصــاد.

ــوم . 11 ــا ي ــراتيجي أجتماع ــط األس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

2019/5/2 ترأســه النائــب محمــد عــيل زينــي، ملناقشــة ازمــة الســكن والطــرق الكفيلــة بحلهــا، 

ــا. ــراتيجية عنه ــة اس ــداد رؤي ــدف اع به

ــوم . 12 ــا ي ــراتيجي اجتماع ــط اإلس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

ــكن. ــة الس ــل ازم ــأن ح ــات بش ــتكمال املناقش ــي الس ــيل زين ــد ع ــب محم ــه النائ 2019/5/4ترأس

ــوم . 13 ــا ي ــراتيجي أجتماع ــط األس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

2019/5/13 ملناقشــة االســتعدادات والتحضــرات لعقــد ورشــة العمــل بشــأن حــل ازمــة الســكن 

ــا. ــع عقده واملزم

ــوم . 14 ــا ي ــراتيجي أجتماع ــط األس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

ــأن  ــد بش ــس االح ــوم أم ــة ي ــا اللجن ــي اقامته ــل الت ــة العم ــات ورش ــة مخرج 2019/5/20ملناقش

حــل ازمــة الســكن واعــداد صياغــة التوصيــات لعرضهــا عــى مجلــس النــواب والتصويــت عليهــا 

ــي. ــرار نياب كق

ــاع . 15 ــراتيجي يف االجتم ــط األس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــاء لجن ــوت اعض ص

ــة  ــكن ومعالج ــة الس ــل ازم ــأن ح ــا بش ــي أعدته ــات الت ــاد التوصي ــى اعتم ــوم2019/5/21 ع يف ي

ــوائية. ــاكن العش املس



295

ــوم 2019/6/24 . 16 ــراتيجي ي ــط األس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــت لجن ناقش

اعــداد تقريــر بشــأن مــا حققتــه الحكومــة مــن برنامجهــا واهــم القطاعــات التــي ســيتم التطــرق 

اليهــا يف التقريروخاصــة يف مجــال مكافحــة الفســاد واملشــاريع الخدميــة.

ــوم 2019/6/25 . 17 ــراتيجي ي ــط األس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــت لجن ناقش

ــة. ــرة املاضي ــدي للف ــد امله ــادل عب ــور ع ــة الدكت ــج حكوم ــأن برنام ــه بش ــذي اعدت ــر ال التقري

ــوم 2019/6/27 . 18 ــراتيجي ي ــط األس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــت لجن ناقش

ــج  ــن الرنام ــذه م ــم تنفي ــا ت ــأن م ــوزراء بش ــس ال ــن مجل ــادر م ــنوي الص ــف الس ــر نص التقري

ــهر. ــتة أش ــالل س ــي خ الحكوم

ــوم 2019/6/29 . 19 ــراتيجي ي ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــت لجن ناقش

مشــكلة البطالــة يف العــراق وازديــاد نســبة العاطلــن عــن العمــل وظاهــرة اســتقدام األيــدي العاملة 

االجنبيــة وتأثرهــا عــى ســوق العمــل يف العــراق.

نظمــت لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي والتخطيط االســراتيجي يــوم 2019/7/1 جلســة . 20

تشــاورية ملناقشــة مســودة القــرار الــذي اعدتــه بشــأن حــل ازمة الســكن.

عقــدت لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي والتخطيط االســراتيجي يــوم 2019/7/8 جلســة . 21

ملناقشــة التوصيــات التــي اعدتهــا بشــأن حــل أزمــة الســكن يف العراق.

عقــدت لجنــة مراقبــة تنفيذ الرنامــج الحكومي والتخطيــط االســراتيجي يــوم 2019/7/10اجتماعاً . 22

ناقشــت فيــه التقريــر نصف الســنوي املقــدم من رئاســة الــوزراء حــول الرنامــج الحكومي.

ــوم 2019/7/16 . 23 ــراتيجي ي ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

جلســة تداوليــة ناقشــت فيهــا التقريــر الخــاص بتنفيــذ الرنامــج الحكومــي للســتة أشــهر االوىل 

ــوزراء. واملقــدم مــن رئاســة ال

ــوم 2019/7/17 . 24 ــراتيجي ي ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

ــي. ــج الحكوم ــن الرنام ــواردة ضم ــاريع ال ــؤ يف املش ــاز والتلك ــب االنج ــه نس ــت في ــا ناقش اجتماع

ــوم 2019/7/20 . 25 ــراتيجي ي ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

اجتماعــا دوريــا ناقشــت فيــه املحــور الخامــس يف الرنامــج الحكومــي الــذي أعــده مجلــس الــوزراء.

ــذ . 26 ــة تنفي ــة مراقب ــتضافت لجن ــي اس ــن الكعب ــيد حس ــواب الس ــس الن ــب االول ملجل ــة النائ برئاس

ــة  ــم مناقش ــة وت ــر الصح ــوم 2019/7/23 وزي ــراتيجي ي ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم الرنام

ــام 2019. ــر لع ــي املق ــج الحكوم ــرات الرنام ــة لفق ــق وزارة الصح ــدى تطبي ــة م مناقش

ــوم 2019/7/30 . 27 ــراتيجي ي ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

ــوزراء  ــس ال ــذي أعــده مجل ــع يف الرنامــج الحكومــي ال ــه املحــور الراب ــه في اجتماعــا ناقشــت في

ــة. ــوزارة املالي ــاص ب والخ



296

ثانيا: االستضافات:
اســتضافت لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي والتخطيــط االســراتيجي يــوم 2019/7/24 . 1

وزيــر النقــل والوفــد املرافــق لــه ملناقشــة الرنامــج الحكومــي والجــزء املتعلــق بالــوزارة.

ثالثا: اللقاءات:
التقــى رئيــس لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامج الحكومــي والتخطيــط األســراتيجي يــوم 2019/5/16 . 1

رافــد عبــد الحميــد املنســق الوطنــي لرنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة )الهابيتــات(، 

للوقــوف عــى اســباب ازمــة الســكن يف العــراق واتســاع رقعــة املســاكن العشــوائية املقامــة عــى 

األرايض الحكوميــة املتجــاوز عليهــا وأيجــاد ســبل معالجتهــا.

ــوم 2019/7/25 . 2 ــراتيجي ي ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــت لجن التق

ــل  ــيق والتواص ــة للتنس ــع الي ــي )UNDP( وض ــدة االنمائ ــم املتح ــج االم ــة برنام ــن منظم ــدا م وف

بــن اللجنــة واملنظمــة فيمــا يتعلــق بالرنامــج الحكومــي وتطبيــق نظــام الحوكمــة بشــكل عــام 

ــا. ــة خصوص ــة االلكروني والحوكم

رابعا: الزيارات:
التقــى النائبــان رائــد فهمــي وانعــام الخزاعــي عضــوي لجنــة مراقبــة تنفيــذ الرنامــج الحكومــي . 1

والتخطيــط االســراتيجي يــوم 2019/6/2 مــع رئيــس هيئــة املنافــذ الحدوديــة للوقــوف عــى اهــم 

املشــاكل التــي تواجههــا والقضــاء عــى بــؤر الفســاد واملحســوبية.

خامسا: ورش العمل:
ــوم 2019/5/19 . 1 ــراتيجي ي ــط األس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــت لجن نظم

ــات. ــول واملعالج ــكن الحل ــة الس ــعة ازم ــل املوس ــة العم ورش

سادسا: المؤتمرات والبيانات الصحفية:
ــوم 2019/3/11 . 1 ــراتيجي ي ــط األس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

ــة. ــة املقبل ــة للمرحل ــة اللجن ــرض خط ــواب لع ــس الن ــى مجل ــا يف مبن ــرا صحفي مؤتم

ــة . 2 ــراتيجي 2019/5/14 اقام ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــدت لجن عق

ورشــة عمــل للوقــوف عــى أســباب أزمــة الســكن يف العــراق وأيجــاد الحلــول املناســبة لحــل هــذه 

األزمــة ومعالجتهــا ووضــع اســراتيجية مســتقبلية النهــاء موضــوع املســاكن العشــوائية.
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سابعا: الفعاليات األخرى:
ــوم 2019/6/19 . 1 ــراتيجي ي ــط األس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــت لجن تقدم

ــة. ــا املحرم ــراد أرسته ــة وأف ــيدة النائب ــاة إىل الس ــدق املواس ــازي وأص التع

ــوم 2019/6/21 . 2 ــراتيجي ي ــط االس ــي والتخطي ــج الحكوم ــذ الرنام ــة تنفي ــة مراقب ــت لجن اعرب

اســتنكارها الشــديدين ملحاولــة االغتيــال الغاشــمة التــي تعــرض لهــا رئيــس اللجنــة النائــب محمــد 

ــالء  ــة كرب ــن محافظ ــا م ــداد قادم ــة بغ ــه اىل مدين ــاء عودت ــة اثن ــة اللطيفي ــي يف منطق ــيل زين ع

ــة. املقدس
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أ-الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

تــم عقــد اجتمــاع اللجنــة يف 2019/4/4 ملناقشــة مســالة املصادقــة عــى قائمــة الســفراء البالــغ . 1

عددهــم 28 مرشــحا والتــي ســبق ان تــم تقديمهــا مــن الــدورة النيابيــة الســابقة بمشــاركة عــدد 

مــن الســفراء املرشــحن.

تــم عقــد اجتمــاع اللجنــة يف 2019/5/19 ملناقشــة انضمــام العــراق اىل عــدد مــن االتفاقيــات الدولية . 2

التــي تتعلــق بقطــاع الزراعــة واالنقــاذ واتفاقيــة االعــراف بقــرارات التحكيــم االجنبيــة وتنفيذهــا 

)نيويــورك لعــام 1985(.

ب-الدور الرقابي:
أوال: اإلجتماعات:

عقــدت لجنــة العالقــات الخارجيــة اجتماعــاً بتأريــخ االربعــاء 2019/1/9 ملناقشــة عــدة مواضيــع . 1

تتعلــق بعمــل اللجنــة.

