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 م( 4/4/3216) االثنين (32)م ـة رقـجلسمحضر 
 

 .ا  نائب( 312: )عدد الحضور
 .صباحا  ( 11:11)بدأت الجلسة الساعة 

 -:رئيس مجلس النواب السيد -
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

نبدؤهاً.ًالثانيالفصلًالتشريعيًً،ثانيةالالسنةًالتشريعيةًً،لثةالثاًنيابيةالالدورةًمنًًلثةًوالعشرينالثاعنًالشعبًنفتتحًالجلسةًًنيابةً 
 .آياتًمنًالقرآنًالكريمًبقراءة
 -:دمحم العسكري  دمحم ناجيالنائب  -

ً.نًالكريمآمنًالقًرًيتلوًآياتً 
 -:النوابالسيد رئيس مجلس  -

لينًهللاًسبحانهًوتعالىًانًيتغمدهًئشكريًلوفاةًشقيقهًسايوسفًالللنائبًالدكتورًعليًيتقدمًمجلسًالنوابًالعراقيًبخالصًالتعازيً
ً.سورةًالفاتحةًلهًولكلًشهداءًالعراقًقراءةطلبًمنًالمجلسًالموقرًأ.ًوذويهًالصبرًوالسلوانًأهلهفسيحًجناتهًوانًيرزقً

 (.فاتحة وقوفا  تمت قراءة سورة ال)
ً.ًكتلةًالمواطنعنًيتفضلًبهًالنائبًحامدًالخضريًحولًذكرىًإستشهادًشهيدًالمحرابًهناكًبيانً
 -:النائب حامد موسى احمد الخضري  -

ً(مرافق).(دمحمًباقرًالحكيم)شهيدًالمحرابًالسيدًإستشهادًًذكرًىًيقرأًبيانًبمناسبة
 (.تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفا  )
 
 -:رئيس مجلس النوابالسيد  -

ستضافةًلألخًرئيسًالوزراءًوعلىًضوءًذلكًإكماًتعلمونًانًاألسبوعًالماضيًكانتًهناكًالمجلسًالموقرًًأعضاءالسيداتًالسادةً
ًإلىًمجلسًالنوابًكمقترحاتًفيًانًيكون ًالمقدمة ًواألسماء ًالوزارية ًالحديثًبشأنًالتشكيلة ًوكماًًواتم ًالوزارية ًفيًالكابينة وزراء

خوةًتًإلىًمجلسًالنوابًبظرفًمغلقًوكانًيحتويًهذاًالظرفًكماًتمتًاإلشارةًوذكرًذلكًأمامًاإلمً لً ونًانًهذهًاألسماءًسً تعلم
ً.كماًجاءًفيًداخلًالظرفًإزائهارؤساءًالكتلًالسياسيةًكانًيحويًهذاًالظرفًعلىًسيفياتًكمقترحاتًلمرشحينًللوزاراتًالمبينةً

التضامنيةًًاطارًمسؤوليتنإفهمًمنًخاللهًتوجهًالمجلسًبهذاًالخصوصًولكنًضمنًلىًطلبًيً نعمًالظرفًالمغلقًماًكانًيحتويًع
نجازًاإلصالحاتًالتيًوعدناًفيهاًالشعبًالعراقيًوبعدًتسليمًذلكًجرتًعدتًحواراتًإوتعاونناًكمجلسًنوابًمعًالحكومةًبضرورةً

سيةًوالكتلًالبرلمانيةًوالشخصياتًالمهتمةًبعمليةًاإلصالحًسواءًداخلًالمجلسًآوًخارجًالمجلسًمعًبعضًالقياداتًواألطرافًالسيا
ً.وبودًرئاسةًالمجلسًانًتطلعكمًعلىًبعضًالقضاياًالمتعلقةًبهذاًالجانب

ً-:هناكًمنًالثوابتًالتيًسوفًتمضيًبهاًجميعًاألطرافًبشأنًعمليةًالتعديلًالوزاري،ًهذهًالثوابتًتتمثلًباآلتي
هناكًحرصًمنًمجلسًالنوابًبداية ًوكذلكًمنًالحكومةًوحرصًمنًالكتلًالسياسيةًعلىًأنجازًاإلصالحًوكذلكًأنً:ًاألمرًاألول

يمضيًمجلسًالنوابًبإتجاهًعمليةًالتعديلًالوزاري،ًنمضيًقدما ًكمجلسًالنوابًصوبًهذاًالتوجهًفيًعمليةًالتعديلًالوزاريًوالً
ً.تراجعًعنًهذهًالقضية
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هناكًضوابطًمهمةًجدا ًلعمليةًاإلستئزارًأليًوزيرًيجبًأنًيكونًضمنًالتشكيلةًالوزاريةًهذهًالضوابطًمهمةًويجبً:ًانياألمرًالث
أنًتراعىًماًتمتًاإلشارةًلهًمنًقبلًاألخًرئيسًالوزراءًوكذلكًماًذكرًداخلًمجلسًالنوابًبشأنًضرورةًتمتعًالوزيرًالذيًيصوتً

المهنيةًوبشروطًالتكنوقراطًوالقابليةًعلىًإدارةًالوزارة،ًهذهًالشروطًالًإعتراضًعليهاًمنًقبلًًعليهًبالكفاءةًوبالنزاهةًوبمواصفات
الجميعًوسوفًيمضيًالكلًبضرورةًمراعاتهاًوبمراعاتهاًوفيًذاتًالوقتًبمشاركةًاألطرافًوالقوىًالسياسيةًأجمعًوضرورةًاإلتفاقً

ً.والمضيًبهذاًاإلتجاه
ًاألمرًالثالث ًالتصويتًالذيًجرىًبحضورًالسيدًأنًالتوجهًماضيًإ: ًالوزراءًوأنًمجلسًالنوابًيحترم لىًالتغييرًالشاملًلكافة

ً.رئيسًمجلسًالوزراء
ًالرابع ًاألمر ًالهيآتً: ًمن ًالتصويتًعليه ًتم ًما ًأيضا  ًالوزراء ًعن ًفضال  ًوالتبديل ًالتغيير ًبعملية ًيرتبط ًأنه ًأيضا ، ًالمهمة وهي

وكذلكًماًيتعلقًبالسفراءًوتصويتًالمجلسًالذيًمضىًبهذاًاإلتجاه،ًبمعنىًأنًعمليةًالتغييرًًالمستقلةًوالوكاالتًوالقياداتًاألمنية
الشاملًالتيًتمتًاإلشارةًإليهاًأوًالجوهريًكماًذكرًفيًبعضًالكلماتًإنماًتشملًهذهًالجوانبًأجمعًوعليهًالسؤالًالذيًيطرح،ً

اءًوالمتمثلةًبالسيرًالذاتيةًلمرشحينًكماًتمًذكرهمًعلىًأنهمًمقترحًكيفًيمكنًالتعاملًمعًالمقترحاتًالتيًقدمهاًاألخًرئيسًالوزًر
قدمًللنظرًبهًمنًقبلًمجلسًالنوابًبشأنًشخصياتًقدمتًلغرضًأنًتكونًوزراء،ًكيفًيمكنًالتعاملًمعًهذاًالظرفًومعًالسيرً

ً-:الذاتيةًالتيًقدمت؟ًالحقيقةًماًتمًالعملًبصددهًهوًاآلتي
لىًاللجانًالمختصةًوهيًموجودةًاآلنًفيًًتمًتوزيعًالسير:ًاألمرًاألول الذاتيةًإلىًكافةًاإلخوةًواألخواتًأعضاءًمجلسًالنوابًوا 

ًبالتفصيلًوالنظرًبشأنها،ًوكذلكًيكونًتوجيهًاآلنًإلىًكلًلجنةًمختصةًلتقييمًالوزيرً صندوقًكلًنائب،ًفأرجوًاإلطالعًعليها
حًأناًأقولًمقترحًالوزيرًينظرًمنًقبلًاللجنةًالمختصةًلبيانًكفاءتهًومهنيتهًبحسبًالوزارةًالمناظرةًللجنة،ًكلًوزيرًتمًذكره،ًالمقتًر

ً.وقابليتهًبعدًاإلطالعًعلىًسيرتهًوعلىًمهنيتهًبهذاًالخصوص
ًاألمرًالثاني ًيتعلقً: ًالداخليةًللنظرًفيًما لىًالقيدًالجنائيًفيًوزارة ًالمسائلةًوالعدالةًوا  لىًهيأة ًالنزاهةًوا  وجهتًكتبًإلىًهيأة

ً.المرشحينًأوًالمقترحينًمنًقبلًالسيدًرئيسًمجلسًالوزراءًبهذاًالخصوصبوضعً
ًالمسائلةً ًمنًبياناتًمنًقبلًهيأة ًيأتينا ًالحالًما ًونحنًننتظرًبطبيعة ًالنزاهة ًكتابًمنًهيأة ًاللحظة ًإلىًهذه الذيًوصلًإلينا

ً.والعدالةًوكذلكًمنًقبلًالقيدًالجنائيًبهذاًاإلطار
اضحًأنهًسوفًيأخذًتقييماتًبنظرًاإلعتبارًسواءًمنًالجهاتًالرسميةًأوًمنًاللجانًالمختصةًوأتمنىًماًسيقومًبهًالمجلسًبشكلًًو

