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 الدورة اإلنتخابية الثالثة

 السنـة التشريعية الثانية

 الفصـل التشريعي األول
 

 

 

 

 م( 11/8/1015) ثالثاءال (11)م ـرق محضـر الجلسـة
 

 .ا  نائب( 137: )عدد الحضور
 .ظهرا   (1:70)بدأت الجلسة الساعة 

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الفصل التشريعي  ،ثانيةالالسنة التشريعية  ،الثالثة االنتخابيةالدورة من  ةعشر الحادية  عن الشعب نفتتح الجلسة نيابة  
 .نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم. ولال 
- :همزة صالح خضر سليم النائب -

 .يتلو آيات من القرآن الكريم
- :السيد رئيس مجلس النواب -

ستهجان ل الذي طال  لحادث اإلجراميوافقت رئاسة المجلس على عدد من البيانات منها بيان نواب محافظة ديالى، إستنكار وا 
 .أبناء المحافظة يوم أمس، تفضل

 .تفضلحول البيان؟ 
 فقط أنت من نواب المحافظة؟

- (:نقطة نظام)التميمي دمحم عبد حسن النائب فرات  -
 .إن شاء هللا سيدي الرئيس

 .من الدستور، رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة( 87)المادة 
نطالب أن يقوم رئيس الوزراء  ،ن بصراحة البيانات ال تكفي اليوم من خالل هيأة رئاسة مجلس النواب الموقرسيدي الرئيس، نح

 .بإرسال وزير الداخلية و وزير الدفاع ومستشار األمن الوطني
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .ومع النواب هو من الممكن نحن نعتمده هذا لو تم تضمينه في البيان
- :ات دمحم عبد حسن التميميالنائب فر  -

 .أطلب تضمينه في البيان
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- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .شكرًا، تفضلوا
- :النائبة منى صالح مهدي العميري  -

ستهجان للحادث اإلجرامي الذي طال أبناء المحافظة يوم أمستقرأ   (مرافق). بيان نواب محافظة ديالى، إستنكار وا 
 .قراءة سورة الفاتحة

 .(ءة سورة الفاتحة وقوفا  تمت قرا)
- :السيد رئيس مجلس النواب -

بفعل داعش، السيد أحمد مدلول يقرأ ( 0222)أكثر من نواب محافظة نينوى عن الحادث اإلجرامي الذي إستشهد على أثره 
 .، أكثر من بيان الذي قدم في بادئ األمرالبيان
- :الجربادمحم  النائب أحمد مدلول -

 (مرافق). بفعل داعش( 0222)ظة نينوى عن الحادث اإلجرامي الذي إستشهد على أثره أكثر من نواب محافيقرأ بيان 
 .قراءة سورة الفاتحة

 .(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفا  )
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .لستحال التوصيات إلى لجنة األمن والدفاع ولجنة حقوق اإلنسان لغرض دراستها وتقديمها إلى المج شكرًا،
 .والرياضة حول اليوم اليوم العالمي للشباب، تفضلوا اآلن، لجنة الشباب

 .يتم إستدعاء شريحة من الشباب بمعية لجنة الشباب والرياضة
 .طلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الجلوس في أماكنهمأأنا 
- :كاظم النائب جاسم دمحم جعفر -

 .لنواب المحترمينالسادة أعضاء هيأة الرئاسة لمجلس ا
 .السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين

 .السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته
يوم الشباب العالمي، يوم خصصته األمم المتحدة يومًا عالميًا للشباب لفسح فيه  20/7/0222يصادف يوم غد األربعاء 

المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني  وبالمقابل تطلب من ما يدور في خلجات أفكارهم المجال للشباب إلطالق
 .موالمنظمات األممية التفاعل مع الشباب واإلستماع لهم وفسح المجال لطموحاته

سوف نخرج هذا اليوم عن المألوف ولن يكون لنا كلمة بل نطلب من الشباب أن يقدموا كلمتهم  نحن في لجنة الشباب والرياضة
لشاب حسام حسون فليتفضل إللقاء كلمة لكل مكونات العراق واآلن الكلمة  شباب أمامكم يمثلون أمام السادة نواب العراق وأن ال

 .تفضلوا ،الشباب
- (:العراقشريحة شباب  ممثل عن)حسام حسون  سيدال -
 (قمراف) .بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذين يمثلون شريحة الشباب ومن كل مكونات العراق العراقي كلمة الشباب يقرأ
- :السيد رئيس مجلس النواب -
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ن شاء هللا على ضوء لمواجهته للتحديات والصعاب يضًا بدورنا كمجلس النواب نحيي الشباب العراقيأنحن  شكرًا، حملة  وا 
 .اإلصالحات سوف يكون له قسط من اإلهتمام الكبير

 .شكرًا جزيالً 
 .اآلن الفقرة األخيرة من البيانات، بيان النائب أحمد األسدي

- :السديالنائب أحمد جاسم صابر  -
 (مرافق). يقرأ رسالة من المقاتلين في جبهات القتال إلى كل أبناء الشعب العراقي