عقــدت لجنــة العالقــات الخارجيــة اجتماعــاً بتأريــخ االحــد 20 /2019/1 ملناقشــة عــدة مواضيــع . 2

تتعلــق بعمــل اللجنــة.

ــد . 3 ــت موعــد جدي ــدارس االجتمــاع تثبي ــوم 2019/3/13 وت ــة ي ــة العالقــات الخارجي اجتمعــت لجن

لتلبيــة دعــوة وزيــر الخارجيــة فضــال عــن انتخــاب ممثلــن عــن اعضــاء اللجنــة لالجتمــاع مــع 

هيئــة الرئاســة بشــأن عالقــة عمــل اللجنــة املشــرك معهــا.

اجتمعــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/3/27 وبحــث االجتمــاع اصــدار بيــان عــن لجنــة . 4

ــالل  ــلطة االحت ــيادة س ــدة بس ــات املتح ــس الوالي ــراف رئي ــرار اع ــن ق ــة يدي ــات الخارجي العالق

ــورية. ــوالن الس ــة الج ــى هضب ــيل ع االرسائي

اجتمعــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/4/15 وناقــش االجتمــاع موضــوع ســد الشــواغر . 5

الحاصلــة يف ســفاراتنا يف الخــارج.
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ــة . 6 ــث قضي ــي لبح ــفر االيران ــع الس ــوم 2019/4/30 م ــة ي ــات الخارجي ــة العالق ــت لجن اجتمع

ــا. ــي تلته ــرة الت ــات والف ــرب الثمانيني ــان ح ــالمية اب ــران االس ــة إي ــن يف جمهوري ــن العراقي املفقودي

ــدور . 7 ــل ال ــة يــوم 2019/6/12 وبحــث املجتمعــون طــرق تفعي ــة العالقــات الخارجي اجتمعــت لجن

الرقابــي للجنــة عــى دوائــر وزارة الخارجيــة ومتابعــة عملهــا، فضــال عــن تــدارس اليــة التعــاون 

مــع الرئاســات الثــالث ومســالة تلبيــة الدعــوات املتفرقــة الــواردة اىل اللجنــة.

اجتمعــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/6/15 لبحــث ســراتيجية عمــل لتطويــر العالقــات . 8

العراقيــة االيرانيــة يف كل املجــاالت ومــن بينهــا العالقــات النيابيــة.

اجتمعت لجنة العالقات الخارجية يوم 2019/6/23 ملناقشة اليات ترشيح السفراء الجدد.. 9

اجتمعــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/6/24 ملناقشــة تفعيل دورهــا الرقابــي والترشيعي . 10

للنهــوض بواقــع الدبلوماســية العراقية.

ــل . 11 ــن اج ــل م ــات العم ــل الي ــث تفعي ــوم 2019/6/30 لبح ــة ي ــات الخارجي ــة العالق ــت لجن اجتمع

ــاالت. ــف املج ــج يف مختل ــع دول الخلي ــات م ــز العالق تعزي

اجتمعــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم2019/7/1 بحــث اليــات العمــل ووضــع خطــة شــاملة . 12

لتفعيــل وتعزيــز العالقــات النيابيــة مــع الجانبــن الركــي واألذربيجانــي وتعزيــز أوارص العالقــات 

مــن خــالل الدبلوماســية الرملانيــة.

عقــدت اللجنــة التحضريــة لتنظيــم اجتمــاع اللجنــة الدائمــة برئاســة النائبــة اال الطالبانــي عضــوة . 13

لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/7/9 اجتماعــا لبحــث اليــات اســتضافة االجتمــاع االســيوي 

خــالل شــهر ايلــول املقبــل. 

ــر . 14 ــد بمق ــذي عق ــوم 2019/7/18 ال ــاع ي ــالل االجتم ــا خ ــة له ــي يف كلم ــة الطالبان ــكرت النائب ش

مجلــس الشــيوخ الفرنــيس، الجانــب الفرنــيس ملاقدمــه مــن مســاعدات يف مواجهــة اإلرهــاب، داعيــة 

إىل توطيــد العالقــات مــع فرنســا واالســتفادة مــن خراتهــا يف مختلــف املجــاالت.

اجتمعــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/7/21 وناقشــت موضــوع املفقوديــن ابــان الحرب . 15

ــن  ــن العراقي ــة االرسى واملفقودي ــس لجن ــد رئي ــم مجي ــازم قاس ــواء ح ــع الل ــة م ــة االيراني العراقي

االيرانيــن يف وزارة الدفــاع.

ــر . 16 ــد بمق ــذي عق ــاع ال ــالل االجتم ــم خ ــوم 2019/7/21 ت ــة ي ــات الخارجي ــة العالق ــت لجن اجتمع

اللجنــة اســتعراض شــامل ملوقــف اعضائهــا مــن القــرار االمريكــي الــذي يخــص ادراج عــدد مــن 

ــات. ــم العقوب ــى قوائ ــة ع ــخصيات العراقي الش
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ثانيا: االستضافات: 
اســتضافت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/3/26 وزيــر الخارجيــة ملناقشــة اخــر تطــورات . 1

ــالب يف  ــات الط ــة اقام ــل ازم ــة يف ح ــت ودور وزارة الخارجي ــع الكوي ــدود م ــيم الح ــة ترس قضي

ــا. جورجي

ــن . 2 ــد م ــة وف ــدم برفق ــوزارة االق ــل ال ــة 2019/5/21 وكي ــات الخارجي ــة العالق ــتضافت لجن اس

ــة. ــة الكويتي ــات العراقي ــف العالق ــث مل ــوزارة لبح ــاري ال مستش

اســتضافت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/6/13 وفــد الصليــب االحمــر ملعالجــة املعانــاة . 3

االنســانية خــالل الحــروب التــي مــرت عــى العــراق منوهــا اىل تمويــل مشــاريع خدميــة وصحيــة يف 

العديــد مــن املناطــق.

ــيد . 4 ــداد الس ــكاري يف بغ ــفر الهن ــوم 2019/6/17 الس ــة ي ــات الخارجي ــة العالق ــتضافت لجن اس

)اتيــال تــار( ملناقشــة موضــوع الزمــاالت التــي منحتهــا هنكاريــا للعــراق وبــذل الجهــود لتســهيل 

ــأنها. ــذة بش ــراءات املتخ االج

اســتضافت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/6/30 الســفر االيطــايل يف بغــداد الســيد برونــو . 5

انطونيــو باســكوينو، واشــاد رئيــس لجنــة العالقــات الخارجيــة بجهــود الســفارة االيطاليــة يف فتــح 

قنــوات التواصــل مــع اللجــان النيابيــة وعــر املجتمعــون عــن رغبتهــم بــان تكــون الفــرة املقبلــة 

حافلــة بالنشــاطات املتبادلــة خدمــة ملصلحــة البلديــن.

ــيد . 6 ــة الس ــيا برئاس ــا فرنس ــداً نيابي ــوم 2019/7/9 وف ــة ي ــات الخارجي ــة العالق ــتضافت لجن اس

كونــدال رويــارد العضــو يف املجلــس الوطنــي الفرنــيس وتــم خــالل اللقــاء بحــث الجهــود الراميــة 

ــق  ــم اىل مناط ــم عودته ــراءات دع ــم واج ــاب واغاثته ــع االره ــرب م ــراء الح ــن ج ــاعدة النازح ملس

ــاب. ــا االره ــن ضحاي ــات م ــة االقلي ــكناهم وخاص س

ثالثا: اللقاءات:
ــن . 1 ــخ االثن ــواب وبتأري ــس الن ــس مجل ــب االول لرئي ــي النائ ــم الكعب ــن كري ــيد حس ــور الس بحض

2018/12/17 اســتضافت لجنــة العالقــات الخارجيــة يف مجلــس النــواب وفــد برملــان االتحــاد االوربــي 

برئاســة الســيد ديفيــد مــاك اليســر والســيد رامــون بليكيــو ســفر االتحــاد االوربــي يف العــراق ملناقشــة 

ــن.  ــن الجانب ــة ب ــاون املوقع ــة والتع ــة الرشاك ــل اتفاقي ــي وتفعي ــاد االورب ــراق واالتح ــن الع ــات ب العالق

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة بتأريــخ الخميــس22 /2018/11الســيدة مارييــل دو ســارنيز رئيــس . 2

لجنــة العالقــات الخارجيــة يف املجلــس الوطنــي الفرنــيس والوفــد املرافــق لهــا.

ــات . 3 ــن الرملان ــدد م ــود ع ــس29 /2018/11 بوف ــخ الخمي ــي بتأري ــواب العراق ــس الن ــد مجل ــى وف التق

املشــاركة ضمــن فعاليــات الــدورة 11 للجمعيــة الرملانيــة اآلســيوية وأجــرى الوفــد الــذي يمثــل لجنــة 



302

العالقــات الخارجيــة يف مجلــس النــواب العراقــي سلســلة لقــاءات منفصلــة برؤســاء واعضــاء الوفــود 

املمثلــة للمجالــس النيابيــة يف الباكســتان ولبنــان وفلســطن واالردن. وتــم خــالل اللقــاءات اســتعراض 

ــي  ــواب العراق ــس الن ــن مجل ــاون ب ــز التع ــن تعزي ــال ع ــيخها فض ــبل ترس ــة وس ــات النيابي العالق

ــة. ــقيقة والصديق ــات الش والرملان

التقــى وفــد لجنــة العالقــات الخارجيــة يف مجلــس النــواب العراقــي بتأريــخ االربعاء2019/1/23وفــد . 4

ــة االخــوة الفلســطينية- املجلــس الوطنــي الفلســطيني برئاســة الســيد عمــران الخطيــب رئيــس لجن

العراقية.

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/3/13 ممثــيل تجمــع موظفــي الدولــة ناقــش اللقــاء، . 5

ــث  ــاء الري ــراق، والغ ــارج الع ــية خ ــازات الدراس ــالق االج ــة بأط ــع واملتعلق ــيل التجم ــب ممث مطال

ــية. ــازات الدراس لالج

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/6/12 ســفر جمهوريــة كوريــا يف بغــداد جانــغ كيونــغ . 6

ووك اســتعراض العالقــات بــن بغــداد وســيؤل وســبل تطويرهــا يف مختلــف املجــاالت وســيما العالقــات 

النيابيــة.