أنًتنجرًاللجانًعملهاًاليومًبورقةًتقدمًبشأنًتقييمهاًللمقترحًالمقدم،ًماًسوفًينجزهًالمجلسًبهذاًاإلطارًضمنًاأليامًالقادمةًسوفً
جلسًالنوابًبشأنًمهنيةًوكفاءةًونزاهةًوقابليةًالمقترحًالموجود،ًألنًالسيدًرئيسًيحالًإلىًاألخًرئيسًمجلسًالوزراءًلبيانًموقفًم

مجلسًالوزراءًقال،ًهذاًظرفًمغلقًيتضمنًمقترحاتًلمرشحينًيمكنًأنًينظرًبهذاًالخصوصًوالمعنيًبشكلًكبيرًبعمليةًتشكيلً
ًاألط ًمع ًاللقاءاتًالتيًيعقدها ًمنًخالل ًرئيسًمجلسًالوزراء ًالسيد ًهو ًالحالًمجلسًالنوابًمستعدًالوزارة رافًأجمعًوبطبيعة

وحريصًعلىًإنجازًعمليةًاإلصالحًفيًالتوقيتًالذيًتمًذكرهًفمتىًيكونًاألمرًجاهزًمنًقبلًاألخًرئيسًمجلسًالوزراءًفيًتقديمً
ً-:الكابينةًأوًتقديمًالمرشحينًأوًالبدالءًسوفًيمضيًمجلسًالنوابًإلتخاذًقرارًبخصوصًأمرين

زراءًالموجودينًاآلنًبشأنًالنظرًبإستقالتهمًإذاًقدمتًأوًالتصويتًعلىًإقالتهمًإذاًتمًذلكًبطلبًمنًقبلًالسيدًالًو:ًاألمرًاألول
ً.رئيسًمجلسًالوزراء

التصويتًعلىًالبدالءًبحسبًماًسوفًيقدمًمنًقبلًرئيسًمجلسًالوزراءًأخذا ًباإلعتبارًبطبيعةًالحالًعمليةًالتقييمً:ًاألمرًالثاني
ً.إتجاههاًمجلسًالنوابالتيًسوفًيمضيًب

بوديًأنًأذكر،ًأنًهناكًتفاهمًوأنًهناكًعملًدؤوبًبهذاًالخصوصًسواءًمنًالكتلًالسياسيةًأوًمنًقبلًالمؤسساتًالتشريعيةًأوً
ً.الحكوميةًأوًمنًقبلًرئاسةًالجمهوريةًبأنًننجزًعمليةًاإلصالحًحسبًماًتمًذكرهًواإلتفاقًبخصوصه
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ًأنًنطلعكمًعلىًماًحصلً ًالخصوصًوفقًالتوقيتاتًالتيًتمًنحنًأحببنا وعلىًاإلجراءاتًالتيًسوفًيتبعهاًمجلسًالنوابًبهذا
ً.ذكرها

ًأنًالطلبًالمقدمًحددًوزيرًيديرًوزارتهً ًالسيدًرئيسًمجلسًالوزراءًقالًمنًخاللًحديث، ًيتعلقًبدمجًالوزاراتًأذكرًشيء، ما
ًويديرًالوزارةًالثانيةًوكالة ،ًبمعنى،ًليستًهناكًمنًعمل يةًدمجًوزارات،ًتبقىًالوزاراتًولكنًمنًيمثلًالوزارتينًفيًمجلسًأصالة 

ً.الوزراءًهوًوزيرًواحدًأصالة ًووكالة ،ًهذاًماًذكرهًوبإمكانكمًأيضا ًأنًتسألونًوبشكلًمباشرًحالًتشكيلًالحكومة
زارةًالمرشحًلهاًوهيًالوزارةًالمناظرةًماًننتظرهًاآلنًوهذاًاليوم،ًحتىًنحترمًالتوقيتات،ًمنًكلًلجنةًأنًتعطيناًتقييمًالوزيرًبحسبًالًو

ًوبعدًذلكًيتمً ًباإلعتبارًأيضا ًوجهاتًنظرًالهيآتًالتيًتمًسؤالها للجنةًالمختصة،ًرئاسةًالمجلسًسوفًتجمعًالتقييماتًوتأخذ
ً.التداولًمعًاألخًرئيسًمجلسًالوزراءًبهذاًاإلطار

ً.شكرا ًجزيالً 
ديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق التصويت على مشروع قانون التص: الفقرة ثانيا  *

 (.لجنة العالقات الخارجية، لجنة اإلقتصاد واإلستثمار. )وحكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية
ً.يتفضلوًن

ً.الًبأسًنستمعًلنقاطًالنظامًبعدًعمليةًالتصويتًحفاظا ًعلىًالنصاب
ً.ناًسوفًأعطيكًالمجالًبعدًالتصويتالنائبًنايفًالشمر،ًأ

ً.علىًهذاًالمشروع؟ًسوفًأعطيكًالمجال
أناًأطلبًمنًاللجانًأنًتؤديًعملهاًاليومًوسوفًيعلنًعنًاللجانًالتيًأنجزتًعملهاًبشأنًعمليةًالتقييم،ًفأرجوكمًاليومًتقدمونً

ً.عمليةًالتقييم
ً.اللجانًالمختصة،ًتفضلوا

 -:عباس حسن موسى البياتيالنائب  -
يرلنداً يقرأًمشروعًقانونًالتصديقًعلىًإتفاقيةًإنشاءًالمجلسًالوزاريًالتجاريًبينًحكومةًجمهوريةًالعراقًوحكومةًالمملكةًالمتحدةًوا 

ً.ًالشمالية
 -:نجيبة نجيب ابراهيم خالدالنائب  -
ومةًجمهوريةًالعراقًوحكومةًالمملكةًمنًمشروعًقانونًالتصديقًعلىًإتفاقيةًإنشاءًالمجلسًالوزاريًالتجاريًبينًحك(1ً)قرأًالمادةًت

يرلنداًالشمالية ً.ًالمتحدةًوا 
 -:(نظام ةنقط)عمار كاظم عبيد الشبلي النائب  -

فيًالبدايةًالنائبًعباسًالبياتيًقرأهاًصحيح،ًلكنًهذاًخطأ،ًجمهوريةًالمملكةًالمتحدة،ًكيف؟ًهيًمملكة،ًكانًعلىًاللجنةًأنً
ً.أًالمادةًاألولىًسيادةًالرئيستنتبهًللطباعة،ًالمملكةًالمتحدة،ًإقًر

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
ً.الجمهوريةًتحذف،ًالصحيحًحكومةًالمملكة

ً(.1)التصويتًعلىًالمادةً
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الكنانياحمد سليم عبدالرحمن النائب  -
إنشاءًالمجلسًالوزاريًالتجاريًبينًحكومةًجمهوريةًالعراقًوحكومةًالمملكةًًمنًمشروعًقانونًالتصديقًعلىًإتفاقية(2ً)قرأًالمادةًي

يرلنداًالشمالية  .المتحدةًوا 



 23 - 4 

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
ً(.2)التصويتًعلىًالمادةً

 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الحسين ابوجري الماذي اقبال عبدالنائب  -

 .تقرأًاألسبابًالموجبة
 -:النوابالسيد رئيس مجلس  -

ً.التصويتًعلىًاالسبابًالموجبة
 (.تم التصويت بالموافقة)

ً.التصويتًعلىًالقانونًككل
تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق )

يرلندا الشمالية  .(وحكومة المملكة المتحدة وا 
التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون االقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة  :الفقرة ثالثا  *

 .(لجنة الخدمات واالعمار، لجنة العالقات الخارجية، لجنة االقتصاد واالستثمار، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة) .الكويت
 -:الحارثي طليع حارث شنشلالنائب  -
ً.قرأًمشروعًقانونًتصديقًاتفاقيةًالتعاونًاالقتصاديًوالفنيًبينًحكومةًجمهوريةًالعراقًوحكومةًدولةًالكويتي
 -:عباس حسن موسى البياتيالنائب  -

ً.منًمشروعًقانونًتصديقًاتفاقيةًالتعاونًاالقتصاديًوالفنيًبينًحكومةًجمهوريةًالعراقًوحكومةًدولةًالكويت(1ً)يقرأًالمادةً
 -:رئيس مجلس النوابالسيد  -

ً.(1ً)ًالتصويتًعلىًالمادة
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:نجيبة نجيب ابراهيم خالدالنائب  -
ً.منًمشروعًقانونًتصديقًاتفاقيةًالتعاونًاالقتصاديًوالفنيًبينًحكومةًجمهوريةًالعراقًوحكومةًدولةًالكويت(2ً)قرأًالمادةًت
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ً.(2)ًالمادةًالتصويتًعلى
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الحسين ابوجري الماذي اقبال عبدالنائب  -

 .تقرأًاألسبابًالموجبة
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ً.التصويتًعلىًاالسبابًالموجبة
 (.تم التصويت بالموافقة)

 .التصويتًعلىًالقانونًككل
تصديق اتفاقية التعاون االقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة  قانون تم التصويت بالموافقة على مشروع )

 .(الكويت
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 -:السيد رئيس مجلس النواب -
ًلحقوقً ًالعليا ًالمفوضية ًلقانون ًالثاني ًالتعديل ًمقترح ًهي ًوالتي ًاألعمال، ًجدول ًإلى ًفقرة ًإضافة ًالمجلسًالموقر ًأطلبًمن اآلن