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
القراءة الولى لمشروع قانون الضمان االجتماعي، لجنة العمل والشؤون االجتماعية واللجنة القانونية ولجنة : الفقرة ثانيا  *
 .والطفولة ولجنة حقوق اإلنسانوالسرة رأة الم
 -(:نقطة نظام) ةالمحن صادق رسول حسون النائب  -

 .هذا القانون هو القانون القديم
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .سوف اطلب تسجيل الحضور، أرجو عدم الخروج وسوف اطلب تسجيل الحضور
 -:ةالمحن صادق رسول حسون النائب  -

و القانون القديم تم سحبه سابقًا واآلن عاد من رئاسة الجمهورية ولم يمر ال على الوزارة وكذلك لم يمر على أن هذا القانون ه
اللجنة المختصة أو اللجان المختصة ولهذا هنالك قانون آخر تم استكمال كل مراحله في الوزارة ومجلس شورى الدولة واآلن تم 

 .نرفعه الى مجلس الوزراء إلرساله الى البرلما
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 إذن المطلب هو التأجيل؟
 -:ةالمحنصادق رسول حسون النائب  -

 .نعم التأجيل
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

تؤجل هذه الفقرة بناًء على طلب من الحكومة لغرض إدخال بعض التعديالت عليه وحال وروده من الحكومة سوف يتم درجه 
 .الفقرة على جدول األعمال حول هذه

 
 -(:نقطة نظام) الدهلكي رعد حميد كاظم عوادالنائب  -

نائب طلب على إدخال مشروع قانون تخلي عن الجنسي المكتسبة من الحكومة الى ( 02)اليوم قدم عدد من النواب أكثر من 
دخاله الى جدول العمال وق راءته قراءة أولى في جلسة هذا هيأة الرئاسة لذلك نطلب من السادة النواب التثنية على هذا األمر  وا 

 .اليوم
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .إذن الفقرة ثانيًا تؤجل لحين ورودها من الحكومة بعد التعديالت التي يمكن أن تدخل
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 (.070)قبل ذلك اطلب تثبيت الحضور، إذن عدد الحضور 
نحن الموقعين أعضاء مجلس النواب )عضو ( 02)السيدات والسادة أعضاء المجلس تقدم عدد من السيدات والسادة األعضاء 

نطلب إدراج قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة للمسؤولين في الدولة العراقية خدمة للصالح العام بناًء على مشروع قانون 
ول أعمال المطالبة بدرجه على جدول أعمال اليوم، لذا أطلب التصويت على إضافة الفقرة على جد( ُأرِسَل الى مجلس النواب

 .اليوم
 (.تم التصويت بالموافقة على إدراج مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة على جدول أعمال اليوم)

 .يدرج على جدول أعمال اليوم ولكن مرة أخرى نرجع لاللكتروني
 .الذي لم يستطع تثبيت حضوره يثبت اسمه في ورقة ويقدمها الى رئاسة المجلس

دوائر الدولة موظفي مين على المسؤولية الشخصية لأراءة الولى لمشروع قانون التعديل الول لقانون التالق: الفقرة رابعا  *
 .(اللجنة القانونية ،اللجنة المالية)، 1990لسنة ( 73)والقطاع العام رقم 

 -(:نقطة نظام) العباديالحسين  الخالق عبد جبار عبدالنائب  -
 .عمال ماذا بخصوصها؟ هل تم تأجيلهابالنسبة للفقرة ثالثًا من جدول األ

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 . عفوًا لقد نسيتها أنا سوف اذكرها

، اللجنة القانونية)، 1017لسنة ( 9)القراءة الولى لمشروع قانون التعديل الول لقانون التقاعد الموحد رقم : الفقرة ثالثا  *
 .(اللجنة المالية

 -(:نقطة نظام) العباديالحسين  عبدالخالق  جبار عبدالنائب  -
أن هذا القانون جاء في السنة الماضية في عهد الحكومة السابقة وبالتالي اآلن إذا تم عرضه سوف يتعارض في قسم منه مع 
اإلصالحات أو ورقة اإلصالحات التي تمت التصويت عليها لذا أرى أن تفاتح الحكومة هل سوف يتم السير بهذا القانون 

جراءا  .ته التشريعية؟ كونه يتعلق بتقارب الرئاساتوا 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 متى تم إرساله؟
 -:العباديالحسين  الخالق عبد جبار عبدالنائب  -

تم إرساله العام الماضي من الحكومة في عهد الحكومة السابقة لذا يجب أن يتم االستفسار من الحكومة الحالية هل يتم السير 
 رجاعه لغرض إجراء التعديالت عليه؟به؟ أم يتم إ
 -:السيد رئيس مجلس النواب  -

 ؟ةأن يقرأ القراءة األولى وبعد القراءة األولى ماذا تقولون في اللجنة القانوني :أنا رأيي هو اآلتي
 -:الحسن محمود صالح عاتيالنائب  -