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/6/13 الســيد كيونــغ كــو- جــوي مســؤول ملــف الحــدود . 7

البحريــة يف بعثــة االمــم املتحــدة يف العــراق )يونامــي( وتنــاول اللقــاء الــذي عقــد يف مقــر اللجنــة وضــع 

شــط العــرب وتغــر مســار )خــط التالــوك( وتاثــرات ذلــك عــى الوضــع املائــي للعــراق فضــال عــن 

الحــدود املائيــة بــن العــراق وكل مــن إيــران والكويــت واملســاعدة يف حــل االشــكاالت التــي قــد تظهــر 

عــى االتفاقيــات املرمــة.

ــور . 8 ــيد فكت ــداد الس ــي يف بغ ــفر االوكران ــوم 2019/6/15 الس ــة ي ــات الخارجي ــة العالق ــت لجن التق

نيدوبــاس، وتنــاول اللقــاء رضورة دعــم العالقــات الثنائيــة بــن البلديــن واملبــارشة بعمــل لجــان صداقة 

نيابيــة فعالــة بعــد اجــراء االنتخابــات العامــة يف اوكرانيــا يف شــهر تمــوز املقبــل.

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/7/1 املبعــوث الخــاص لرئيــس كوريــا الجنوبيــة الســيد . 9

هــان، وشــهد اللقــاء تبــادل االراء بشــأن ســبل تطويــر العالقــات الثنائيــة وتقديــم العديــد مــن االفــكار 

بهــذا الشــأن مــن بينهــا تقديــم مقــرح لتاســيس منظمــة مجتمــع مدنــي بمشــاركة رجــال اعمــال 

مــن العــراق وكوريــا وتفعيــل تبــادل الزيــارات لتحقيــق مــا هــو يف خدمــة الشــعبن الصديقــن.

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/7/10 وفــدا مــن بعثة االمــم املتحــدة يف العــراق )يونامي( . 10

برئاســة الســيد مانــوج ماثيــو، وجــرى خــالل اللقــاء مناقشــة ملــف املناطــق املتنــازع عليهــا وقضيــة 

امليــاه وحاجــة العــراق لتعــاون بعثــة )يونامــي( بالتنســيق مــع دول الجــوار ودراســة احتباجــات العراق 

مســتقبال فضــال عــن بحــث مســالة الحــدود والحاجــة اىل دعــم العــراق يف ضمــان حفظهــا.

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/7/11 وزيــر العــدل الســيد فــاروق امــن شــواني، وجرى . 11

خــالل اللقــاء تبــادل االراء بشــأن القضايــا املهمــة فضــال عــن مناقشــة عامــة ملجمــل األوضــاع العامــة 
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ــف دول  ــع مختل ــراق م ــات الع ــد عالق ــد توطي ــى صعي ــة ع ــات الخارجي ــة العالق ــل لجن ــالد وعم يف الب

العالــم عــر الدبلوماســية الرملانيــة.

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/7/21 الســفر االرمينــي، وجــرى خــالل اللقــاء تقديــم . 12

ــة  ــة العراقي ــة النيابي ــة الصداق ــاء لجن ــماء اعض ــن اس ــي تتضم ــفر االرمين ــعادة الس ــرة اىل س مذك

االرمينيــة واعالمــه ببــدء اعمالهــا فضــال عــن التطــرق اىل ملــف الزمــاالت الدراســية للطلبــة العراقيــن 

ــا. يف ارميني

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/7/21 رئيــس مجلــس الــوزراء الســيد عــادل عبــد املهدي، . 13

تــم خــالل اللقــاء اســتعراض عمــل لحنــة العالقــات الخارجيــة وســراتيجية عملهــا املســتقبيل ودورهــا 

ــي  ــاح االقليم ــتثمار االنفت ــة الس ــية الحكومي ــب الدبلوماس ــة اىل جان ــية الرملاني ــل الدبلوماس يف تفعي

والعربــي والــدويل تجــاه العــراق.

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/7/24 ســفر جمهوريــة اوكرانيــا وتــم بحــث العالقــات . 14

ــات  ــة العالق ــس لجن ــيد رئي ــدد الس ــاالت، وش ــف املج ــا يف مختل ــبل تطويره ــن وس ــن البلدي ــة ب الثنائي

الخارجيــة حــرص اللجنــة عــى تعزيــز دور لجــان الصداقــة الرملانيــة بــن البلديــن وتبــادل الخــرات يف 

املجــال الترشيعــي والرقابــي.

ــج . 15 ــيد بامبان ــداد الس ــويس يف بغ ــفر االندن ــوم 2019/7/25 الس ــة ي ــات الخارجي ــة العالق ــت لجن التق

انتاريكســو، وجــرى خــالل االجتمــاع االتفــاق عــى توقيــع اتفاقيــة تفاهــم لرفــع ســمات الدخــول بــن 

البلديــن ورضورة تفعيــل التبــادل التجــاري بــن البلديــن كمــا تــدارس املجتمعــون اهميــة فتــح حــط 

طــران مبــارش بــن البلديــن وتفعيــل لجــان الصداقــة الرملانيــة املشــركة.

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/7/25 الســفر الركــي يف بغــداد الســيد فاتــح يلــدز، وقدم . 16

الســيد رئيــس لجنــة العالقــات الخارجيــة خــالل اللقــاء تعزيــة لوفــاة نائــب القنصــل يف اربيــل فضــال 

عــن رضورة تحســن معاملــة الســياح العراقيــن يف املنافــذ الحدوديــة واملطــارات وتقديــم تســهيالت يف 

مجــال االســتثمار.

التقــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/8/1 ســعادة الســفرة األســرالية جــوان لونديــز، وتــم . 17

خــالل اللقــاء تأكيــد عــى تطويــر ســبل التعــاون يف مختلــف املجــاالت وخاصــة العســكرية والصناعيــة 

والزراعيــة والتجاريــة وكل مايخــدم مصلحــة الشــعب العراقــي.

ــم . 18 ــی، وت ــام االملان ــل الع ــف القنص ــیدة ڤول ــوم 2019/7/28 الس ــة ي ــات الخارجي ــة العالق ــت لجن التق

خــالل اللقــاء الــذي عقــد بمقــر القنصليــة يف اربيــل تبــادل وجهــات النظــر بشــأن اخــر املســتجدات عــى 

مختلــف الصعــد، والتاكيــد عــى اهميــة تطويــر العمــل النيابــي املشــرك مــع لجنــة الصداقــة العراقيــة 

االملانيــة.
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رابعا: الزيارات:
زارت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/6/16 املتمثلــة بالنائبــن مــرو ويــس واملالكــي بعثــة . 1

االتحــاد االوربــي يف العــراق وقدمــا التهانــي بمناســبة فعاليــات يــوم اوروبــا.

ــه . 2 ــذي اقامت ــايف ال ــان الثق ــات املهرج ــوم 2019/6/20 فعالي ــة ي ــات الخارجي ــة العالق زارت لجن

ســفارة جمهوريــة كوريــا يف بغــداد مؤكــدة عــى اهميــة توســيع اطــر التعــاون يف مختلــف املجــاالت 

وخاصــة تطويــر العالقــات النيابيــة.

ــد . 3 ــش الوف ــس وناق ــية باري ــة الفرنس ــوم 2019/7/16 العاصم ــة ي ــات الخارجي ــة العالق زارت لجن

ــؤولن  ــع املس ــتجري م ــي س ــاءات الت ــية واللق ــة الفرنس ــة العراقي ــة الصداق ــل لجن ــدول عم ج

ــا. ــة منه ــة الرملاني ــا وخاص ــع فرنس ــات م ــر العالق ــل تطوي ــن اج ــين م الفرنس

زارت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/7/17 مقــر منظمــة األمــم املتحــدة للربيــة والعلــوم . 4

ــالل  ــي خ ــي العراق ــد النياب ــش الوف ــس، وناق ــية باري ــة الفرنس ــكو” يف العاصم ــة “اليونس والثقاف

اللقــاء مــع نائــب مديــر عــام املنظمــة الســيد ســنغ وينــغ كــول تطويــر عمــل اليونســكو يف العــراق 

وتوســيع اعمالــه خــالل املرحلــة املقبلــة.

خامسا: المشاركات:
شــارك وفــد نســوي مــن مجلــس النــواب العراقــي يف برنامــج مشــاركة: االنمــاط واالســراتيجيات . 1

ــن  ــن 29 -30 ترشي ــرة م ــويرسا للف ــف يف س ــدة بجني ــم املتح ــر االم ــد يف مق ــارات املنعق ــر املس ع

الثانــي.  

ــة اآلســيوية. وصــوت . 2 ــة الرملاني ــدورة 11 للجمعي ــات ال ــواب ضمــن فعالي شــارك وفــد مجلــس الن

ــواب  ــس الن ــال بمجل ــراق ممث ــة الع ــى رئاس ــيوية ع ــة االس ــة الرملاني ــذي للجمعي ــس التنفي املجل

ــام 2019. ــع ع ــداد مطل ــيعقد يف بغ ــذي س ــة ال ــط واملوازن ــة التخطي ــادم للجن ــاع الق لالجتم

ــادة . 3 ــن اع ــاورا ع ــت مح ــدوة وتضمن ــوم 2019/6/20 بن ــة ي ــات الخارجي ــة العالق ــاركت لجن ش

ــراتيجية«. ــات االس ــرص واملمكن ــف الف توظي

شــاركت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/6/26 بنــدوة حوارية اســتعراض العالقــات العراقية . 4

لفلســطينية وتطــورات األوضــاع الفلســطينية وخاصــة مايتعلــق بمايســمى )صفقــة القرن(.