ضاغطًبهذاًالخصوص،ًوحتىًتباشرًلجنةًالخبراءًأعمالها،ًوالتيًعقدتًجلسةًيومًأمس،ًووجدتًضرورةًاإلنسان،ًأوال ًألنًالزمنً
إنجازًعمليةًالتعديلًبهذاًاإلطار،ًواليومًمنًالمهمًجدا ًأنًيقرأًقراءةًأولى،ًفأرجوًمنًالمجلسًالموقرًالتصويتًعلىًدرجهًفيًجدولً

ً.التصويت.ًاألعمال
 (.تم التصويت بالموافقة)

ً.،ًويقرأًهذاًاليوم2002لسنةً(35ً)تمتًالموافقةًعلىًدرجًمقترحًالتعديلًالثانيًلقانونًالمفوضيةًالعلياًلحقوقًاإلنسانًرقمًإذنً
ً(.النائبةًهدىًسجاد). سؤال شفهي إلى السيد وزير اإلعمار واإلسكان والبلديات: ا  الفقرة رابع*

ً.وأ رسلًالسؤالًإلىًوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوذلكًبناء ًعلىًتقديمهاًلهذاًالسؤال،ًوتمًتحديدًموعد،
ً:يومًأمس5/4/2012ًالسيدًالوزيرًبعثًبكتابًإلىًاألمانةًالعامةًلمجلسًالنوابًفيًتأريخً

يتعذرًعليناًحضورًجلسةًمجلسًالنوابًالمشارًإليهاًبكتابكمًآنفا ،ًلوجودًإلتزاماتًعمل2/4ًًشًفيً/1/9إشارةًإلىًكتابكمًالمرقمً
ً.وسوفًنحضرًالجلساتًالالحقةًعندًإشعارناًبها،ًللتفضلًباإلطالعًمعًالتقديرتخصًالوزارة،ً

ًمنًتحديدًموعدًآخرًللسيدًالوزير،ًأخذا ًباإلعتبار2/4ًالحقيقة،ًالتبليغًكانًيومً ،ًوكانًينبغيًأنًيكونًقبلًإسبوع،ًوالًمانعًلدينا
ً.السؤالًالمقدمًمنًالنائبةًهدىًسجاد

 -:الخياطهدى سجاد محمود النائبة  -
فيًالوقتًالذيًنثمنًبهًحرصًهيأةًرئاسةًمجلسًالنوابًعلىًتطبيقًالدستورً.ًالسيدًرئيسًمجلسًالنواب،ًواإلخوانًفيًهيأةًالرئاسة

وعلىًالنظامًالداخليًالذيًسمحًللنائبًوأتاحًلهًتوجيهًالسؤالًالشفاهيًإلىًالكابينةًالحكومية،ًوالًسيماًاليوم،ًونحنًنعيشًفيًحقبةً
التيًأولًمنًيتبناهاًنحنًكأعضاءًمجلسًالنوابًالعراقي،ًلذلكًأناًأتمنىًبالرغمًمنًتوجيهًالسؤالًالشفاهي،ًوالذيًكانًًإصالحات

ؤالًألولًمرةًسؤاال ًتحريريا ،ًوأجابًالسيدًالوزير،ًولعدمًقناعتناًبإجابةًوزيرًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًقررناًأنًنحولًالسؤالًإلىًس
ًتحديدً ًوتم ًوتعذرًعنًشفاهي، ًالرئاسة،ًوأرسلًالكتابًإلىًالسيدًوزيرًاإلعمارًواإلسكانًوالبلديات، ًبكتابًرسميًمنًهيأة الموعد

الحضور،ًلذلكًأناًأطلبًمنًهيأةًالرئاسةًالموقرةًأنًيكونًموعدًاإلجابةًعلىًالسؤالًالشفاهيًفيًالجلسةًالقادمة،ًوأناًأعتقدًالسادةً
ً.نًالجلسةًالقادمةًإنًشاءًهللاًموعدا ًنهائيا ًللسؤالًالشفاهيالنوابًحريصونًكلًالحرصًعلىًأنًتكًو

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
ً.أيضا ًفيًهذاًالسياق،ًطبعا ًكلًممارسةًتتعلقًباألسئلةًالشفهيةًيجبًأنًتحددًلهاًتوقيتات،ًوالبرلمانيةًتأخذًذلكًباإلعتبار

 -(:نقطة نظام)الشمري  نايف مكيف شنانالنائب  -
اسيةًعنًكثب،ًوخاصةًالتصويتًعلىًيإنًالشعبًالعراقيًيراقبًاليومًاألحداثًالس(.ًيحقًلكلًعضوًالتعبيرًعنًرأيه)،ً(45)المادةً

الكابينةًالوزارية،ًويومًكانًهناكًإجتماعًلهيأةًرئاسةًمجلسًالنوابًمعًرؤساءًالكتلًالسياسية،ًوهناكًإقتراحًبأنًتتمًإستضافةًالسيدً
ًفقطًمعًرؤس ًالسياسيةرئيسًالوزراء ًالكتل ًاء ًوهمً. ًمجلسًالنواب، ًأعضاء ًأمام ًرئيسًالوزراء ًالسيد ًأقترحًبأنًتكونًإستضافة أنا

ً.بأنًيبدوًرأيهمًواقتراحاتهمًأمامًالسيدًرئيسًمجلسًالوزراءً-يطالبونهمًًوالمتظاهرونًوالمعتصموًنً-المعنيونً
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ً(.222ً)اآلنًتثبيتًالحضور،ً
ً.جنةًالمرأةًلقراءةًالبيانًالتأسيسيًلشبكةًالبرلمانياتًالعراقيات،ًأدعوًعددا ًمنًالنائباتًلقراءةًهذاًالبيانأدعوًل
 -:البياتيحسن  يمل مرعأ النائبة -

ً(.مرافق).ًتقرأًالبيانًالتأسيسيًلشبكةًالبرلمانياتًالعراقيات
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- :النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري  -
قدمتًملفًإستجوابًوزيرًالماليةًكاملًفمنًغيرًالمعقولًلمدةًخمسةًأشهرًهوًفيًأدراجًهيأة13/12ًًأطالبًبتوضيحًمنًيومً

الرئاسةًوالمستشارًالقانوني،ًالتعديالتًالتيًطبهاًالمستشارًالقانونيًفيًشهرًالواحدًأكملتهاًونحنًندخلًعلىًالشهرًالرابعًأكملناهً
ً.هذاًالملفوالىًحدًاآلنًلمًيحددًاإلستجوابًوالًنعرفًنتيجةً

- :السيد رئيس مجلس النواب -
ً.لمًنحددًالموعدًفيًحينهاًألنًالسيدًالوزيرًكانًمجاز

- :النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري  -
ً.السيدًالوزيرًرجعًولهًأكثرًمنًشهرًهوًفيًالدوام

- :السيد رئيس مجلس النواب -
ً.تًزمنيةًثابتةاآلنًكلًالطلباتًالمتعلقةًبعملياتًاإلستجوابًستمضيًبتحديدا

- :النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي  -
ثالثا ً(52ً)وتأجيلًنقطةًالنظامًعنًالفقرةًهوًمخالفًألحكامًالمادةً(22ً)جبًأحكامًالمادةًًوحقًاإلعتراضًمكفولًلكلًنائبًبم أبتداءً 

فمحلًالنقطةًيفوتًحينماًحضرتكًتؤجلًنقطةًالنظامًالىًفقرةً(ًالفقرةًاألولىًالًيجوزًمناقشةًفقرةًجديدةًإالًبعدًإنتهاء)التيًتقولً
ً.ثالثاً (52ً)أخرىًهذاًمخالفةًألحكامًالمادةً

ً.أعودًالىًمداخلتيًسيادةًالرئيس،ًحضرتكًذكرتًفيًموضوعًقرارًالسيدًرئيسًالوزراءًفيًشرحكًله
- :السيد رئيس مجلس النواب -

ًف يًالقانون،ًهذهًنقطةًالنظامًالتيًتذكرهاًدائما ًنقاطًالنظامًتتعلقًإماًبمخالفةًجدولًاألعمالًأوًنصًالسيدًالنائبًأنتًتحتجًعلي 
ً.دستوريًأوًنصًقانونيًبالتاليًالًيمكنًفتحًموضوعًللنقاشًدونًسياقاتًطبيعيةًمقدمةًالىًرئاسةًالمجلس

 
- :النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي  -

يًقرارناًالذيًأصبحًملزمًيفترضًعلىًإنهاءًالملفًبالوكالة،ًواآلنًحضرتكًتتكلمًتقولًأنًرئيسًالوزراءًنحنًصوتناًف.ًهذاًفقطًشكالً 
ً.يقولًستدارًالوزاراتًبالوكالةًفهذاًمخالفًللقرارًالذيًصوتناًعليه

- :النائب دمحم ناصر دلي احمد الكربولي -
لسيدًمقتدىًالصدرًالشجاعةًباإلستجابةًالىًنداءًالعراقياتًمنًأهلناًفيًضلًشبحًالمأساةًاإلنسانيةًوالتقاعسًالحكوميًتأتيًمبادرةًا

المحاصرينًفيًمدينةًالفلوجةًلتكونًبلسما ًللجراح،ًونحنًممثلينًلمحافظةًاالنبارًفيًالبرلمانًالعراقيًنشكرًالسيدًمقتدىًالصدرًعنً
ًحك ًوندعوا ًالغذائية ًالمواد ًبإرسال ًالصدر ًالسيد ًلمبادرة ًوتثمينا  ًاالمكانياتًوالقدراتًالعسكريةًإمتناننا ًالىًحشد ًالعبادي ًالسيد ومة