ذا ما كان هنالك أن إحكام النظام الداخلي توجب على رئاسة المجلس عرض القوانين التي تأت ي بصيغة مشاريع من الحكومة وا 
بعد القراءة األولى ومناقشة األسس واألهداف ومن ثم ( 200)رأي للسادة أعضاء مجلس النواب فانه يتم بموجب إحكام المادة 

نون التصويت عليه من حيث المبدأ أي إذا لم تكن هنالك نية للمضي في تشريعه فعلى مجلس النواب أن يصوت برد القا
 .استنادًا لما ورد في إحكام النظام الداخلي أما إعادته أثناء العرض بهذه الطريقة أعتقد أنها فيها مخالفة للنظام الداخلي
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 -:السيد رئيس مجلس النواب -
ق بحملة إذن البرلمانية يتم توجيه كتاب الى الحكومة لبيان رأيها األخير بشان مشروع القانون والذي يتماشى مع التوجه المتعل

 .اإلصالحات تؤجل هذه الفقرة
 -(:نقطة نظام) المفرجيخالد حمد عالوي النائب  -
من النظام الداخلي حول إعداد جدول األعمال فنحن يوم أمس لياًل علمنا أن جدول األعمال مخصص فقط ( 08)المادة  

 .أعمال فيه مواضيع مهمة جدًا وبالذات الفقرة تاسعاً لمناقشة ورقة اإلصالح المقدمة من الحكومة والبرلمان واليوم تفاجئنا بجدول 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .هذه الفقرة تم تقديم طلب بتأجيلها وتم تأجيلها
 -(:نقطة نظام) المالكي المحسن عرمش السالم عبد عبدالنائب  -

س النواب الى الوزارات أو الهيئات أو هنالك الكثير من الطلبات واألسئلة التي ترفع من قبل السيدات والسادة أعضاء مجل
المؤسسات ولم يتم اإلجابة عليها منذ أكثر من شهرين وبالتالي في الدورة السابقة اتخذنا قرار بأنه خالل اإلجابة تتم خالل سبعة 

هل لهذه أيام وبالتالي على هيأة الرئاسة واإلخوة أعضاء مجلس النواب اتخاذ قرار بهذا الصدد حتى ال يكون هنالك تجا
 .الطلبات
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ذا امتنع المسؤول أو الوزير او الجهة  السيد النائب هذا ال يحتاج الى قرار، أحيانًا واحدة من صيغ الرقابة تقديم هي السؤال وا 
خدام هذه الوسيلة التي ُسئلت عن اإلجابة باإلمكان تحويلها الى استجواب وباإلمكان السيدات والسادة أعضاء المجلس است

 .لغرض إرغام الجهات التي يتم سؤالها عن اإلجابة بشكل واضح
القراءة الولى لمشروع قانون التعديل الول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة : الفقرة رابعا  *

 .(اللجنة المالية، اللجنة القانونية) ،والقطاع العام
 -:العباديالحسين  الخالق عبد جبار عبدالنائب  -

 .يقرأ القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام
 -:سرحان احمد سرحان مالكالنائب  -

 .الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام يكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون التأمين على المسؤولية
 -:النائب كامل ناصر سعدون الزيدي -

 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام
- :العبادي الحسين الخالق عبد جبار عبدالنائب  -
لية كان الرأي انه مع عدم السير في هذا القانون على اعتبار انه يحمل الدولة أعباء إضافية ألنه أضاف اآلن نحن كلجنة ما 

جهاز المخابرات ووزارة الدفاع وهذا يتطلب أعباء مالية سوف تدرج ضمن نفقات الوزارة وبالتالي الدولة تخسر من خالل 
 .اإلختالس اواًل ومن خالل التأمين ثانياً 

- :رئيس مجلس النواب السيد -
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السيد النائب، هذا يناقش وأثناء عملية القراءة الثانية إذا كان للحكومة رأي نحن نطلب من اللجنة استضافة الجهات التنفيذية  
 .وأخذ رأيها
- :النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي -
 .عتراض عليه من حيث المبدأ وطرحه للتصويتنحن كلجنة مالية نقترح اآلن رد هذا القانون من حيث المبدأ، اإل 
- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .نحن لم نعرضه إال أن اللجان لم يكن لديهم مشكلة 
- :النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي -

رأ القراءة األولى ال سيادة الرئيس، كانت لدينا مشكلة وقلنا بأن هذا الموضوع نحن معترضين عليه، فأصبح اإلتفاق بأن يق
 .وبعدها يتم اإلعتراض

- :السيد رئيس مجلس النواب -
طيب، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب اآلن نحن بصدد القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون التأمين على  

اه قراءة أولى، هناك إعتراض من حيث قرأن 2222لسنة ( 78)المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 
ذا كان يوجد وجهة نظر معارضة وسيطرح بعد ذلك إلى التصويت تفضل مرة أخرى، وجهة . المبدأ، أريد سماع وجهة النظر وا 