ــت . 5 ــر املي ــة البح ــة يف منطق ــدوة مقام ــوم 2019/7/5 بن ــة ي ــات الخارجي ــة العالق ــاركت لجن ش

باململكــة األردنيــة الهاشــمية بدعــوة رســمية مــن وزارة الخارجيــة الســويدية وعــدد مــن املنظمــات 

الدوليــة ويناقــش املجتمعــون ايجــاد آليــات واســراتيجيات جديــدة لتجنــب املنطقــة احتمــال انــدالع 

نزاعــات جديــدة.
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سادسا: الفعاليات األخرى:
اقامــت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/3/10 نــدوة حواريــة بمناســبة الذكــرى الثمانــن . 1

إلقامــة العالقــات الدبلوماســية بــن العــراق واليابــان بحضــور الســفر اليابانــي يف بغــداد الســيد 

نــاو فومــي هاشــيموتو.

هنــأت لجنــة العالقــات الخارجيــة يــوم 2019/7/5 الشــعب العراقــي، بمناســبة ادراج مدينــة بابــل . 2

ــدة يف  ــكو املنعق ــة اليونس ــات منظم ــي، يف اجتماع ــراث العامل ــة ال ــى الئح ــخ، ع ــارة والتاري الحض

العاصمــة االذربيجانيــة باكــو.

ــفر . 3 ــل الس ــن قب ــؤولة م ــات الالمس ــوم 2019/7/6 التريح ــة ي ــات الخارجي ــة العالق ــت لجن ادان

ــا  ــات موظفيه ــط تريح ــرضورة ضب ــة ل ــت وزارة الخارجي ــدة ودع ــات املتح ــي يف الوالي العراق

ــة. ــة للحكوم ــة الخارجي ــع السياس ــجم م ــا ينس ــية، وبم ــات الدوبلوماس ــا يف البعث وممثلين

ــان . 4 ــي الجب ــل االرهاب ــوم 2019/7/17 العم ــة ي ــة الركي ــة العراقي ــة الرملاني ــة الصداق ــت لجن ادان

الــذي اســتهدف أحــد املوظفــن الدبلوماســين العاملــن يف القنصليــة الركيــة يف اربيــل والــذي أودى 

بحياتــه وحيــاة مواطــن عراقــي وجــرح آخــر.

ــيس . 5 ــعب التون ــا اىل الش ــوم 2019/7/29 تعازيه ــة، ي ــة النيابي ــات الخارجي ــة العالق ــت لجن قدم

ــبيس. ــد الس ــي قاي ــس الباج ــاة الرئي ــيس بوف ــواب التون ــس الن ومجل
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أ-الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/3/17 ملناقشــة التعرفــة الكمركيــة واجــازات االســتراد وقانــون . 1

الــرشكات والتعرفــة الكمركيــة واالثــار الســلبية الناتجــة عنهــا مــن تكــدس للبضائــع وخاصــة يف 

منافــذ محافظــة البــرة ومــن جانــب اخــر ناقشــت اللجنــة قانــون تعديــل قانــون الــرشكات رقــم 

21 لســنة 1997 املعــدل ورفعــه للقــراءة الثانيــة، وبحــث موضــوع عمــل البنــك املركــزي ومتابعــة 

عملــه فضــال عــن مراجعــة بنــود اتفاقيــة العــراق مــع االردن بمــا يخــص الجانــب االقتصــادي.

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/3/25 ملناقشــة مــرشوع قانــون تعديــل قانــون الــرشكات رقــم 21 . 2

لســنة 1997 املعــدل ومــرشوع قانــون املــدن الصناعية.

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/4/10 ملناقشــة فقــرات قانــون الــرشكات املعــدل رقــم 21 لســنة . 3

.1997

تم عقد اجتماع يف 2019/4/30 ملناقشة قانون املدن الصناعية.. 4

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/6/12 ملناقشــة قانــون االســتثمار املعدنــي وتعديــل بعــض فقراته . 5

ــام  ــر ع ــة ومدي ــر الصناع ــتضافة وزي ــى اس ــاع ع ــالل االجتم ــة خ ــت اللجن ــا اتفق ــة. كم الجوهري

ــه  ــياق ذات ــون. ويف الس ــواد القان ــض م ــح بع ــرض توضي ــي لغ ــح الجيولوج ــة للمس ــة العام الهيئ

ناقشــت اللجنــة تقريــر االتفاقيــة الكوريــة وحــددت موعــداً لعقــد ورشــة عمــل حــول قانــون تعديل 

قانــون الــرشكات، مضيفــة تحديــد موعــد الســتضافة وزيــري التجــارة حــول البطاقــة التموينيــة 

الذكيــة، والتخطيــط لبحــث موضــوع التعــداد الســكاني.

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/6/24 ملناقشــة بنــود قانــون تعديــل قانــون الــرشكات رقــم 21 . 6

لســنة 1997 واالتفــاق عــى تعديــل بعــض الفقــرات ألهميتــه يف التشــجيع عــى تأســيس الــرشكات 

القابضــة املحليــة واالجنبيــة.

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/6/26 ملناقشــة قانــون تعديــل قانــون الــرشكات رقــم 21 لســنة . 7

.1997

ــة . 8 ــوارد املائي ــن وزارة امل ــن ع ــتضافة ملمثلي ــد اس ــد موع ــاع يف 2019/7/21 لتحدي ــد اجتم ــم عق ت
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ملناقشــة الجوانــب الفنيــة لقانــون االســتثمار املعدنــي والخــروج بصيغــة نهائيــة ملــرشوع القانــون 

لعرضــه عــى مجلــس النــواب يف الجلســات القادمــة وتحديــد موعــد اســتضافة للســيد وزيــر التجارة 

ملناقشــة عــدد مــن املواضيــع التــي تهــم عمــل وزارتــه.

ثانيا: االستضافات:
ــارة . 1 ــوزارة التج ــة ب ــرة القانوني ــام الدائ ــر ع ــيد مدي ــخ 2019/3/28 الس ــة بتاري ــتضافت اللجن اس

ــدل. ــنة 1997 املع ــم )21( لس ــرشكات رق ــون ال ــل قان ــون تعدي ــرشوع قان ــة م ملناقش

ــس . 2 ــر عــام مســجل الــرشكات ورئيــس مجل ــة بتاريــخ 2019/4/28 الســيد مدي اســتضافت اللجن

االعمــال الوطنــي والوفــد املرافــق لهــم.، تــم التباحــث حــول قانــون رقــم 12 لســنة 1997 املعــدل.

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/5/19 رئيــس الهيئــة العراقيــة لالعتمــاد ملناقشــة فقــرات تعديــل . 3

قانــون الهيئــة رقــم )78( لســنة 2017 وبحثــت اللجنــة بعــض الفقــرات يف قانــون تعديــل قانــون 

الــرشكات رقــم )21( لســنة 1997 وقانــون االســتثمار املعدنــي.

اســتضافت اللجنــة يف تاريــخ 2019/5/21الســيد مديــر عــام دائــرة املوازنــة بــوزارة املالية ماناقشــة . 4

بعــض مــواد قانــون الهيئــة العراقيــة لالعتماد رقــم 78 لســنة 2017.

اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/7/1 الســادة رئيــس دائــرة املســح الجيولوجــي ورئيــس مجلــس . 5

االعمــال الوطنــي العراقــي ملناقشــة وطــرح املقرحــات واالراء املتعلقــة بتعديــل قانــون االســتثمار 

املعدنــي.

ثالثا: ورش العمل:
عقــدت اللجنــة بتاريــخ 2019/6/24 ورشــة عمــل موســعة ملناقشــة تعديــل قانــون الــرشكات رقــم . 1

21 لســنة 1997 وجــرى خــالل الورشــة التــي شــارك فيهــا مختصــون وخــراء مــن هيئــة االوراق 

املاليــة والقطــاع الخــاص وغرفــة التجــارة ودائــرة مســجل الــرشكات يف مجلــس االعمــال الوطنــي 

العراقــي.
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الدور الرقابي:
أوال: اإلجتماعات:

عقــدت لجنــة االقتصــاد واالســتثمار اجتماعــا بتأريــخ الخميــس10 /2019/1 ناقشــت فيــه املبادرة . 1

الحكوميــة لتأهيــل القطــاع الخــاص، بحضــور الدكتــور ليــث كبــة والدكتــور مظهــر محمــد صالــح 

مستشــاري رئيــس الــوزراء، وممثــيل وزارة التخطيــط والبنــك املركــزي وفريــق دعــم مبادرة تشــغيل 

الشــباب برئاســة الدكتــور اســماعيل العبودي.

ثانيا: اإلستضافات:
ــه . 1 ــد الل ــح عب ــيد صال ــد 2019/1/13 الس ــخ األح ــتثمار بتأري ــاد واالس ــة االقتص ــتضافت لجن اس

الجبــوري وزيــر الصناعــة واملعــادن وعــددا مــن املــدراء العامــن ملناقشــة وتســهيل دور القطاعــن 

العــام والخــاص وتوفــر فــرص عمــل للشــباب.

بتوجيــه الســيد رئيــس مجلــس النــواب محمــد الحلبــويس اســتضافت لجنــة االقتصــاد واالســتثمار . 2

النيابيــة برئاســة النائــب احمــد ســليم الكنانــي يــوم الثالثــاء 2019/7/9 رئيــس اللجنــة وحضــور 

اعضائهــا، الســيد ســامي االعرجــي رئيــس الهيئــة الوطنيــة لالســتثمار والوفــد املرافق له، وناقشــت 

موضــوع االرايض املحيطــة بمطــار بغــداد الــدويل وتوضيــح املالبســات حــول املوضــوع.