ً.الوطنيةًلتسريعًعمليةًتحريرًالفلوجةًمنًداعشًاإلرهابي
- :السيد رئيس مجلس النواب -
ًخامساً * ًالفقرة :ً ًرقم ًالموحد ًالتقاعد ًلقانون ًاالول ًالتعديل ًقانون ًلمشروع ًاألولى 9ً)القراءة )ً ً)2014لسنة ًاللجن. ًالمالية، ةًاللجنة

ً(.القانونية
ًقدمًطلبًمنً ًالنصوصًلهذاً(35ً)أيضا  نائبًبإعتبارًقضاءًسنجارًمنطقةًمنكوبةًسيحالًالىًاللجانًالمختصةًلغرضًصياغة

ً.اإلطار
- :النائب فالح ساري عبداشي عكاب -
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ً ًعام ًفي ًالنواب ًمجلس ًالى ًجاء ًالقانون ًالرئاس2014ًهذا ًهيأة ًالى ًكتاب ًوأرسلت ًإجتمعت ًالمالية ًواللجنة ًرقمه 412ً)ة فيً(
تؤكدًبأنًهذاًالقانونًأهملًشرائحًمهمةًوترجوًإعادتهًالىًالحكومةًوهنالكًموافقاتًمنًقبلًهيأةًالرئاسةًبإعادتهًالى25/3/2013ًً

رأيهاًًوفؤجئناًأنًهذاًالقانونًاليومًيطرحًمرة ًأخرىًللقراءةًاألولىًبالتاليًنحنًكلجنةًماليةًنطلبًإعادتهًالىًالحكومةًلبيان.ًالحكومة
ً.فيًبعضًالموادًالموجودةًداخلًهذاًالقانوًن

- :السيد رئيس مجلس النواب -
ً.هذهًقراءةًأولىًالسيدًرئيسًاللجنة

- :النائب فالح ساري عبداشي عكاب -
ً.حتىًلوًكانًقراءةًأولى،ًهذاًالقانونًكناًقدًإعترضناًعليهًوقدًأخذناًموافقةًهيأةًالرئاسةًبإعادتهًالىًالحكومة

- :رئيس مجلس النوابالسيد  -
ًهلًنستطيعًقراءتهًقراءةًأولىًوفيماًبعدًإتخذواًإجراءاتكمًاألخرى؟

- :النائب فالح ساري عبداشي عكاب -
ً.سيادةًالرئيسًنحنًالًنبغيًهذا

- :السيد رئيس مجلس النواب -
ًماذاًترىًاللجنة؟

- :النائب فالح ساري عبداشي عكاب -
ً.الحكومةًلبيانًرأيهاًبصددًهذاًالموضوعترىًاللجنةًالماليةًبإعادتهًالىً

- :السيد رئيس مجلس النواب -
ًبهذاً ًمالحظات ًكانت ًاذا ًوتخاطبوها ًأولى ًقراءة ًيقرأ ًأن ًإما ًالحكومة، ًالى ًالقانون ًمشروع ًتعيد ًاللجنة ًأن ًسياق ًهكذا ًيوجد ال

ً.الخصوصًأوًتطلبًتأجيلًقراءتهًممكن
- :النائب فالح ساري عبداشي عكاب -

ئيسًنحنًلديناًموافقةًمسبقةًمنًقبلًهيأةًالرئاسة،ًواذاًكانًهذاًالسياقًغيرًمعولًبهًأرجوًتأجيلًهذاًالموضوعًالىًحينًسيادةًالًر
ً.إجتماعًاللجنةًالقانونيةًواللجنةًالمالية

- :السيد رئيس مجلس النواب -
اذنًاللجنةً.ًوجاهزيةًاللجنةًبهذاًالخصوصممكنًتأجيلهًلكنًأنًترجعهًاللجنةًالًيوجدًهكذاًسياق،ًممكنًتأجيلهًالىًحينًالنظرً
ً.تعطىًالفترةًالزمنيةًالكافيةًوهيًففترةًأسبوعًقدًتكونًجاهزةًلعرضًالنسخةًللقراءةًاألولى

- :النائبة حنان سعيد محسن الفتالوي  -
ًبيانًشبكةًالنساءًالبرلمانيات،ًأريدًتوضيحًمنًجنابكًأت ًالرئيسًأعلنتًقبلًقليلًواألخواتًقرأوا منىًيصدرًليسًكلًالنساءًسيادة

ً.مشتركاتًفهنالكًبعضًالبرلمانياتًفيماًبينهمًشكلواًالشبكةًوأناًليسًجزءًمنها
- :السيد رئيس مجلس النواب -

ً.ًفقطًالنساءًالموقعات
- (:نقطة نظام)النائبة ره نكين عبد هللا دمحم صالح  -

ً.شاطاتًلجنةًالشهداءًوالضحاياًوالسجناءًالسياسييننقطةًنظاميًعلىًجدولًاألعمالًالفقرةًثامنا ًالتقريرًالفصليًلن
- :السيد رئيس مجلس النواب -
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ً.فلنصلًالىًالفقرةًثامنا ًوبعدهاًنسمعًوجهاتًالنظر
- :النائب عامر حسين جاسم علي الفائز -

ً.أناًأتكلمًفيًموضوعًالتشكيلًالوزارًي
- :السيد رئيس مجلس النواب -

ً.ًعامرًالفائزًلمًنفتحًهذاًالموضوعًللنقاشًالسيد
- :النائب عامر حسين جاسم علي الفائز -

ليسًنقاشًإنماًإستفسارًمنًجنابكمًوأحلتهًالىًاللجانًوستأتينا،ًحضرتكًوجهتًمناقشةًشخصيةًالوزيرًلكنًفيًالقرارًهنالكًدمجً
نونيًوقسمًمنهاًغيرًفنيًأصال ًفلوًكانًللجانًأنًترفعًرأيهاًفيًهذاًوزاراتًفأناًأقترحًأنًاللجانًأيضا ًدمجًالوزاراتًقسمًمنهاًغيرًقا

ً.المجالًللتوضيحًلهيأةًالرئاسةًكيًيتخذًقرارًبهذاًالشأنًوليسًفقطًشخصًالوزير
ًمنًجهةًأخرىًإستقالةًالوزراءًلديًإستفسار،ًإستقالةًالوزراءًبشكلًكاملًهلًيعتبرًإستقالةًالوزراة؟ًأمًتعديلًوزاري؟ً

- :رئيس مجلس النوابالسيد  -
ً.اللجانًممكنًأنًتبينًتزجهاتهاًبهذاًالخصوص

 .تقرير ومناقشة مشروع قانون اإلدعاء العام: الفقرة سادسا  *
- :النائب فالح ساري عبداشي عكاب -

ً.سيادةًالرئيسًاآلنًهنالكًأكبرًفضيحةًرشوىًفيًالعالمًوتقاريرًصحفيةًوتحقيقات
- :السيد رئيس مجلس النواب -

اآلنًليسًالحديثًعنًقضاياًتقحمًعلىًجدولًاألعمال،ًتريدًكرئيسًللجنةًماليةًتقدمًطلبًوتقولًأنًهذاًموضوعًمهمًنناقشهًونضعهً
أشكرًمالحظتك،ًاناًأدعوًاللجانًالمختصةًالماليةًوالنزاهةًاذاًكانًهنالكًمنًقضاياًفتباشرً.ًعلىًجدولًاألعمالًأماًأنًتفاجئناًفكال

ً.ًبًاذاًتجدونًأنًنناقشهًداخلًالمجلسًوهذاًمنًمهمةًعملًالمجلسًفيًالرقابةيقدمًطل.ًفيًعملها
ً.اللجنةًتفضلوا

- (:نقطة نظام)النائب محسن سعدون أحمد سعدون  -
ألهميةًقانونًاالدعاءًالعامًونحنًنتطلعًانًيكونًلالدعاءًالعامًدورًكبيرًفيًالمرحلةًالقادمةًواتفقناًفيًاللجنةًالقانونيةًانًتكونً

ناكًجلسةًحواريةًلمناقشةًهذاًالقانونًواستضافةًالمختصينًمنًالمحامينًوالقضاةًحولًقانونًاالدعاءًالعام،ًفلذلكًأطلبًتأجيلًه
مناقشتهًفيًجلسةًمجلسًالنوابًلحينًعقدًالجلسةًالحواريةًالموسعةًلكلًالمختصينًبهذاًالقانونًلكيًيكونًقانونًناضجًأكثرًوانً

ً.رًفيًالمرحلةًالقادمةاالدعاءًالعامًلهًدورًكبي
- :السيد رئيس مجلس النواب -

ً.فتحًبابًالنقاشًالًيعنيًغلقهًبمعنىًانناًنحتاجًالىًجلساتًأخرىًلغرضًالنقاشًلكيًنستأنفًعمليةًالتشريعًبدلًالتعطيلًونعدل
- :النائب محمود صالح عاتي الحسن -

ً.يقرأًتقريرًمشروعًقانونًاالدعاءًالعام
- :غش المرشديالنائب علي لفتة فن -

ً.يكملًقراءةًتقريرًمشروعًقانونًاالدعاءًالعام
- :النائبة حمدية عباس دمحم الحسيني -