 .النظر المعارضة
- :النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي -

ي هذا التعديل وزارة الدفاع وجهاز المخابرات سوف تدفع مبلغ هذا القانون يرتب التزامات على الحكومة كونه شمل اآلن ف
تأمينات وهذا يضاف إلى النفقات، أرى أن اإلبقاء على القانون القديم كونه يحمل الدولة أعباء أواًل من خالل اإلختالس الذي 

 .مة نفقات إضافيةسيتم وثانيًا من خالل دفع مبلغ التأمينات، أنا أنظر إلى الجانب المالي كونه يحمل الحكو 
- :السيد رئيس مجلس النواب -
 حسنًا من لديه وجهة نظر أخرى؟ 
- :النائب محمود صالح الحسن -

وحصل تأكيد بضرورة المضي بتشريعه، محتوى هذا القانون  0227في الحقيقة هذا المشروع جاء من الحكومة وجاء في عام 
أو ألي مسألة أخرى، ما ذنب هذه الدائرة أن تخسر، تريد التأمين على أن الحوادث التي تقع ألي سبب كان سواء كان إختالس 

وضعها ألن ما حصل نتيجة أخطاء الغير الذين اختلس أو الذي قام بفعل مخالف للقانون أدى إلى الضرر، تريد أن تؤمن 
ون من المسائل المهمة التي تتيح ذلك، هذه مسألة وفق القواعد والنظرية العامة مسألة منطقية وفق أحكام، يعد تشريع هذا القان

وضرر، أعتقد ال يوجد ضير أما موافقة الحكومة واضح في  حيفبأن يعوض ما وقع عليه من  للمؤمنلمن يقوم بالتأمين أي 
 .مشروع القانون 

- :اشي عكاب فالح ساري عبدالنائب  -
عباء مالية إضافية كونه اإللزام به على كل مدير من حيث األثر المالي على الخزينة العامة، هذا سوف يحمل الخزينة العامة أ 

 يعام أن يؤمن على الموظفين الذين يمتلكون حيازة مالية أو لديهم أمانة أن يؤمن عليهم لدى شركة التأمين الوطنية وبالتال
ين، فإذا تم يجب أن يكون هناك تخصيص مالي سنوي لكل دائرة ولكل وحدة محاسبية يتم تخصيص مبالغ تدفع إلى شركة التأم
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اإلختالس سوف تقوم الخزينة العامة بدفع هذا اإلختالس نتيجة للتأمين إضافة على إرتكاب المختلس لخلل آخر على المال 
العام وبالتالي الجريمة سوف تكون ضعف مرة يدفعها عن طريق ومرة أخرى يدفعها عن طريق عملية االختالس أو التالعب أو 

 .مالية إضافية على الخزينة العامة ال تستطيع الموازنة أن تتحملها خالل الشهور القادمة الهدر، فلذلك هذا فيه أعباء
- :العوادي عواد محسن دمحمالنائب  -

 من حيث القراءة األولى اللجنة المالية أعطت رأيها بأن يقرأ القراءة األولى والسيد النائب قرأها القراءة األولى ضمن اللجنة المالية
فس الوقت الذي قرأها القراءة األولى اعترض عليه من حيث المبدأ، فهذه إشكالية، المعترض من حيث المبدأ ال واعترض وفي ن

 .يكون ضمن القراءة األولى
ضافةموضوع الجنبة المالية يحتاج فيه إلى رأي الحكومة : ثانياً  إلى هذا الموضوع موضوع تنظيمي إداري، الجنبة المالية  وا 

 .دولةتعتمد على دوائر ال
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .النائب يونادم كنا وبعدها نسمع رأي الحكومة فإذا بينت استعدادها للمضي في التشريع يزول اإلعتراض
- :خوشابا يونادم يوسف كناالنائب  -

نى منه بمعنى أنهم غير أنا أعود إلى مالحظة اللجنة أن الجيش أو الدفاع أو األمن والمخابرات تستطيع ان تثبت بالقانون ويستث
 .مشمولين بهذا اإلجراء أن أجهزة المخابرات واألمن والدفاع غير مشمولين بهذا القانون 

- :النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي  -
لموظف في مواد القانون ذكروا االستثناء بأن المؤمِ ن أي الدائرة التي ال تتحمل دفع الضرر أو االختالس إذا قام باالختالس ا

بحكم بات أي إذا ثبت اختالسه بحكم بات، إذن هذا مورد أو قاعدة تحدد إمكانية الهدر أو التفريط باألموال المؤمنة من قبل 
الدوائر العامة أو القطاع العام ويبدو بشكل رئيسي هو تغيير فقرة القطاع االشتراكي كان في السابق مبدلة بالقطاع العام، وهذا 

يوجد تغيير جوهري، يعني التعديل ال يوجد به تغيير جوهري هو نفسه فقط الصياغة القطاع االشتراكي أصبح  الذي أنا أراه، ال
 .القطاع العام
- :النائب دمحم ريكان حديد الحلبوسي -