ثالثا: اللقاءات:
ــاء 26 . 1 ــوم الثالث ــا، ي ــن اعضائه ــدد م ــور ع ــة بحض ــتثمار النيابي ــاد واالس ــة االقتص ــتقبلت لجن اس

/2019/3 ممثــل منظمــة )GIZ( الحكوميــة األملانيــة، وناقــش املجتمعــون كيفيــة ابــداء املشــورة 

ــل يف  ــرص عم ــر ف ــؤدي اىل توف ــي ت ــرة الت ــطة والصغ ــاريع املتوس ــرص للمش ــق ف ــم لخل والدع

ــارج. ــرة للخ ــوع الهج ــن موض ــد م ــراق والح ــل الع ــباب داخ ــتقطاب الش ــاص واس ــاع الخ القط
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أ- الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

ــة . 1 تــم عقــد اجتمــاع اللجنــة بتاريــخ 2019/3/26ملناقشــة مــرشوع قانــون رســم الطابــع الحمل

الوطنيــة لبنــاء املــدارس وريــاض االطفــال وتحديــد موعــد الســتضافة اللجنــة الدائمــة لالمتحانــات 

ــة. يف وزارة الربي

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/5/18 ملناقشــة مــرشوع قانــون رســم الطابــع “الحملــة الوطنيــة . 2

ــال  ــدول األعم ــى ج ــه ع ــس لدرج ــة املجل ــاله إىل رئاس ــال” وأرس ــاض األطف ــدارس وري ــاء امل لبن

ــراءة األوىل. للق

ــة، . 3 ــؤون الفني ــة للش ــل وزارة الربي ــيد وكي ــخ 2019/6/26 بحضورالس ــاع بتاري ــد اجتم ــم عق ت

ملناقشــة مــرشوع قانــون التعديــل االول لقانــون وزارة الربيــة رقــم )22( لســنة )2011(، ومــرشوع 

ــة الوطنيــة لبنــاء املــدراس وريــاض االطفــال. قانــون رســم الطابــع لحمل

تــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 2019/6/29 ملناقشــة التقريــر النهائــي ملــرشوع قانــون رســم الطابــع . 4

الحملــة الوطنيــة لبنــاء املــدارس وريــاض االطفــال.

ــون وزارة . 5 ــل االول لقان ــرشوع التعدي ــادة م ــة اع ــخ 20195/7/22 ملناقش ــاع بتاري ــد اجتم ــم عق ت

الربيــة اىل الحكومــة وخطــة عمــل اللجنــة لالشــهر القادمــة ومــن أهمهــا أعــادة الصالحيــات اىل 

وزارة الربيــة مــن خــالل تفعيــل التعديــل الثالــث لقانــون املحافظــات الغــر منتظمــه بأقليــم لعــام 

ــد التعليمــات الخاصــة بالتعيينــات وتخصيــص نســبة للمحارضيــن. )2018( رقــم )21( وتوحي

ثانيا: االستضافات:
اســتضافت اللجنــة بتاريــخ 2019/3/10الســيد مديــر عــام دائــرة الصحــة وعــدد مــن املســؤولن يف . 1

وزارة الصحــة ملناقشــة ملــف اللقاحــات والبيئــة يف مختلــف املجــاالت.
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ثالثا: المؤتمرات والبيانات الصحفية:
ــة . 1 ــع الحمل ــم طاب ــون رس ــرشوع قان ــوص م ــخ 2091/8/1 بخص ــا بتاري ــة بيان ــدرت اللجن اص

ــخ 2012/5/21.  ــة بتاري ــة الربي ــة اىل لجن ــن الحكوم ــال م ــاض االطف ــدارس وري ــاء امل ــة لبن الوطني
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ب-الدور الرقابي:
أوال: اإلجتماعات:

ــاد . 1 ــى أيج ــاع ع ــز االجتم ــس 20 /2018/12 وترك ــخ الخمي ــا بتأري ــة اجتماع ــة الربي ــدت لجن عق

ــج،  ــة )املناه ــة الربوي ــا العملي ــي تواجهه ــات الت ــاكل واملعوق ــة للمش ــة والناجع ــول الرسيع الحل

ــي(. ــج الحكوم ــات، الرنام التعيين

عقــدت لجنــة الربيــة اجتماعــا االربعــاء 2019/1/9 برئاســة النائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب . 2

الســيد حســن الكعبــي وناقشــت عــددا مــن القضايــا املهمــة املتعلقــة بالواقــع الربــوي يف العــراق.

عقــدت لجنــة الربيــة اجتماعــا بتأريــخ 2019/1/20 ملناقشــة عــددا مــن القضايــا املهمــة املدرجــة . 3

عــى جــدول اعمالهــا.

تــراس النائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب الســيد حســن كريــم الكعبــي اجتماعــا للجنــة الربيــة . 4

بتأريــخ 1/22/ 2019 وناقــش االجتمــاع الــذي حــرضه وفــد من منظمــات املجتمــع املدنــي البارزين 

اصحــاب مبــادرة انقــاذ الواقــع الربــوي، الســبل املمكنــة للنهــوض بالواقــع الربــوي، بمــا يصــوب 

العمليــة الربويــة واملــيض نحــو تطويرهــا.

اجتمعــت لجنــة الربيــة يــوم الخميــس 2019/3/28 ملناقشــة تقريــر لجنــة تقــي الحقائق بشــأن . 5

تعيينــات املديريــة العامــة لربيــة الديوانيــة مشــرين اىل رفــع توصيــات لجنــة تقــي الحقائــق اىل 

رئاســة املجلــس التخــاذ مايلــزم.

عقــدت لجنــة الربيــة برئاســة النائبة هــدى جاراللــه وحضــور اعضائها، يــوم الثالثــاء 2019/4/30 . 6

ملناقشــة مســودة التقريــر الخــاص بعمــل اللجنــة املركزيــة الخــاص برنامــج تعزيــز فــرص التعليم 

للشــباب املتأثــر باالزمــات يف العراق.

ــي . 7 ــام دائرت ــري ع ــة ومدي ــة والربي ــيل وزارة املالي ــور وكي ــواب وبحض ــس الن ــس مجل ــة رئي برعاي

ــات  ــداد واملحافظ ــة يف بغ ــات الربي ــن ملديري ــدراء العام ــة وامل ــة يف وزارة املالي ــبة واملوازن املحاس

عقــدت لجنــة الربيــة اجتماعــا بتاريــخ الســبت 2019/5/4 ملناقشــة اســباب تأخــر رصف اجــور 

ــن. املحارضي

برئاســة الدكتــور بشــر الحــداد نائــب رئيــس مجلــس النــواب وحضــور الســيد عــيل االبراهيمــي . 8

ــة  ــت لجن ــوزارة اجتمع ــات يف ال ــة لالمتحان ــة الدائم ــة واللجن ــؤون الفني ــة للش ــل وزارة الربي وكي

ــواء  ــر االج ــرص يف توف ــى رضورة الح ــة ع ــددت اللجن ــاء 2019/6/26 وش ــخ االربع ــة بتاري الربي

ــالب. ــع اداء الط ــل رف ــن اج ــة م ــوف املنتهي ــة الصف ــة لطلب ــة املالئم االمتحاني

عقــدت لجنــة الربيــة اجتماعــا يــوم الســبت 2019/7/20 وجــرى خــالل االجتمــاع انتخــاب النائــب . 9

قــي محســن اليــارسي رئيســا للجنــة والنائــب طعمــة عبــد اللــه اللهيبــي مقــررا لهــا.

عقــدت لجنــة الربيــة اجتماعــا يــوم الثالثــاء 2019/7/23 لبحــث الواقــع الربــوي املتدهــور واالثار . 10



314

الســلبية لقــرارات الــوزارة يف ظــل غيــاب تســمية الوزيــر.

عقدت لجنة الربية اجتماعا يوم الخميس 2019/7/25 ملناقشة اليات تثبيت املحارضين.. 11

ثانيا: اإلستضافات:
ــن . 1 ــم كال م ــه ض ــن وزارة الربي ــدا م ــاء 2019/1/22 وف ــخ الثالث ــة بتأري ــة الربي ــتضافت لجن اس

الســيد نايــف ثامــر حســن مديــر عــام التخطيــط، والســيد احمــد محمــد مزعــل مديــر املوازنــة، 

ــة  ــات وزارة الربي ــاع تخصيص ــش االجتم ــة، وناق ــام املالي ــر ع ــد مدي ــدي عبي ــول مه ــيدة بت والس

ــنة 2019. ــة لس ــة االتحادي ــة العام ــن املوازن ضم

اســتضافت لجنــة الربيــة يــوم االربعــاء 2019/5/22 الدكتــور قــي عبــد الوهــاب الســهيل وزيــر . 2

الربيــة وكالــة، والســيد ابراهيــم عبــد ويل وكيــل الشــؤون االداريــة للــوزارة والســيد عصــام حمــود 

رئيــس قســم العقــود ملناقشــة طباعــة الكتــب املدرســية.

اســتضافت لجنــة الربيــة يــوم االربعــاء 2019/7/24 وفــدا مــن منظمــة املــريس كور، ضــم كال من . 3

الســيد أيهــاب عــادل مديــر برنامــج، والســيد عــيل جــوده مســاعد مديــر الرنامــج والســيد محمــد 

زعــال مديــر املدافعــة وذلــك لالرتقــاء بالواقــع الربــوي والعمــل عــى حــل املشــاكل واملعوقــات التــي 

. جهها توا

ــة . 4 ــات الربوي ــع املؤسس ــن تجم ــدا م ــس 2019/7/25 وف ــوم الخمي ــة ي ــة الربي ــتضافت لجن اس

االهليــة العراقيــة، ملناقشــة واقــع التعليــم االهــيل واملــدارس االهليــة لبحــث املشــاكل التــي تواجــه 

ــم االهــيل بشــكل خــاص. ــة بشــكل عــام والتعلي ــة الربوي العملي

اســتضافت لجنــة الربيــة يــوم الخميــس 2019/8/1 وكيــل وزارة الربيــة رئيــس اللجنــة الدائمــة . 5

ــب  ــي نس ــباب تدن ــة اس ــه، ملعرف ــق ل ــد املراف ــي والوف ــعود االبراهيم ــيل مس ــيد ع ــات الس لالمتحان

ــدرايس )2018،2019(. ــام ال ــة للع ــل املنتهي ــاح للمراح النج

ثالثا: اللقاءات:
التقــت لجنــة الربيــة النيابيــة يــوم الثالثــاء 2019/3/26 وفــدا مــن منظمــة املــريس كــور، وجــرى . 1

ــات يف  ــر باالزم ــباب املتأث ــم للش ــرص التعلي ــز ف ــج تعزي ــل لرنام ــتعراض مفص ــاء اس ــالل اللق خ

العــراق.