ً.تكملًقراءةًتقريرًمشروعًقانونًاالدعاءًالعام
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- :النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب -
ًفيًأتنبعً مراقبةًوالتأكدًمنًصحةًقراراتًالمحاكمًوكذلكًًهميةًاالدعاءًالعامًفيًالدفاعًعنًالصالحًالعامًوحفظًالمالًالعامًودوره

نًيكونًهذاًالجهازًأطلبًألذلكًً،والجرائمًالمتعلقةًبالوظائفًالفسادًالماليًواالدارًيالهدرًًوداءًالسلطةًالتنفيذيةًوالتحقيقًفيًأمراقبةً
يأخذًدورهًبشكلًصحيحًوالهدفًجهازًذاًشخصيةًمعنويةًكيًالًيخضعًالىًبعضًالجهاتًفيًداخلًالمحاكمًوبالتاليًالًيمكنًانً

حًدونًالخضوعًالىًضغوطاتًوبالتاليًيكونًقرارهًصحيحًوممكنًانًيكشفًالكثيرًمنًيمنًهذاًحتىًيقومًبدورهًالرقابيًبشكلًصح
ً.قضاياًالفسادًوهدرًالمالًالعامًومراقبةًالسلطةًالتنفيذية

  -:نجيبة نجيب ابراهيم خالدالنائبة  -
طالبًمنًاللجنةًالقانونيةًبعقدًورشًعملًوجلساتًفيًالقاعةًالدستوريةًللخروجًأًيضاً أناًأنونًمهمًجدا ًًواالدعاءًالعامًقاقانونًانً

،ًكماًمنًالمفروضًانًيكونًتقريرً،ًدورًاالدعاءًالعامًمهمًجداً بقانونًيتضمنًكلًالنقاطًالتيًمنًشأنهاًتفعيلًدورًاالدعاءًالعام
نصًيكونًأيًقتراحًإاقتراحهاًالنًًوأضافتهاًإمًتليسًالنصوصًالتيًتًوياتًلمشروعًالقانونًاللجنةًالقانونيةًيتضمنًالسلبياتًوااليجاب

ً.ثناءًالتصويتأبعدًالمناقشةًالثانيةًًو
نناًقدًمنحناًصالحيةًالمفتشًالعامًوكذلكًلديوانًالرقابةًالماليةًدائرةًالًضرورةًلهاًألكلًلالدعاءًالعامًفيًًبرىًبأنًتأسيسًمكتأناًأ

رادةًفيًاتخاذًاالجراءاتًفيًعددًالجهاتًالتيًتراقبًولكنًتكمنًفيًاإلًتيًالجرائمًالماليةًوالمشكلةًليسفالتحقيقًًيمنحفيًقانونهمً
قتراحًإاشهرًالىًسنةًوهوًًستةطلبًانًتكونًمنًأناًأً،ماًبالنسبةًللمحامينأً،بالنسبةًلمكافحةًالفسادًوهيًالمشكلةًفيًالدولةًالعراقية

ً.سنواتًخمسلىًسنواتًاثالثًاللجنةًًو
 -:هللا هيبة اردالن نور الدين محمودالنائب  -

يؤسسًاليومًحتىًًالصال ًانًهذاًالجهازًأ(1ً)فيماًيتعلقًبالمادةًً،اتًالدستوريةفقانونًاالدعاءًالعامًمهمًجدا ًلكنًفيهًبعضًالمخال
الًيرتبطًبالسلطةًالقضائيةًواالصلًانًيكونًجزءًمنًالسلطةًالقضائيةًوذلكًالنًأنهًوبعدًذلكًًاليومًالجهازًيؤسسبأنًهذاًقولًن

وهذاًيدلًعلىًانهمًمتساوونً(ًوجهازًاالدعاءًالعام...ًالسلطةًالقضائيةًاإلتحاديةًمنًتتكونً)ًمنًالدستورًتنصًعلى(29ً)المادةً
ً.ثانيًوليسًهناكًجهازًيرتبطًبجهاز

هذاًالمشروعًلمًًحاليا ،ًسنةًعلىًالقانونًالنافذ(52ً)ًمرورًماًتذكرًهذهًاالهدافًولكنًبعدًعادةً ً،االهدافً،(2)ًةفيماًيتعلقًبالماد
الدعاءًالعامًلتنفيذًهذهًجهازًاوبعدًذلكًليسًهناكًوسائلًلًسابقنًاالهدافًمكررةًمثلماًكانتًفيًالقانونًالأيًأً،بهدفًجديدًيأتً 

ًاالهدافًمنًهذً(ثانياً )ًةوردًفيًالفقًرً،كمثالً،االهداف ًالديمقراطيًاالتحادي)ه ًالنظام دعمًاالدعاءًالعامًًيكونًلجهازكيفًً(دعم
ًالنظامًالديمقراطيًاالتحادي ًأل، ًهيًالوسائلًالتيًيجبًانًتمتلكها ًالوظيفةًما نًاالهدافًلمًتترجمًعلىًارضًالواقعًأيًأداءًهذه

مجلسًالقضاءًاالعلىًحسبًماًوردًفيًمنًقتراحًأوًاإلًينلتعيكذلكًمنًالضروريًتشكيلًمجلسًلالدعاءًالعامًبدلًانًيتمًاً،سائلبًوًو
طالقا ًشخصياتًلمًتعملًًهكذلكًبموجبًهذهًالمادةًقدًيصلًالىًرئاسةًاالدعاءًالعامًاوًنائبً،منًهذاًالمشروع(4ً)المادةً فيًأبدا ًوا 
مهوريًوبموافقةًمجلسًالنوابًمنًبينًقضاةًانهًيعينًرئيسًاإلدعاءًالعامًبمرسومًج(4ً)،ًوتنصًالمادةًاالدعاءًالعامًمنًقبلجهازً

ً.الصنفًاألول
  -:العباديجبار عبدالخالق عبدالحسين النائب  -

ًً-:هناكًمهمتينًلهذاًالجهازً،ماًيتعلقًبجهازًاالدعاءًالعامًوحسبًاالهميةًالواردةًفيًتقريرًاللجنةًالقانونية
ًً.مراقبةًالمشروعيةًعلىًقراراتًالمحاكمً-1
ًً.السلطةًالتنفيذيةًداءأمراقبةًً-2

ًيتعلقًبالفقرةًاالولىًمراقبةًالمشروعيةًعلىًقراراتًالمحاكم كملًوجهًعلىًاعتبارًانهًأعلىًًاجبهالجهازًقائمًبًوهذاًنًأعتقدًأًً،فيما
يقةًالذيًنطالبًحقً،علىًالمالًالعامًظداءًالسلطةًالتنفيذيةًوالحفاأةًبيتعلقًبمراقماًماًأيمييزًالقراراتًسواءًقاضيًتحقيقًاوًالمحاكم،ً
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خصوصا ًمراقبةًًمنهًةمًالمطلوبايعنيًانًهذاًالجهازًحتىًيقومًبهذهًالمهً،كبرًمماًتتوفرًلديهًمنًامكانياتأاالدعاءًالعامًهوًمنًبهً
ًيتعلقًبتأسيسًدائرةًلالدعاءًحتىًاإلً،مؤسسةًكاملةًمنًالموظفينلديهًترضًفيًأداءًالسلطةًالتنفيذية خوانًفيًاللجنةًالقانونيةًفيما

ماًنتركًاالدعاءًالعامًإغيرًكافية،ًالرأيًوحدهاًنًهذهًأعتقدًأًً،داريًفيًدوائرًالدولةًوتعيينًمعاونًلالدعاءًالعاماإلًوأالعامًالمدنيً
موضوعًنطالبًانًيكونًلإلدعاءًبحيثًكلًماًيثارًًخصوصاً وًنطالبهًأًهكبرًمنًحجمأبواجباتًًهنطالبًالًكماًماًوردًفيًالمشروعًو

ونحنًفيًبدايةًعرضًالقانونًقلناًإماًاللجنةًتستطيعًأنًتوفرًطالبًبهًانًيكونًلالدعاءًالعامًادواتًتمكنهًمنًالعمل،ًنً،قفالعامًمًو
ه،ًمرةًهناًرتباطإلةًأماًمسأ.ًالحاليًهذهًاألدواتًلهذاًالجهازًونستمرًفيًتشريعًالقانونًوأماًالًحتىًالقانونًسابقا ًأفضلًمنًالقانوًن

ًتعيينهًأتىًمنًمجلسًالقضاء،ًأعتقدًإناطةًمهمةًمراقبةًالسلطةًبمجلسًالقضاءًًعلىًأساسًلمًيعتبروهًمرتبط فيًحينًأنهًأساسا 
ً.لالدعاءًالعامًيتطلبًتوفيرًاالدواتًوجهازًكاملًحتىًنستطيعًاالعتمادًعليهًفيًهذاًالجانبالتنفيذيةً
 -:البجاري نورة سالم دمحم النائبة  -

ً(ويتمتعًباإلستقاللًالماليًواإلدارًيًيةتحاداالدعاءًالعامًويعدًمنًمكوناتًالسلطةًاإليسمىًجهازًيؤسسًجهازً)نصتً(1ً)المادةً
ً.لسلطةًالقضائيةهناًكيفًسيتمتعًباإلستقاللًوهوًيتبعًاًو