طاع القانون واضح وال يؤثر على خزينة الدولة والدليل أن التأمين يكون لدى الشركات المملوكة إلى الدولة وليس شركات الق
تشريع هذا القانون  ةالخاص وبالتالي ال يؤثر على خزينة الدولة وهذا السياق معمول به في كل دول العالم، نحن نرى ضرور 

 .والمضي به
- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .رأي الجهة التنفيذية 
-(:وزير الدولة لشؤون مجلس النواب)الجبوري  خلف هللا عبد احمد عبدالسيد  -  

 .رأي الحكومة ال مانع من المضي في تشريعهحقيقة أن 
- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .شكرًا، إذن نمضي بعملية التشريع، يزول اإلعتراض من حيث المبدأ 
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ن الحكومة ال ِقبَل لها بما يتضمن من التزامات وهي تقول ال مانع لدي من المضي اآلن مفهوم حجة االعتراض االحتجاج با
 .وعليه سنمضي بعملية التشريع ونشكر اللجان المختصة

اآلن بودي أن أعلن للسيدات والسادة أعضاء المجلس أن هناك طلب قدم إلستجواب السيد وزير الكهرباء ووقع هذا الطلب من 
( 02)ستوفى اإلجراءات الالزمة لعملية اإلستجواب وبناًء على ذلك قررت رئاسة المجلس تحديد يوم نائب والطلب إ( 30)قبل 

من هذا الشهر موعد إلستجواب وزير الكهرباء فعلى المستجِوب أتباع كل اإلجراءات القانونية الالزمة بهذا خصوص وأيضًا 
 .ليات واألسئلة الالزمة لتنفيذ ذلكعلى الدائرة البرلمانية إعالم المستجَوب بالتوقيت وبكل األو 

 .نائب موقع، وبالمناسبة إذا أصبح هناك سحب تواقيع فسوف تعلن( 30)المستجوب النائب صالح الجبوري وبتعضيد 
القراءة الولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة : الفقرة خامسا  *

 (.لجنة العالقات الخارجية، اللجنة المالية. ) النسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات اآلفات الخطرةعن علم ب
نتهت من الصياغة النهائية لقانون المعاهدات الدولية وهذا من القوانين إأيضا بودنا أن نعلمكم أن لجنة العالقات الخارجية قد 

هذا المشروع أرجو االنتباه يحتاج إلى الثلثين  ،ل األعمال يوم الخميس القادمسيعرض على جدو و المهمة التي طال أمر تشريعها 
فأرجو من  ،إلقراره وبالتالي نعتبر أن الحضور يوم الخميس أمر الزم ألننا نحتاج إلى الثلثين إلقرار قانون المعاهدات الدولية

 .لهذا األمر يألجنة العالقات الخارجية أيضا أن تته
- :ن موسى البياتيالنائب عباس حس -
القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة  أيقر 

 .لبعض المواد الكيميائية ومبيدات اآلفات الخطرة
- :النائب ريناس جانو دمحم يونس -

ق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض انضمام جمهورية العرايكمل قراءة مشروع قانون 
 .المواد الكيميائية ومبيدات اآلفات الخطرة

- : جري الماذيأبو  النائب إقبال عبد الحسين -
قة عن علم بالنسبة انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبتقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون 

 .لبعض المواد الكيميائية ومبيدات اآلفات الخطرة
- (:نقطة نظام)الطائي  زينب ثابت كاظمالنائبة  -

أعتقد أن لجنة الزراعة والمياه يجب أن تشترك في هذه االتفاقية هذا اواًل باعتبار انه من ضمن اختصاصها وأيضا ال اعرف 
أن لجنة الزراعة ولجنة الصحة، ثانيًا أصل االتفاقية غير موجودة في القراءة األولى، حتى  لماذا اللجنة المالية مشتركه؟ أعتقد

 .اآلن غير موجودة حتى نستطيع دراستها
- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .االتفاقية أحيانًا تعطى إلى اللجنة لغرض دراستها وُتشرك اللجنة 
- :البريفكاني فارس صديق نوري عبد الجبارالنائب  -

هذه اإلتفاقية لها إتصال مباشر بصحة الفرد والمجتمع وكذلك لها تأثيراتها على البيئة المجتمعية فلذلك أرى من الضروري أن 
 . تكون لجنة الصحة هي من اللجان الرئيسة المشتركة لمناقشة وقراءة هذه االتفاقية

- :النائب حسام علي حسين العقابي -
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 . وزع النسخة علينا حتى اآلن، علمًا انه تم التصويت عليهاحزمة اإلصالحات النيابية لم ت
- :السيد رئيس مجلس النواب

 .توزع من البرلمانية، تم توجيه ذلك، شكرًا جزياًل للجنة المختصة
الملحقة باالتفاقية البريدية  1007القراءة الولى لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة : الفقرة سادسا  * 
 (.لجنة العالقات الخارجية، اللجنة المالية. )لميةالعا
- :النائب ريناس جانو دمحم يونس -
 .الملحقة باالتفاقية البريدية العالمية 0227القراءة األولى لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة  أيقر  
- :النائب إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي -

 .الملحقة باالتفاقية البريدية العالمية 0227ع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة القراءة األولى لمشرو تكمل 
- :النائب عباس حسن موسى البياتي -

 .الملحقة باالتفاقية البريدية العالمية 0227القراءة األولى لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة يكمل 
 
- :السيد رئيس مجلس النواب -
لجنة النفط والطاقة، . ) القراءة الولى لمشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط: رة سابعا  الفق* 

 (.لجنة القاليم والمحافظات
 .عتراضات اآلنالبرلمانية يمكن تقديم ملف اإل

- (:نقطة نظام) علي معارج صويدج طاهرالنائب  -
جاءنا في بداية هذه السنة من الحكومة وحقيقة تم مناقشته بين لجنة الطاقة ولجنة بخصوص مشروع القانون، هذا المشروع 

 تاألقاليم والمحافظات، لدينا إستفهامات كثيرة كلجنتين لجميع مواد مشروع هذا القانون وتم إتفاق اللجنتين حول هذه االستفهاما
نة االستشاريين خالل هذه الفترة وتم تقديم إستفسارات من خالل استضافة لجنة االستشاريين في مجلس الوزراء، لم تستجب لج

مباشرة مع وزارة النفط، وزارة النفط تقول بأنها لم تعلم بأوليات هذا المشروع، لذلك أنا أرى بأن يعرض هذا المشروع إلى 
 .مع الحكومة تالتصويت من حيث المبدأ أما قراءته القراءة األولى حتى نستثمر الوقت أو ال نمضي ننتظر االستفهاما

- :السيد رئيس مجلس النواب -
اللجنة المختصة، أواًل يقرأ وبعد ذلك نسمع إذا كان هناك وجهة اعتراض بهذا الخصوص، يقرأ أواًل وبعد ذلك نسمع أيضًا ممثل 

 .الحكومة موجود
- :النائب خالد حمد عالوي المفرجي -
 .ت المنتجة وغير المنتجة للنفطالقراءة األولى لمشروع قانون تحديد حصة المحافظا أيقر 
- :النائب زاهر ياسين حنش العبادي -

 .القراءة األولى لمشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفطيكمل 
- :شرين عبد الرحمن دينو بيري النائبة  -

 .للنفط القراءة األولى لمشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجةتكمل 
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- :(نقطة نظام) الزركانيسلمان زباري  ةفاطمالنائبة  -
( 02)هذا القانون فيه إلتفاف واضح على حقوق المحافظات المنتجة للنفط، وكذلك تقطاع واضح مع قانون مجالس المحافظات 

فظة، وصياغته بالشكل الذي ، لذا أرى ضرورة إرجاعه للمحا(بترودوالر 2)المعدل والنافذ، ويلغي حق المحافظات المنتجة بالـ
 .المعدل( 02)ينسجم مع قانون المحافظات 

- (:نقطة نظام)الدين سعيد ءحسن توران بهاالنائب  -
، وضمن هذه التعديالت (02)الحكومة في إجتماعها األخير مع السادة المحافظين حيث تم مناقشة موضوع تعديل ثالث لقانون 

از، وأنا أقترح أن نتريث في تشريع هذا القانون لحين ورود التعديل الثالث لقانون هي حصة المحافظات المنتجة للنفط والغ
 .إلى مجلس النواب، وبالتالي سيتم دمج القانونين وال حاجة لتشريع مثل هذا القانون ( 02)
- (:نقطة نظام) العباديعبدالخالق عبدالحسين  النائب جبار -

 .ومجالس المحافظات( 02)ع قانون هذا القانون مثل ما تفضل اإلخوان يتعارض م
هذا القانون جاء . هذا الموضوع سبق وأن تم اإلتفاق على أن تكون هناك نسبة مئوية أكثر من هذه النسبة المطبوعة اآلن: ثانياً 

، فإما عرض الموضوع على المجلس لرفضه من حيث المبدأ، أو التريث لحين إستكمال المشاورات 0227بفترة قديمة منذ سنة 
 .بين اللجان المعنية، خصوصًا وأن لجنة النفط والطاقة طلبت من رئاسة المجلس التريث في اإلجراءات التشريعية لهذا القانون 

- (:نقطة نظام)بامرني براهيم إنجيبة نجيب النائبة  -
داته بشكل منصف من الدستور الذي يؤكد على أن توزع وار ( 220)أنا أيضًا أرى بأن هذا المشروع يخالف أحكام المادة 

يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البالد، مع تحديد حصة لمدة محددة لألقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة 
مجحفة من قبل النظام السابق وتضررت بعد ذلك، أي أن هذا المشروع فيه مخالفات دستورية وقانونية يجب أن تدرس بشكل 

 .منتجة وأيضًا المحافظات األخرى بما ينسجم مع الدستور والقوانين األخرى يضمن حقوق المحافظات ال
 