ــل االداري يف . 2 ــد ويل الوكي ــم عب ــيد ابراهي ــاء 2019/4/10 الس ــوم االربع ــة ي ــة الربي ــتضافت لجن اس

ــم  ــام التقوي ــر ع ــاون مدي ــات ومع ــم واالمتحان ــام التقوي ــر ع ــة مدي ــاكر نعم ــيد ش ــوزارة والس ال

واالمتحانــات الســيد نعمــة الحربــي ونوقــش خــالل اللقــاء االســتعدادات واالجــراءات املتخــذة مــن 

قبــل الــوزارة واللجنــة الدائمــة لالمتحانــات بشــأن االمتحانــات النهائيــة للموســم الــدرايس 2018-

.2019
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ــور . 3 ــة، وحض ــس اللجن ــارسي رئي ــن الي ــي محس ــب ق ــة النائ ــة برئاس ــة الربي ــتضافت لجن اس

ــر  ــد الزائ ــدم الوف ــور، وق ــريس ك ــة امل ــن منظم ــدا م ــاء 2019/7/24، وف ــوم االربع ــا ي اعضائه

ــذي  ــراق ال ــات يف الع ــر باالزم ــباب املتأث ــم للش ــرص التعلي ــز ف ــج تعزي ــال لرنام ــتعراضا مفص اس

ــة. ــد الدراس ــباب اىل مقاع ــادة الش ــدف اىل اع ــاث ويه ــور واالن ــي الذك ــتهدف فئت يس

رابعا: الزيارات:
تفقــد وفــد مــن لجنــة الربيــة النيابيــة يــوم الخميــس 2019/6/13 عــددا مــن املراكــز االمتحانيــة . 1

ــة  ــؤون الفني ــة للش ــل وزارة الربي ــيد وكي ــة الس ــداد وبرفق ــة بغ ــطة يف محافظ ــة املتوس للدراس

والســيد قاســم العكيــيل مديــر عــام تربيــة الرصافــة الثانيــة، ودعــا وفــد اللجنــة اىل أهميــة االلتــزام 

ــة  ــة االمتحاني ــاح العملي ــية النج ــات االساس ــر الخدم ــة وتوف ــات االمتحاني ــط والتعليم بالضواب

ــة. ــا االعــزاء النجــاح واملوفقي متنمــن لطلبتن

خامسا: المشاركات:
شــاركت لجنــة الربيــة النيابيــة يف االجتمــاع الــذي عقــد يــوم االحــد 2019/4/14 برئاســة النائــب . 1

االول لرئيــس مجلــس النــواب الســيد حســن الكعبــي ملناقشــة موضــوع املشــاريع املتلكئــة لالبنيــة 

املدرســية.

شــاركت لجنــة الربيــة ممثلــة بالنائــب عبــاس شــعيل الزاميل يــوم الخميــس 4/25/ 2019 بورشــة . 2

عمــل ملناقشــة الحلــول للمشــاكل واملعوقــات التــي تواجــه املناهــج الربوية.

ــس . 3 ــوم الخمي ــا ي ــور اعضائه ــه وحض ــدى جارالل ــة ه ــة النائب ــة برئاس ــة الربي ــاركت لجن ش

ــت  ــليمانية، وناقش ــة الس ــور يف محافظ ــريس ك ــة امل ــا منظم ــل نظمته ــة عم 2019/4/25، بورش

ــراق. ــات يف الع ــر باالزم ــباب املتأث ــم للش ــرص التعلي ــز ف ــج تعزي ــة برنام الورش

ــبت . 4 ــوم الس ــع ي ــاع موس ــد اجتم ــويس، عق ــد الحلب ــواب محم ــس الن ــس مجل ــيد رئي ــة الس برعاي

ــيل وزارة  ــة ووكي ــة والربي ــي املالي ــاء لجنت ــس واعض ــم رئي ــتورية، ض ــة الدس 2019/5/4 يف القاع

املاليــة ووزارة الربيــة ومديــري عــام دائرتــي املحاســبة واملوازنــة يف وزارة املاليــة واملــدراء العامــن 

ــة يف بغــداد واملحافظــات، وبحــث حســم موضــوع رصف مخصصــات اجــور نقــل  ملديريــات الربي

ــة. ــن يف وزارة الربي املحارضي
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أ-الدور التشريعي:
أوال: االجتماعات:

ــون . 1 ــرشوع قان ــي وم ــع العلم ــون املجم ــرشوع قان ــة م ــاع يف 2019/5/20ملناقش ــد اجتم ــم عق ت

التعديــل الثالــث لكليــة االمــام االعظــم ومــرشوع قانــون نقابــة البايلوجيــن. وترشــيح لعضويــة 

لجــان الصداقــة الرملانيــة االيرانيــة والريطانيــة واملشــاركة يف املنتــدى االقليمــي لسياســات العلــوم 

واالبتكار الذي سيعقد يف القاهرة. 

ــد . 2 ــون معه ــة، وقان ــة البحثي ــون الخدم ــة قان ــخ 2019/6/29 ملناقش ــاع بتاري ــد اجتم ــم عق ت

التخطيــط الحــرضي واالقليمــي فضــال عــن تعديــل قانــون التعليــم العــايل االهــيل، والتعديــل الثانــي 

ــية. ــازات الدراس ــوع االج ــاع موض ــاول االجتم ــا تن ــن، كم ــة الجيولوجي ــون نقاب لقان

ثانيا: االستضافات:
ــل . 1 ــت التعدي ــي، وناقش ــي العراق ــع العلم ــيل املجم ــخ 2019/3/14 ممث ــة يف تاري ــتضافت اللجن اس

ــبيه. ــات منتس ــع ومخصص ــون املجم األول لقان

اســتضافت اللجنــة يف تاريــخ 2019/4/30 وفــدا مــن الكــوادر الوســطية لحامــيل شــهادة الدبلــوم . 2

واالعداديــات املهنيــة، وناقشــت قانــون نقابــة الكــوادر الوســطية التقنيــة.

ــل . 3 ــم تعدي ــش ت معه ــن، وناق ــة األكاديمي ــيل نقاب ــخ 2019/5/25 ممث ــة يف تاري ــتضافت اللجن اس

قانــون النقابــة.

اســتضافت اللجنــة يف تاريــخ 2019/5/25 ممثــيل معهــد التخطيــط الحــرضي، ملناقشــة احتســاب . 4

شــهادة الدكتــوراه املمنوحــة مــن املعهــد.
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ب-الدور الرقابي:
أوال: اإلجتماعات:

ــة . 1 ــاع خط ــش االجتم ــن 1/14/ 2019، ناق ــخ االثن ــا بتأري ــايل اجتماع ــم الع ــة التعلي ــدت لجن عق

اللجنــة للــدورة النيابيــة الرابعــة باإلضافــة اىل اليــات التنســيق بــن لجنــة التعليــم ووزارة التعليــم 

ــة القــادم. ــم العــايل يف اجتمــاع اللجن ــر التعلي ــد موعــد الســتضافة وزي العــايل فضــال عــن تحدي

ــم . 2 ــر التعلي ــتضافة وزي ــد الس ــد موع ــد 2019/3/10تحدي ــوم االح ــا ي ــة يف اجتماعه ــت اللجن بحث

العــايل والبحــث العلمــي ملناقشــة فصــل التعليــم املســائي عــن الصباحــي وموضــوع التعليــم االهــيل 

ــا لقنــاة ذوي الشــهداء. باالضافــة اىل اليــات توزيــع مقاعــد الدراســات العلي

ناقشــت اللجنــة خــالل االجتمــاع الــذي عقــد يــوم الخميــس 2019/7/11 اســباب حادثــة حريــق . 3

كليــة الــراث حيــث قــررت تشــكيل لجنــة لتقــي الحقائــق عــن الحادثــة.

ثانيا: االستضافات:
 اســتضافت اللجنــة يف تاريــخ 2019/3/13 الســيد وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، لتــدارس . 1

ــات  ــط والتعليم ــيل والضواب ــم االه ــف التعلي ــي ومل ــم الصباح ــن التعلي ــائي ع ــم املس ــل التعلي فص

ــا  ــا )االكنجاني ــات العلي ــهادات الدراس ــراف بش ــن االع ــال ع ــا فض ــات العلي ــة بالدراس الخاص

ــة. ــيا االتحادي ــة روس ــن جمهوري ــرنتورا( م اس

اســتضافت اللجنــة يف تاريــخ 2019/3/25 مجموعــة مــن املرشــحن للدراســات العليــا يف الخــارج، . 2

للتباحــث بخصــوص ايقــاف البعثــات الدراســية.

ــن يف . 3 ــة الدارس ــات الصيدل ــة كلي ــن طلب ــة م ــخ 2019/6/29 مجموع ــة يف تاري ــتضافت اللجن اس

ــاوالت. ــام املح ــادة نظ ــن بزي ــارج، املطالب الخ

استضافت اللجنة يف تاريخ 2019/7/17 ممثيل حملة الشهادات العليا، للمطالبة يف تعيينهم.. 4

اســتضافت اللجنــة يف تاريــخ 2019/7/21 ممثلــن عــن جامعــة الرشــيد، وبحثــوا معهــم ققضيــة . 5

اتهامهــم بالغــش الجماعــي.

ــي، . 6 ــد النب ــد عب ــيد أمج ــية الس ــات الدراس ــر البعث ــخ 2019/7/21 مدي ــة يف تاري ــتضافت اللجن اس

ــية. ــات الدراس ــول البعث ــث ح للتباح

ــكرهم . 7 ــوا ش ــي، إذ قدم ــي العراق ــع العلم ــيل املجم ــخ 2019/7/21 ممث ــة يف تاري ــتضافت اللجن اس

ملناســبة إقــرار قانــون املجمــع.

ــا، . 8 ــهادات العلي ــة الش ــي حمل ــن معتصم ــن ع ــخ 2019/7/28 ممثل ــة يف تاري ــتضافت اللجن اس

ــم. ــة لتعيينه ــات الوظيفي ــر الدرج ــن بتوف املطالب

ــم العــايل، لبحــث موضــوع اعفــاء . 9 ــر التعلي ــة يف تاريــخ 2019/7/28 الســيد وزي اســتضافت اللجن
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عــدد مــن عمــداء الكليــات االهليــة.