علىًاقتراحًمجلسًالقضاءًاالعلىًوبالتشاورًمعًمجلسًالوزراءًوموافقةًًبناءً ًويعينًرئيسًاالدعاءًالعامًبمرسومًجمهوريً)(4ً)المادةً
ماًالقضاةًفيكونًقاضيًمنًالصنفًاالولًاوًخدمًفيًمحاكمًكيف؟ًأمًأً؟موافقةًمجلسًالنوابًبالتصويتًهلًبينيولمًً(مجلسًالنواب

ً.ذاًجهازكهليعملًفيًمتلكونًالخبرةًالكافيةًنهمًالًيقليلةًألًأناًأراهاًجداً سنواتًً(2)سنواتًاوًالمحاميًً(5)االستئنافًمدةً
خدمةًثالثًسنواتًوهيًغيرًكافيةًوهذاًيعتبرًمنًالناصبًالحساسةًوحتىًًيضاً أماًالفقرةًالمضافةًالتيًتخصًمعاونًاالدعاءًالعامًأ

ً.المحامينًالذينًيعملونًستةًسنواتًأيضا ًمدةًغيرًكافية
ًا ًثاً لثا)لفقرة )ً ًجمهوريًتً(يجوز)كلمة ًالعامبمرسوم ًً،عيينًمعاونًاالدعاء ًكلمة ًيعينًوهلًإزًوهلًيمكنًاجًوالفلماذا ًبكلمة ستبدالها

ًً.اتًالتنفيذيةًوالنيابيةالمرسومًكافيًدونًموافقةًالسلط
  -:الهالليابتسام هاشم عبدالحسين النائبة  -
ًالقانوًنأ ًًنًهذا ًولدينا ًجدا  ًمهم ًًيه،مالحظاتًعلعدة ًرقم ًالعام ًً(139)قانونًاالدعاء مادةًً(22)كانًيحتويًعلى1929ًًلسنة
العامًيجبًانًيكونًمستقلًحتىًيستطيعًًءكماًانًجهازًاالدعاً.مادةًوهذهًمالحظةًمهمة(12ً)تزلًالقانونًبـخالذيًامامناًالتشريعًا

الدستورًنصتًعلىًًنًم(29ً)،ًالمادةًجاءًمنًمكوناتًالسلطةًالقضائيةالتشريعًفيًماًأًبإستقالليته،طةًاتابعًاعمالهًالمنيانًيراقبًًو
ًً.هدوًراالدعاءًالعامًمستقلًلكيًيستطيعًانًيؤديًًيكونًجهازانً

ويقومًبتشكيلًكثيرةًجدا ًإليهًفيًهذاًالجهازًطتًأ نينًالمهامًالتيًرىًانًرئيسًاالدعاءًالعامًيحتاجًاكثرًمنًنائبًألأناًأً(5)المادةً
ً.لذلكًيحتاجًإلىًأكثرًمنًنائبًوليسًنائبًواحدلجانًفيًاألحداثًفيًالبداءةًوفيًالجناياتًوفيًالجنحًف

روضًانًيكونًفذكرتًمهامًاالدعاءًالعامًالم(4ً)المادةًً.سنواتً(3)نهاًقليلةًجدا ًويجبًانًتكونًأرىًأناًأً،سنواتًخبرةً(5)مدةً
ًً.لهاًفصلًكاملًوالًتكونًمبعثرةًهناًوهناك

  -:نصيف جاسم العبيديالنائبة عالية  -
الًبتقديمًشكوىًودورًالجهازًرقابيًفيًالعراقًفيًالوقتًالحاليًإنًدورًاالدعاءًالعامًالًينهضًأبمنًالنوابًحدًأالًيخفىًعلىً

حتىًينهضًًوالمتعلقةًبالفسادًالماليًواالداريًمنهاًًةدخولًعلىًكافةًالجرائمًوخاصالمناًعلىًانًيكونًلالدعاءًالعامًدورًفيًًوحرصاً 
عتبارًانًإبًية،منًالتمتعًباالستقاللًهلذاًنطلبًانًيتمتعًالجهازًبالشخصيةًالمعنويةًالتيًتمكنً،يجبًانًيكونًبدونًتقديمًالشكوًى

ً.ةًالجهازنفصالًالجهازًلذلكًنسعىًالىًتوسيعًصالحيإمنعًمنً(22ً)المادةً
ً.طلبًانًيكونًنائبًواحدًللرئيسألذلكًً،توجهًالدولةًنحوًتقليصًالوظيفةًالعامة
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لذلكًنطلبًفصلًوبشكلًكاملًعنًالجهازًالتنفيذيًوتكونًآليةًالتعيينًمنًالقضاءًوالمصادقةًعليهًمنًًالجهازًيمثلًهيئةًاجتماعية
ً.الفةخأعتقدًتوجدًهناًم،ًهوًيمثلًهيئةًإجتماعيةًويراقبًالسلطةًالتنفيذية،ًفالسلطةًالتنفيذيةمجلسًالنوابًوليسًبمشورةً

ً.الفصلًبينًالسلطات(42ً)بالمادةًًعلقةالمخالفةًالمتً،خرمرًاآلاأل
ً.هاًاالدعاءًالعامفيخيرًتحديدًقيمةًالدعاويًالتيًينهضًمرًاألاأل
 -:ابوجري الماذي النائبة اقبال عبدالحسين -
التيًتحتاجًإلىًًخاصةًبتعريفًالمصطلحاتًالواردةًفيهالًةمادالهناكًبعضًالمالحظاتًعلىًمشروعًالقانونًحيثًلمًيذكرًالمشروعًً
ً.مثلًتعريفًاالدعاءًالعامًورئيسهًونائبهًنًمعناهًبشكلًواضحبيا

ً ًالتيًنصًعليهاًبًانًمشروعًالقانونًلمًيأتً الخاصةًباألهداف،ً(2ً)بالنسبةًللمادة ًكانتًتلكًاألهدافًهيًنفسها ًإنما شيءًجديد
منًاالهداف،ًكماًنصتًالمادةًًدًاوالً المعدلًعداًحذفًبعضًالعباراتًالواردةًفيًالبن1929ًلسنةًً(139)قانونًاالدعاءًالعامًرقمً

نصتًعلىًانًتكونًمنًالدستورًالتيً(29ً)تناقضًمعًالمادةًيانًجهازًاالدعاءًالعامًيرتبطًبالسلطةًالقضائيةًوهذاً(ًأوالً )البندً(1ً)
عامًأيًأنًجهازًاالدعاءًالسلطةًاإلتحاديةًمنًمجلسًالقضاءًاألعلىًوالمحكمةًاإلتحاديةًومحكمةًالتمييزًاإلتحاديةًوجهازًاإلدعاءًال

أيًًمنًمشروعًالقانوًن(1ً)منًالمادةً(ًوالً أ)عادةًالنظرًفيًالبندًضرورةًًإرىًأكماًً،لهاًمنًمكوناتًالسلطةًالقضائيةًوليسًتابعاً العامً
ًدستورالتىًبهًأهدافًجديدةًتتالئمًمعًالنظامًالديمقراطيًالجديدًوماًأًًوكناًنأملًأنًتكونًهناكًأنًهذهًاألهدافًمنًالنظامًالسابق

منًاالهدافًالنًلهاًمدلولًواحدًيكونًحمايةًالنظامًالديمقراطيًاالتحاديًً(وثانياً ًوالً أ)قترحًدمجًالبندًأكماًًوً،2003العراقيًلسنةً
اعًوالقطًحترامًالقانونًوالحفاظًعلىًمصالحًالدولةًالعامةاً طارًالمشروعيةًًوإفيًًهامنهاًوالحرصًعلىًمفاهيمأللدولةًوالمحافظةًعلىً

ً.العام
لهاًتنظيمًالموضوعيًوالتناسقًالمنطقيًأيًأنًالقانونًلمًيراع ًفيهًبصفةًعامةًالترتيبًوالتقسيمًالالمشرعًالتناسقًفيًالترتيبًًوًلمًيراعً 

ًالمشرعًيذكرًفيًحيثًانً تشكيالتًمنًثمًالًوًمذكرًاختصاصاتهوالمفروضًًاالدعاءًالعاموأعضاءًينًرئيسًيذكرتًتع(4ً)المادة
ً.ينيوالتعًإلدعاءًالعاماًجهازل

ونوابًالمدعينًالعامينًوهناكً(2ً)ذكرًجهازًاالدعاءًالعامًيتكونًمنًرئيسًونائبًرئيسًوعددًالمدعينًالعامً(ًوالً أ)البندً(5ً)المادةً
ً.ائلويتكونًمنًعددًمنًالمسالناحيةًالموضوعيةًوالشكليةًمنًمشروعًالقانونًتمثلًفيً(5ً)مالحظاتًعلىًهذاًالبندًفيًالمادةً

ًً-:العواديمحسنًدمحمًالنائبًعوادًً-
االدعاءًالعامًوعدمًالذهابًالىًالنيابةًالعامةًحيثًأنًتشكيلًمصرينًعلىًًةًالًأعرفًلماذاخًومنًالدستورًواألً(29)بدأًمنًالمادةًأ

ً،القضائيةًمنًجهازًاالدعاءًالعامتتكونًالسلطةًتقولً(29ً)ًةجزءًمنًالسلطةًالقضائيةًفيًحينًانًالمادهوًيقولونًانًاالدعاءًالعامً
ًهيً ًالعام ًاالدعاء ًًوإفهلًانًصالحية ًالدعاوىًبالحقًالعام ًاألالقامة ًوجمع ًالجرائم ًوالتحريًعن ًاالجراءاتًمراقبة ًكافة ًواتخاذ دلة