- (:نقطة نظام)الجبوري هيثم رمضان عبدعلي النائب  -

الدستور نص على تحقيق العدالة اإلجتماعية بين أبناء الشعب العراقي، وأيضًا نص على أن النفط والغاز من حق أبناء الشعب 
اليوم إذا نظرنا إلى الموازنة نالحظ في بعض المحافظات يعادل ستة أو سبعة أضعاف مردرد . اتالعراقي وملك لكل المحافظ

المواطن في المحافظة غير المنتجة للنفط، وهذا يجعل هوة كبيرة بين التنمية وتقديم الخدمات للمواطن بين محافظة وأخرى، 
كن بنفس الوقت هنالك أموال تصرف من الوزارات على فلذلك هذا القانون ال يمنع من أن تعوض المحافظات المنتجة، ول

المحافظات، فيجب أن يكون هناك توازن بين المحافظة المنتجة والمحافظة غير المنتجة، لكي تتحقق العدالة، هذا القانون 
موال الموازنة الحقيقة هو مطلب لكثير من المحافظات، وخاصة محافظات الفرات األوسط التي تعاني الويالت، والتي ال تكفي أ

 .من إحتياجاتها%( 22)فيها لتغطية حتى 
- (:نقطة نظام)الحريشاوي فالح حسن جاسم النائب  -

، وهذا 0220المعدل لسنة ( 02)نعتقد أنه عند تشريع القوانين يجب أن ال تتعارض مع قوانين نافذة، وهناك قانون هو قانون 
وكانت هناك دعوة أمام هذا القانون في المحكمة اإلتحادية وتم سحبها من  في الدستور،( 202)القانون هو نافذ بصريح المادة 

نعم العدالة في توزيع الثروات هذا شيء مهم، ولكن ما يتعلق باألضرار التي حصلت في المحافظة المنتجة . قبل الحكومة
لحقت بالمحافظات، لذلك أعتقد أن وخصوصًا محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية من التلوث البيئي، وأيضًا األضرار التي 
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المعدل وا عطاء المحافظات المنتجة التي لحقتها األضرار البيئية أكثر من هذه الحصة، سوف ينسجم مع ( 02)العمل بقانون 
 .اإلصالحات التي أطلقتها الحكومة

- (:نقطة نظام) مناضل جاسم دمحم الموسوي النائب  -
ك يجب أن توزع الثروات على جميع المحافظات بالتساوي دون لعراق الموحد، لذال فرق بين محافظة وأخرى طالما هي في 

 .التمييز بين محافظة منتجة وغير منتجة، ألنها ثروات العراق
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .نسمع رأي الجهة التنفيذية للحكومة بهذا اإلطار
- (:النواب وزير الدولة لشؤون مجلس) الجبوري  حمد عبدهللا عبدالسيد أ -

إجتمعت الهيأة التنسيقية العليا لألقاليم والمحافظات، وتم حضور الوزراء واإلخوة المحافظون ورؤساء المجالس،  2/7في تأريخ 
، وفي (2)، ومن ضمن هذه التعديالت النسب الموجودة هنا في المادة (02)وتم اإلتفاق على بعض التعديالت على قانون 

الت من قبل مجلس الوزراء، وأرسلت إلى مجلس شورى الدولة، وهي في طريقها إلى مجلس النواب تم إقرار هذه التعدي 7/7
نطلب تأجيل إقرار هذا المشروع لحين وضول هذه التعديالت إلى مجلس النواب، وبالتالي تدمج وتضاف، ويتم إقرار . العراقي
 .المشروع
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .أثناء القراءة الثانية تلحقونا بالتعديالت نحن ماضون بعملية التشريع،
- (:وزير الدولة لشؤون مجلس النواب) الجبوري  حمد عبدهللا عبدالسيد أ -

اليوم . دوالر( 222)عندما كان سعر البرميل الواحد ( 2)بخصوص التعديالت تم اإلتفاق مع المحافظات على النسب، كانت 
بل النسب، إتفقت المحافظات ورئيس الهيأة التنسيقية العليا الدكتور حيدر مع الوزراء  ال يوجد في دول العالم أن تحدد الدوالر،

 .نتمنى أن يؤجل هذا الموضوع حتى وصول التعديل الجديد(. 2)ومجالس المحافظات على النسب، أي في المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .تفضلوا اللجنة المختصة. الل مدة إسبوع أن تكون جاهزةإذن اللجان المختصة بمتابعة الجهة التنفيذية، وأرجو خ
- :المفرجيخالد حمد عالوي النائب  -

بدايًة نحن عندما وصلنا المشروع أرسلنا إلى أربع محافظات، محافظتين منتجتين للنفط، اللتين هما كركوك والبصرة، 
اءت موحدة برفض بنود هذا المشروع، على إعتبار أنها ال ومحافظتين غير منتجتين للنفط، اللتين هما بابل واألنبار، اإلجابة ج

إجتمعنا مع لجنة النفط والطاقة، وكان أيضًا هنالك إتفاق على أن الموجود في هذا القانون ال . تحقق مصالح هذه المحافظات
تعديل على قانون يلبي مصالح المحافظات، وبالتالي أنا أعتقد أن تأجيل هذا الموضوع في الوقت الحاضر لحين إجراء ال