ــعة . 10 ــة بتوس ــا، للمطالب ــات العلي ــالب الدراس ــيل ط ــخ 2019/7/30 ممث ــة يف تاري ــتضافت اللجن اس

ــية. ــد الدراس القاع

ثالثا: اللقاءات:
التقــى رئيــس واعضــاء اللجنــة يف تاريــخ 2019/4/30 وفــدا مــن محــارضي الجامعــات العراقيــة، . 1

وناقشــوا امكانيــة تثبيتهــم عــى املــالك الدائــم لــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي.

رابعا: الفعاليات األخرى:
قدمــت لجنــة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يــوم االحــد 2019/3/10 التهانــي والتريــكات للمــرأة . 1

العراقيــة عامــة والــكادر التدريــيس النســوي خاصــة بمناســبة اليــوم العاملــي للمــراة متمنــن لهــم 

حيــاة ســعيدة مليئــة بالتقــدم واالزدهــار 

بعثــت لجنــة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يــوم الخميــس 2019/3/21 التهانــي للشــعب العراقي . 2

ــى  ــن ع ــل ان يم ــز وج ــاري ع ــن الب ــوروز، داع ــاد ن ــبة اعي ــة بمناس ــرد خاص ــوة الك ــة واالخ عام

العــراق الحبيــب بــكل اطيافــة وقومياتــه واديانــه بالخــر واليمــن والســعادة 

  اصــدرت لجنــة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بيانيــا يــوم االحــد 2019/3/24 لتقديــم التعــازي . 3

واملواســاة للشــعب العراقــي ولــذوي حادثــة غــرق العبــارة يف املوصــل التــي راح ضحيتهــا عــرشات 

املواطنيــن العراقيــن.
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أ-الدور الرقابي:
أوال: اللقاءات:

التقــت لجنــة مؤسســات مجتمــع مدنــي والتطويــر الرملانــي بتأريــخ االحــد2019/1/20 الســيدة . 1

جنيفــر روالنــد مديــر قســم الحوكمــة يف املعهــد الديمقراطــي الوطنــي NDI والســيد عامــر بوتانــي 

ــس  ــاء مجل ــي العض ــر االداء الرملان ــبل تطوي ــة س ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ــد وج ــق املعه منس

النــواب عــر اقامــة ورش ودورات تدريبيــة لتعزيــز قــدرة عضــو مجلــس النــواب يف الجانــب الرقابــي 

والترشيعــي.
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التمثيل النيابي
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التمثيل النيابي

المحافظات:
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محافظة البصرة:	•
ــات . 1 ــوان: النزاع ــت عن ــدوة، تح ــخ 2018/11/18 ن ــرضون بتاري ــرة يح ــة الب ــواب محافظ ن

املســلحة وآثارهــا الســلبية »الواقــع البــري انموذجــاً«، النــدوة عقــدت بمكتــب مجلــس النــواب 

ــة  ــية املؤدي ــباب الرئيس ــدوة األس ــت الن ــي، وتناول ــايف النفط ــز الثق ــة املرك ــى قاع ــة ع باملحافظ

لنشــوب النزاعــات وطريقــة معالجتهــا بعيــداً عــن لغــة الســالح، مــع تبنــي مــرشوع املصالحــة 

عــى أســاس املحبــة والســالم.

تشــكيل لجنــة نيابيــة خاصــة ومؤقتــة يف محافظــة البــرة يــوم األحــد 18/11/2018، اســتنادا . 2

ــة  ــق يف أزم ــة والتحقي ــم 128 للمتابع ــي رق ــر النياب ــى األم ــاًء ع ــواب، وبن ــس الن ــرار مجل اىل ق

محافظــة البــرة وبالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة يف املحافظــة.

نــواب مــن محافظــة البــرة يســتقبلون مجموعــة مــن معتصمــن العقــود واإلجــراء اليوميــن . 3

يف وزارة الكهربــاء، يــوم االثنــن 19/11/2018 أمــام مكتــب مجلــس النــواب يف محافظــة البــرة، 

الذيــن تلخصــت طلباتهــم بتثبيتهــم عــى املــالك الدائــم.

نــواب عــن محافظــة البــرة يلتقــون وزيــر النقــل يف تاريــخ 2019/01/22، للبحــث يف تطويــر . 4

املوانــئ العراقيــة، واكمــال مــرشوع مينــاء الفــاو الكبــر وتطويــر ســكك الحديــد وبمــا يتــالءم 

مــع التطــور العاملــي.

نــواب عــن محافظــة البــرة يــزورون يف تاريــخ 2019/06/23 عــددا مــن املشــاريع يف محافظــة . 5

البــرة، أبرزهــا مــرشوع تطويــر غــرب القرنــة، ومحطــة رشكــة الحفــر العراقيــة، ورشكــة غــاز 

الجنــوب وغــاز البــرة، ومديريــات كهربــاء التوزيــع واالنتــاج والنقــل.

محافظة الديوانية:	•
نــواب عــن محافظــة الديوانيــة يحققــون يف ملــف تعينــات مديريــة الربيــة، إذ بــارشوا بذلــك يف . 1

تاريــخ 2018/11/24 بعــد ورود العديــد مــن الشــكاوى واالعراضــات عــى آليــة توزيعهــا.

نــواب عــن محافظــة الديوانيــة يعقــدون اجتماعــا اســتثنائيا مــع اعضــاء مجلــس املحافظــة، . 2

االجتمــاع عقــد بتاريــخ 2018/11/24 وبحــث ملــف مــرشوع مجــاري الديوانيــة الكبــر املحــال 

إىل رشكــة الرافديــن للمقــاوالت، وأســباب تلكــؤ املــرشوع.

محافظة السليمانية:	•
مكتــب الســليمانية يقيــم ورشــة عمــل ويناقــش فيهــا قانــون حريــة التعبــر والتظاهر الســلمي، . 1

يــوم الســبت 2019/07/21، بالتعــاون مــع American corner يف قاعــة املكتبــة املركزيــة لجامعــة 

. نية لسليما ا
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ــدت يف . 2 ــة عق ــن، الورش ــون الالجئ ــول قان ــة ح ــل حواري ــة عم ــم ورش ــليمانية يقي ــب الس مكت

 UNHCR ــة ــليمانية ومنظم ــة الس ــة يف محافظ ــة االقام ــع مديري ــيق م 2019/07/30، بالتنس

ومنظمــة )هارتالنــد االينــس( الدوليــة والجهــات املعنيــة بقانــون الالجئــن، وســلطت الضــوء عــى 

ــه. ــة حول ــات الرضوري ــادات واملقرح ــات واالنتق ــون واملالحظ ــود القان ــرات وبن فق

مكتــب الســليمانية ملجلــس النــواب يقيــم يــوم االربعــاء 2019/11/6، ورشــة عمــل حــول قانــون . 3

ــدت  ــة عق ــليمانية، الورش ــة الس ــتان يف محافظ ــة كوردس ــى منظم ــب يف مبن ــة التعذي مناهض

بالتعــاون مــع منظمــة )كوردســتان للجميــع( وحرضهــا عــدد مــن اســاتذة الجامعــة ونشــطاء 

منظمــات املجتمــع املدنــي.

محافظة بابل:	•
نــواب عــن محافظــة بابــل يعقــدون اجتماعــا دوريــا بتاريــخ 2018/12/2، االجتماع أكــد رضورة . 1

ــة  ــن موازن ــة ضم ــراق التاريخي ــة الع ــل عاصم ــون باب ــق قان ــة لتطبي ــغ الالزم ــص املبال تخصي

2019، كمــا تــم متابعــة الــوزارات املعنيــة لزيــادة تخصيصــات مبالــغ تنميــة االقاليــم وضمــان 

حصــة بابــل مــن املوازنــة.

ــة . 2 ــدات يف ناحي ــيارات واملع ــة الس ــة لصناع ــة العام ــزورون الرشك ــل ي ــة باب ــواب محافظ ن

االســكندرية يف محافظــة بابــل، االربعــاء 2019/1/16، وبحضــور وزيــر الصناعــة واملعادن الســيد 

ــه. ــوض ب ــل النه ــن أج ــة م ــع الرشك ــت واق ــارة ناقش ــوري، الزي ــح الجب صال

نــواب بابــل يســتقبلون يــوم االثنــن 2019/3/4، وزيــر االعمــار واالســكان والبلديــات واالشــغال . 3

ــة يف  ــراتيجية املتلكئ ــة االس ــاريع الخدمي ــى املش ــالع ع ــي، لالط ــن ريكان ــيد بنك ــة الس العام

املحافظــة، التــي منهــا مــرشوع مــاء املحاويــل الكبــر، ومــرشوع مــاء املعيمــرة، ومــرشوع مــاء 

الهاشــمية، ومالحظــة نســب انجــاز تلــك املشــاريع والتأكيــد عــى رضورة انجازهــا بــأرسع وقــت.

محافظة دهوك:	•
نظــم مكتــب دهــوك ملجلــس النــواب يــوم الخميــس 2019/7/11، ورشــة حواريــة يف قاعــة مركز . ١

اللــش الثقــايف واالجتماعــي حــول مــرشوع قانــون الناجيــات االيزيديات.

نظــم مكتــب دهــوك التابــع ملجلــس النــواب يــوم االربعــاء 2019/7/31، ورشــة حواريــة حــول . ٢

مــرشوع )قانــون صنــدوق اســرداد أمــوال العــراق(.

وفــد نيابــي يشــارك يــوم الخميــس 2019/8/1 يف الحفــل التأبينــي إلحيــاء الذكــرى الســنوية )5( . ٣

لفاجعــة شــنكال وعــى قاعــة اللــش يف محافظــة دهــوك.

وفــد نيابــي يســتقبل بتاريــخ 2019/8/4 نائــب رئيــس مجلــس النــواب د. بشــر الحــداد، الزيــارة . ٤

جــاءت للمشــاركة يف إحيــاء الذكــرى الســنوية الخامســة لجينوســايد االيزيديــن يف قضــاء ســنجار 
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واملقامــة باملركــز الثقــايف لجامعــة دهوك.