دولًعربيةًمنهاًً(2002)بعدً،ًاآلنًالسبيلةًالتيًتوصلًالىًكشفًمعالمًالجريمةًوهذهًغيرًموجودةًفيًاالدعاءًالعامًفيًهذاًالقانوًن
ًقطرًومصرًواالردنًوالكويت) ًالعامةًوالسببً( ًالىًالنيابة ًًهرًيتغيفيًغيرتًاالدعاءًالعام ًاالسبابًالتيًذكرتها فيًبدايةًهوًلهذه

،ًإذاًكانًمنًغيرًةًقضائيةًمستقلةيأانًتشكلًهيئةًالنيابةًالعامةًكهًحديثي،ًاالدعاءًالعامًممكنًانًيتشكلًحسبًالدستورًوممكن
ً.كنًتسميتهاًالنيابةًالعامةًنسميهاًاالدعاءًالعامًوتأخذًصالحياتًومسؤوليةًاالعداءًالعامالمم

كلًهذهًالدولًالتيًنستطيعًانًنقولًجديدةًفيًعهدًالقضاء،ًالعراقًوالذيًيعتبرًبلدًالحضاراتًوالقوانينًومسلةًحمورابيًولحدًاآلنً
الحقيقةًنحنًنحتاجًكمجلسًفيًالسلطةًالقضائية،ًًالعامًلحدًاآلنًلمًيطبقًلمًيتمًتغييرًاالدعاءًالعام،ًعلىًالعكسًقانونًاالدعاء

يراتًفيًكلًالدولًيرًهذاًالقانونًبماًيتناسبًمعًالتغغييوتًإستماعنوابًوكماًتفضلًاستاذًدمحمًبأنًتكونًلناًوقفةًوتكونًهناكًجلساتً
ً.عادةًالنظرًبهذاًالموضوعًإاللجنةًالقانونيةًهوًابًًومجلسًالنًومسؤوليةًًنذإًونحنًلحدًاآلنًباقينًعلىًقانونًقديم،ًالعربية
 -:الكناني فاضل فوزي حسينالنائب  -
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تتمثلًبالمهامًالتيًيمارسهاًاالدعاءًالعامًكانًمنًالمفروضًعلىًالمشرعًانًيجعلًفصلًوالتيًمنًمشروعًالقانونً(3ً)ًالمادةً:أوالً 
تًمبعثرةًوهناكًخلطًبينًالمهامًفيًالدعوىًالجزائيةًوالمدنيةًءحيثًنالحظًانًمهامهًواختصاصاتهًجاًاالدعاءًالعامًخاصًبمهام

ضافةًباإلً،الدعوىًالمدنيةعنًمنفصلةًبالدعوىًالجزائيةًتكونًالمهامًالخاصةًبأنًذلكًًصلومنًثمًمنًالناحيةًالشكليةًوالموضوعيةًف
واعطاءًالصالحياتًالكبيرةًأوًماًتسمىًالنيابةًالعامةًلالختصاصاتًاالدعاءًالعامًًبشيءًجديدًبالنسبةًانًالمشرعًلمًيأتً فالىًذلكً

ًًً.هوًمساعدةًالسلطةًالقضائيةًللوصولًالىًحلولًسليمةًفيًوقتًقصيركلهًلهمًكماًهوًالحالًفيًمصرًوالسببًمنًوراءًذلكً
ًالقانونًعًًولقدًنصًمشًرً:ثانياً  ًثانياً )فيًالبند )ً 1ً)منًالمادة )ً ًالمعنويةًوعليه ًيتمتعًبالشخصية البدًمنًفبانًجهازًاالدعاءًالعام

هيًالدوائرًالساندةًلهذاًالجهازًفيًعملهًومنًثمًالبدًمنًذكرًذلكًًنوممنًيتكونًومتذكرًفيًالقانونًهيكليةًواضحةًلهذاًالجهازً
ً.هعملهذاًالجهازًًوًةهميألبشكلًمنفصلًكيالتًفيًالقانونًليكونًشامال ًلكلًماًيتعلقًبهذاًالجهازًمنًحيثًالتش

 -:عبدالعباس الحميداوي  النائب عمار طعمة -
التيًذكرتًجهازًاالدعاءًالعامًيرتبطًبالسلطةًالقضائيةًوانًاالرتباطًكأنماًيؤسسًالتبعيةًويعطيًصالحيةً(1ً)ؤكدًعلىًانًالمادةًأ

ًكًو ًيتنافىًمع ًوهذا ًالقضائية ًمنًقبلًالسلطة ًالجهازًجهاشرافًورقابة ًًةن علىًبعضًمفاصلًوسياقاتًعملًبعضًحتىًرقابية
ً.ًمكوناتًالسلطةًالقضائية

وهناًتوجدًضبابيةًفيًللواقعًالمتطورًلمعرفةًمدىًمطابقتهاًًةمًالتشريعاتًالنافذيمنًضمنًاالهدافًاالسهامًفيًتقيً،سابعاً (2ً)المادةً
الحكمًبكونًحتىًنًهذاًالعنوانًيشملًيمهًصالحيةًالمحكمةًاالتحاديةًأليقثلًصالحيةًتالياتهًوهلًتمآمًفماًهيًحدودهًًويمفهومًالتقي

ً.ألنًالعنوانًعامًفهذاًيرادًلهًإعادةًصياغةًالتشريعاتًمطابقةًاوًغيرًمطابقةًللدستور
االدعاءًالعام،ًوليسًفقطًرئيسًًموافقةًمجلسًالنوابفيهًيفترضًانًيشترطًًيضاً أتعيينًنائبًلرئيسًاالدعاءًالعامًً،ثانياً (4ً)المادةً

ً.ويضافًلهًنائبًرئيسًاالدعاءًالعامًويشترطًموافقةًمجلسًالنواب
منًاذاًكانًالقرارًهوًمصادقةًتلقائيةًيعنيًليسًً،ترشيحًالمدعينًالعامينًمنًرئيسًاالدعاءًالعامًوبقرارًمنًمجلسًالقضاءًاالعلى

والًيوافقًفهذاًغيرًصحيحًالنًجزءًمنًمهامًاالدعاءًالعامًًأنًيعترضًهحقًمنماًاذاًكانًأفالًبأسًمنهًاإلعتراضًأوًالنقضًًهحق
هيًجزءًعمالًمكوناتًالسلطةًالقضائيةًفيفترضًانًتكونًمهامًوًأهوًمراقبةًتنفيذًاالحكامًوالقراراتًوالعقوباتًوفقًالقانونًوهذهًهيً

ً.ينهًمنوطةًبالجهةًالتيًيراقبهايفكيفًيكونًهوًالرقيبًعليهاًوعمليةًتعًتهرقابمنً
 -:الدليميزيتون حسين مراد لنائبة ا -

الوزيرًانًيفكًقبلًمرتبطًبالوزارةًنفسهاًويعينًمنًاليومًالمفتشًالعامًفيًالدوائرًالذيًهوًمكتبًرتباطًإنًيكونًأقترحًأفيًالبدايةً
ً.مكتبًالمفتشًالعامبويرتبطًًاتارتباطهًمنًالوزاًر

ًثانياً  ًتً ًا ًرًيكث: ًالماليًواالداريًما ًالفساد ًًدولةفيًالطرحًقضايا ًالعراقية ًكثيرًجدا  وهيًاالنًمطروحةًعلىًكلًوهيًأصبحتًشيء
والمؤسساتًوكثيرا ًماًيطرقًهذاًالموضوعًولكنًيجبًأنًتدخلًرئاسةًاألدعاءًالعامًعلىًالقنواتًاالعالميةًوعلىًالمنظماتًالدوليةً

ًبالمباشرً ًالقضايا ًًردونًانًتحًرهذه ًالمواطنينًانًيحًرإالشكاوىًلعدم ًشكوىًضدًرؤوسًالفسادًرستطاعة ًكماًًوا أوًحيتانًالفساد
ًمحاسبتهمًوكشفًالمفسدينًواحالتهمًالىًالقضاءًوبشكلًمباشرًًعلىًهذهًالملفاتًانًيدخلًاالدعاءًالعامًاليومًنريدنحنًاليومًنسميها،ً

ً.ومحاسبتهمًقضائياً 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ًً.اللجنةًالمختصة
 -:سنالحصالح عاتي النائب محمود  -

ًً-:هناكًنوعينًمنًالمداخالت
ً.رادًتطويرًهذاًالجهازًوجعلهًبمصافًالمهامًالتيًتقومًبهاًالنيابةًالعامةًفيًبقيةًالبلدانأ:ًالنوعًاالولً
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ً.المهامًذاترادتًالبقاءًعلىًأً:النوعًالثاني
عاءًالعامًيقومًبذاتًالمهامًالتيًتقومًبهاًالنيابةًاالدجهازًوكنتًاتمنىًمنًالسادهًالنوابًالتمعنًبتقريرًاللجنةًالقانونيةًالذيًجعلًمنً

ًالحقًبً،العامة ًالحقًبمراقبةًإايًلها العام،ًنحنًفيًًمالدعاءًالعامًيمثلًالعتبارًانًاألإداءًالسلطةًالتنفيذيةًبأجراءًالتحقيقًولها
هالتًالتيًيحملهاًالقاضيًوهوًالًيكونًعضوا ًلالدعاءًالعامًاالًبعدًانًًؤاللجنةًالقانونيةًبيناًانًعضوًاالدعاءًالعامًيحملًنفسًالم