 .المحافظات الذي يتالئم مع الوضع الحالي
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .إذن نطلب خالل مدة إسبوع إلحاق التعديالت بالصيغة الموجودة التي يمكن إعتمادها من قبل اللجان المختصة
زاب السياسية، التصويت على مشروع بودنا أن نعلمكم أن جدول أعمال الخميس سيكون فيه التصويت على مشروع قانون األح

التصويت على مشروع قانون جوازات السفر، التصويت على  قانون عقد المعاهدات، التصويت على مشروع قانون عقد العمل،
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س األموال العربية، التصويت على مشروع قانون و مشروع قانون جمهورية العراق على تعديل اإلتفاقية الموحدة إلستثمار رؤ 
فاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان، فأرجو من الكتل تصديق إت

 .السياسية اإلستعداد للمشاريع المقدمة للتصويت
  -(:نقطة نظام)التميمي ماجدة عبداللطيف دمحم النائب  -

يجب ( 7)أنا أقول فقط أن الفقرة . األولية، واآلن وزعوا لنا النسخةاليوم صباحًا نحن صوتنا على حزمة اإلصالحات البرلمانية 
بأن المبالغ المستقطعة من النائب الغائب ترسل إلى ( 7)حضرتك هنا في الفقرة . أن تعدل ألنها غير دقيقة من الناحية المالية

خزينة، ثم يعاد تخصيصها لألولويات ميزانية القوات األمنية وقوات الحشد الشعبي، هذه المفروض واألصح أن تذهب إلى ال
حسب رؤية الحكومة، ألننا نتكلم عن مستقبل وليس عن شيء مرحلي، وهذه المدة التي فيها اإلرهاب والحرب على اإلرهاب 

 .هي مؤقتة ولن تدوم، وبالتالي يجب أن نكون دقيقين في الكالم بأن تذهب إلى الخزينة
- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .القراءة الولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية: لثامنةالفقرة ا* 
 (.لجنة العالقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة)
- :البياتي عباس حسن موسىالنائب  -

 .بشأن الملوثات العضوية القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولميقرأ 
- :يونس ريناس جانو دمحمالنائب  -

 .القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضويةيكمل 
- :بوجري الماذيأالحسين دقبال عبالنائبة أ -

 .إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضويةالقراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى تكمل 
 
- :البريفكانيفارس صديق نوري النائب  -

 .القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضويةيكمل 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .اآلن نضيف الفقرة التي صوت عليها المجلس
 (.اللجنة القانونية) .التخلي عن الجنسية المكتسبةالقراءة الولى لمشروع قانون : ةاسعتالفقرة ال* 
- :الدهلكيرعد حميد كاظم النائب  -

 .يقرأ القراءة األولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة
- :حمد قدوأحنين دمحم النائب  -

 .المكتسبة يكمل القراءة األولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية
- :لقاء مهدي وردي حمدالنائبة  -

 .تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة
- :العبيديعالية نصيف جاسم النائبة  -
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 .تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .نة القانونيةشكرًا إلى لجنة المرحلين واللج
بالنسبة لنا مرة أخرى كانت قد صدرت أحكام قضائية تقتضي منا أن نعرضها على المجلس بشكل . السيدات والسادة األعضاء

واضح، لغرض التصويت على صحة العضوية، رحيل الملف إلى اللجنة القانونية، وأيضًا ال زالت هناك بعض األسماء التي 
الملف، حتى ال يكون األمر مفاجئًا بالنسبة للسيدات والسادة األعضاء فسوف ندرجه على أولى من الممكن أيضًا أن نحسم هذا 

فقرات جدول أعمال يوم الخميس، وأرجو أن يؤخذ باإلعتبار هذا الجانب، وأرجو من اللجنة القانونية أن توافينا برأيها القانوني 
أيضًا أرجو من الكتل . حكمة اإلتحادية بشأن عضوية األعضاءبشأن اإلعتراضات التي قدمت، والقرارات التي صدرت من الم

السياسية برئاساتها وممثليها أن تعقد إجتماعات مكثفة يوم غد، للتداول بشأن بعض التشريعات التي تحتاج إلى حوار، ولعلنا 
رس الوطني، وقد نحدد قانون نصل إلى صيغة نتفق بشأنها، وأنا أعني على وجه التحديد قانون المحكمة اإلتحادية، وقانون الح

 .األحزاب عند اللجان، قد نحدد جلسة مصغرة للتداول بشأن هذين القانونين ليوم غد
 .ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة العاشرة

 
 .ظهرا  ( 7:00)رفعت الجلسة الساعة 

********************** 
************* 
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 ب محافظة ديالىنوالمة ك



 21 - 15 

 



 21 - 16 

 

 نينوىب محافظة نوالمة ك
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 من المقاتلينرسالة 
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 الشباب العراقيكلمة 
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