ــون . ٥ ــول قان ــل ح ــة عم ــخ 2019/10/10، ورش ــم بتاري ــوك يقي ــواب يف ده ــس الن ــب مجل مكت

ــه. ــا في ــب ادراجه ــالت الواج ــم التعدي ــرور وأه ــن امل ــوا قوان ــون تدارس ــرور، املجتمع امل

ــة . ٦ ــة املدني ــون الخدم ــوص قان ــل بخص ــة عم ــم ورش ــوك يقي ــواب يف ده ــس الن ــب مجل مكت

االتحاديــة يف تاريــخ 2019/10/16، الورشــة ناقشــت أهــم التعديــالت الواجــب اجرائهــا بشــأن 

ــون. القان

مكتــب مجلــس النــواب يف دهــوك يقيــم جلســة حواريــة بشــأن قانــون التخــيل عــن الجنســية . ٧

ــرشوع  ــرار م ــاركة يف اق ــة املش ــخ 2019/10/22، أهمي ــة بتاري ــت الجلس ــبة، إذ ناقش املكتس

ــه. ــبة واالرساع ب ــية املكتس ــن الجنس ــيل ع ــون التخ قان

نظــم مجلــس النــواب مكتــب دهــوك يــوم الثالثــاء 10/29/ 2019 ورشــة عمــل حواريــة بشــأن . ٨

تعديــل قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 26 لســنة 2006، الورشــة ناقشــت العديــد مــن األفــكار 

واآلراء التــي تســهم بتعديــل فقــرات القانــون.

نظــم مكتــب دهــوك ملجلــس النــواب العراقــي يــوم االربعــاء 2019/11/20، ورشــة عمــل بشــأن . ٩

قانــون )الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص(، الورشــة ناقشــت أهــم املــواد املطروحــة 

والتعديــالت املقرحــة بهــدف إنضــاج القانــون الــذي يســهم بتطويــر الواقــع االقتصــادي.

محافظة ديالى:	•
ــس . 1 ــة الخمي ــة املحلي ــة الحكوم ــن حوكم ــدوة ع ــرضون ن ــاىل يح ــة دي ــن محافظ ــواب ع ن

ــوة  ــم األداء خط ــعار )تقيي ــت ش ــة وتح ــور الجامع ــة الن ــه مؤسس ــذي أقامت 2019/1/10، وال

ــة(. ــة املحلي ــة الحكوم ــية لحوكم أساس

وفــد نيابــي يحــرض االجتمــاع الطــارئ لخليــة األزمــة يف محافظــة ديــاىل الجمعــة 2019/3/29، . 2

االجتمــاع ناقــش مشــكلة الســيول الكبــرة وارتفــاع منســوب امليــاه يف نهــر ديــاىل وامتــالء ســد 

حمريــن بامليــاه اىل اقــىص حــد باإلضافــة اىل الســيول الكبــرة واملســتمرة مــن الحــدود اإليرانيــة.

وفــد نيابــي يــزور ســد حمريــن يف قضــاء املقداديــة بديــاىل بتاريــخ 2019/3/30، لالطــالع عــى . 3

ســر العمــل والصيانــة.

تفقــد وفــد نيابــي الســبت املوافــق 2019/3/30 ســر أعمــال صيانــة أكتــاف نهــر ديــاىل مــن . 4

جهــة منطقــة شــفته يف قضــاء بعقوبــة، الوفــد يؤكــد رضورة اتخــاذ االجــراءات االزمــة بســبب امتــالء 

ســد حمريــن والبحــرة جــراء الســيول وغــزارة األمطــار.

التقــى وفــد نيابــي األحــد 2019/4/7، محافــظ ديــاىل الســيد مثنــى التميمــي، الوفــد ناقــش األوضــاع . 5

العامــة يف ظــل ارتفــاع منســوب امليــاه والنتائــج املرتبــة عــى ذلــك.

وفد نيابي يزور رشكة الصناعات الكهربائية يف دياىل بتاريخ 2019/4/9، ملناقشة عمل الرشكة.. 6
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اســتقبل وفــد نيابــي األحــد 2019/7/14 النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب العراقــي الســيد . 7

حســن كريــم الكعبــي يف ديــوان محافظــة ديــاىل، املجتمعــون ناقشــوا الوضــع األمنــي والخدمــي 

والســبل الكفيلــة للنهــوض بواقــع املحافظــة.

محافظة ذي قار:	•
نــواب عــن محافظــة ذي قــار يــزورون مديريــة تربيــة املحافظــة االحــد 2018/12/2، ملناقشــة . ١

عــدد مــن النقــاط الجوهريــة التــي اثــرت بعــد اعــالن نتائــج التعيينــات يف تربيــة املحافظــة.

ــت . ٢ ــارة تعرض ــس ،2018/12/13 الزي ــط، الخمي ــر النف ــزورون وزي ــار ي ــة ذي ق ــواب محافظ ن

ــادة  ــي وزي ــاع النفط ــص القط ــا يخ ــار فيم ــة ذي ق ــم محافظ ــي ته ــا الت ــن القضاي ــر م للكث

الطاقــة االنتاجيــة ملصفــى ذي قــار واالرساع يف املبــارشة بهــا، إضافــة اىل شــمول كافــة االقضيــة 

ــة. ــة مــن رشكات النفــط االجنبي والنواحــي باملنافــع االجتماعي

نواب ذي قار يناقشون تعينات الربية وما تخللها من خروقات، االربعاء 2019/1/2.. ٣

وفــد نيابــي مــن محافظــة ذي قــار يلتقــي وزيــر املاليــة يف بغــداد االثنــن 2019/7/1، لبحــث . ٤

تخصيصــات املشــاريع املتلكئــة يف محافظــة ذي قــار يف موازنــة ســنة 2019.

ــد 2019/8/18، . ٥ ــة االح ــس املحافظ ــس مجل ــظ ورئي ــون املحاف ــار يلتق ــة ذي ق ــواب محافظ ن

ويؤكــدون رضورة اإلرساع بإعــالن مشــاريع خطــة عــام 2019 للمحافظــة والتــي تمــت متابعتها 

ــي  ــن وزارت ــا م ــة واكماله ــون املوازن ــن قان ــا ضم ــف وادراجه ــواب التحال ــل ن ــن قب ــابقاً م س

ــة. ــط واملالي التخطي

ــا . ٦ ــبت 2019/8/24، أقامته ــة الس ــدوة حواري ــارك يف ن ــار يش ــواب يف ذي ق ــس الن ــب مجل مكت

ــس  ــم يف مجل ــة والتعلي ــة الربي ــع لجن ــاون م ــاواة وبالتع ــاركة واملس ــن للمش ــة تمك منظم

ــذ  ــة وتالمي ــل قانــون منحــة الطلب محافظــة ذي قــار ونقابــة املعلمــن، يطالبــون فيهــا بتفعي

املــدارس الحكوميــة رقــم 3 لســنة 2014 وأدراج التخصيصــات املاليــة لــه ضمــن موازنــة عــام 

2020 للتخفيــف مــن الضغــط االقتصــادي عــى األرس وألتــاح فرصــة أكــر الســتمرار الفتيــات يف 

ــة. ــون وزارة الربي ــا ب يف قان ــادة 11 ثاني ــذ امل ــم وتنفي التعلي

محافظة صالح الدين:	•
نــواب عــن املحافظــات املحــررة يطالبــون مجلــس النــواب باإليعــاز اىل وزارة الكهربــاء لتجــاوز 	•

مشــاكل الطاقــة يف هــذه املحافظــات، الخميــس 2018/12/20.
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محافظة ميسان:	•
وفــد نيابــي عــن محافظــة ميســان يلتقــي وزيــر املــوارد املائيــة، االربعــاء 2019/4/3، لبحــث . 1

ازمــة الســيول وامكانيــة تجنــب غــرق املحافظــة.

وفــد نيابــي عــن ميســان يســتقبل وفــد رئاســة الــوزراء، االربعــاء 2019/4/10، لالطــالع عــى . 2

واقــع املحافظــة ومخاطــر الســيول والفيضانــات.

نــواب عــن محافظــة ميســان يحــرضون نــدوة حواريــة، االربعــاء 2019/6/19، ملناقشــة قانــون . 3

االســتثمار مــع هيئــة اســتثمار محافظــة ميســان.

محافظة زاخو:	•
ــن، . 1 ــون الالجئ ــرشوع قان ــة م ــل ملناقش ــة عم ــد ورش ــو يعق ــواب يف زاخ ــس الن ــب مجل مكت

ــة  ــوات الترشيعي ــق الخط ــار وف ــون س ــرشوع القان ــدت أن م ــدوة أك ــاء 10/7/2019، الن األربع

ــؤون  ــل والش ــة العم ــه اىل لجن ــواب وأحالت ــس الن ــوزراء اىل مجل ــس ال ــن مجل ــاله م ــذ أرس من

ــن. ــرة واملهجري ــة والهج االجتماعي
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الفعاليات األخرى في اللجان النيابية 
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شملت اإلستضافات عددا من المسؤولين

رئيس الجمهورية 	 

رئيس الوزراء 	 

رئيس مجلس القضاء األعى 	 

نائب رئيس الوزراء وزير املالية	 

وزير الصحة	 

وزير البلديات واالعمار	 

وزير املوارد املائية	 

وزير التعليم العايل	 

وزير الزراعة	 

وزير املوارد املائية	 

وزير الكهرباء	 

األمن العام ملجلس الوزراء	 

رئيس هيئة املستشارين يف مجلس الوزراء	 

رئيس مجلس محافظة البرة واملحافظ	 

الوكيل االقدم لوزارة املالية	 

ممثل الحكومة يف مجلس النواب	 

رئيس مجلس محافظة بابل	 

محافظ البنك املركزي	 

مدير املرف العراقي للتجارة	 

رئيس ديوان الرقابة املالية 	 

رئيس هيئة النزاهة	 

آخرين ... 	 
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للتواصل مع الدائرة اإلعالمية
 لمجلس النواب العراقي

مجلس النواب العراقي

العري للطباعه الفنيه الحديثه
بغداد شارع املتنبي