هيًليستًقليلةًوهوًيقومًبمراقبةًمشروعيةًًهليالمناطةًإسفًانًالمهامًالتيًلألًويكونًقاضيا ًوهوًبذاتًالدرجةًوبذاتًاالمتيازاتًولكنً
ً ًالًبرمتهاقراراتًالقضاء ًالمراقبة ًهذه ًبالقراًرًولكن ًالطعن ًعن ًًةالمخالفًاتتعدو ًأللقانون ًاعلىًوهذا ًجهاتًقضائية ًمام الدورًهو

ًكونًالدولةًطرفاً تعلىًكلًدعوىًوتطلعًالحقًباالطالعًًاالمحاكمًفيماًيتعلقًبالمالًالعامًحيثًلهأداءًعملًيقومًبمراقبةًًثمًياالساس
نحنًاليومًً،منًالمسائلًهخًرآوالىًًواألحداثالقاصرينًاالمومةًًوالبنوةًًوًوًةسًرمسائلًاألمراقبةًفيهاًتتعلقًبالمالًالعامًوكذلكًيقومًبمهامً

ماًً؟دورًاالدعاءًالعامًأينً،ًعندماًنسمعًيومياً ننهضًبهذاًالجهازًوجعلهًقادرا ًعلىًالقيامًبالمهامًالتيًيناديًبهاًالجميعأنًًلوًأردنا
ًً-:نحنًفيًاللجنةًالقانونيةحيثًنسمعًتلكًالعباراتًباستمرار،ًهوًدورًاالدعاءًالعام،ً

ًً.غيرناًمنًيرتبطًبالسلطةًالقضائيةًوجعلناهًأحدًمكوناتًالسلطةًالقضائيةًوهذاًثابتًفيًالتقريرً-1
ً.جعلناهًبشخصيةًمعنويةًمستقلةًحتىًيكونًأهال ًإلستقبالًالحقوقًوتحملًاإللتزاماتً-2
خطيرةًتتمثلًانًاالدعاءًالعامًيتولىًالتحقيقًفيًجرائمًالفسادًالماليًواالداريًوكافةًجرائمًالوظيفةًالعامةًدونًًةليةًمهمإضفناًأً-5
ثالثةًستثناءًبأعتبارًانهًيعدًمنًالهيئاتًالقضائيةًوهوًدرجةًرقابيةًبمستوىًالقضاءًفهوًقادرًعلىًالقيامًبهذاًالدور،ًكماًاضفناًدرجةًإ

قبلًمنًًهتكليفًبعدمًيتولىًبماًيقومًبهًعضوًاالدعاءًالعامًاقلًمنًعضوًاالدعاءًالعأامًالتيًتقومًبمهامًتسمىًمعاونًاالدعاءًالع
ًتحتًاشرافً ًالماليًواالداريًاو ًالماليًواالداريًتحتًاشرافًالمدعيًالعام ًالفساد رئيسًالجهازًوكذلكًيتولىًالتحقيقًفيًجرائم

كماًاستحدثناًدائرةًفيًرئاسةًاالدعاءًالعامًتسمىًدائرةًالمدعيًالعامًالماليًواالداريًهذهًالصالحيةًلمًتكنًموجودة،ً،ًقاضيًالتحقيق
داءًالسلطةًالتنفيذيةًورصدًأدلةًوالتحقيقًومراقبةًفيًكافةًدوائرًالدولةًيتولونًجمعًاألولهمًمكاتبًتضمًعددًمنًالمدعينًالعامينً
ًًو ًاً المخالفاتًومنًثمًضبطها ًالىًالقضاءًبعد ًفوراً جراءًإحالتها ًيقولًلماذاأجدًأوقدًً،القبضًعلىًالمتهم ًانًنعطيًهذهًً؟حد البد

ًهيئاتًًةالمهم ًبأعتبارًلدينا ًالعام ًالىًاالدعاء ًالماليًواالداريًالخطيرة ًالفساد ًترتبطًبالسلطةًلمكافحة ًالنزاهة ًوهيئة كالمفتشًالعام
ً ًبعملها ًالقيام ًالًتستطيع ًالقضائيةالمحاكممنًالًبقراراتًمنًالقضاءًًوإالتنفيذيةًوهذه ًترتبطًبالسلطة ًوالمحاكم ًوتلكًً،، ًسلطة وهذه

دونًإرتباطهًبهيأةًاخرىًترتبطًبالسلطةًًسلطة،ًالملفًينتهيًعندًالسلطةًالقضائيةًلماذاًالًأجعلهًملفًقضائيًيتولىًبالتحقيقًإبتداءً 
ًأتمنىًأنً ًأنا ًالتنفيذية، ًاأليتم ًاللجنةًبعقدًجلسةًحواريةاآلًههذبخذ ًممثليًالسلطةًًراءًوستقوم ًاستضافتًعددًمنًالقضاة ًانها رغم

ستمعتًإلىًآراءهمًالقضائيةًوناقشتًالقانونًبالتفصيل ًالجهازًوجعلةًقادرا ًعلىًعلىًلكنًاللجنةًعقدتًالعزمًًوًوا  تطويرًعملًهذا
الدستورًالعراقيًبإعتبارًأطلقًتحقيقيةًخطيرةًتسجمًوكماًهوًيتمًالعملًبهًفيًدورًالنيابةًالعامةًولكنًوفقًماًجاءًبهًالقيامًبمهامً

ً.عليهًاإلدعاءًالعامًوليسًالنيابةًالعامة
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ً.نؤكدًبضرورةًأنًتعقدًاللجنةًالقانونيةًجلسةًمعًالشخصياتًالقضائية
 -:الحسنصالح عاتي النائب محمود  -

لىًلجنةًمنًخمسًقضاةًوناقشناًالقانونًبالتفصيلًثمًسنقومًبعقدًجلسةًحواريةًموسعةًنتوصلًفيهاًإلىًالنتائجً عقدتًجلسةًأولىًوا 
الحقيقةًولكنًأناًأطالبًالسادةًأعضاءًمجلسًالنوابًبتقويةًهذاًالجهازًمنًخاللًإعطاءهًهذهًالمهامًالخطيرة،ًألنناًنسمعًكلًيومًأينً

ًأي ًالعام؟ ًبتلقيًالمدعي ًفقط ًيعطيه ًالتحقيق، ًالحقًفي ًالعام ًيعطيًلألدعاء ًالحاليًال ًالقانون ًأن ًفيًحين ًالعام؟ ًاإلدعاء ًدور ن
ً.ًًًًاإلخباراتًومطالبةًالقضاءًبالتحقيق

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
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ًالستأنفًت ًللجنةًأخذا ًباإلعتبارًالكثيرًمنًالمالحظاتًبًخرًىأًاتمشروعًالقانونًفيًجلسالثانيةًلقراءة ًالخصوص،ًشكرا ًجزيال  هذا
ً.المختصة
 -:الحسنصالح عاتي النائب محمود  -

ًذاتًاإلختصاصاتًالمفتوحةً ًمطلقًوله ًبشكل ًاألدلة ًوجمع ًالجرائم ًبالتحريًعن ًالعام ًالحقًلإلدعاء ًأعطينا ًأكدتًعليه، ًما هذا
ً.لقاضيًالتحقيق

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
اللجنة . )3212لسنة ( 12)شة مشروع قانون التعديل األول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم تقرير ومناق: الفقرة سابعا  * 

 (القانونية
 -(:نقطة نظام)النائبة فيان دخيل سعيد خضر  -

فقطًتوضيحًللرأيًالعامًألنهًكانًهناكًلغطًحولًموضوعًرفضكًإلعتبارًسنجارًمنطقةًمنكوبة،ًفقطًأحببناًتوضيحًهذاًاالمرًأنهًتمً
ديمًمنًحضرتكًكتابًبهذاًالشأنًقبلًفترةًوحضرتكًكنتًمتعاونًجدا ًولمًتعترضًعلىًالعكس،ًفقطًطلبتًالبياناتًوكانتًجاهزةًتق

ً.وأناًفيًتواصلًمعًالمستشارًحولًصياغةًالقرار،ًفقطًأحببتًأنًأوضحًهذاًالشيء
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ً.إذنًتتمًصياغةًالقرار
 -:الفوادي نعيمه الكاظم عبد حيدرالنائب  -

ً.نتمنىًمنًالسيدًالرئيسًأنًيشملًالتغييرًمكاتبًالمفتشينًالعموميين
ً.يفترضًانًهيأةًالنزاهةًتكونًمستقلةًويشرفًعليهاًمجلسًالنواب،ًكيفًترتبطًإداريا ًمعًمجلسًالوزراءًوتراقبًمجلسًالوزراء

ًمنًالمفروضًانًنرفضهًأيضا ،ًالشارعًاليومًجميعهًنحنًالًنريدًأيًواحدًمنًالوزراءًالمرشحينًأنًيكونًمزدوجًا لجنسية،ًهذا
ًجنسيةً ًلديه ًلإلستجوابًوتكون ًيقدم ًترفضًأيًشخصية ًلمجلسًالنوابًأن ًالرئاسية ًالهيأة ًمن ًنريد ًولذلك ًالشيء رافضًلهذا

ً.مزدوجة
 -:السيد رئيس مجلس النواب - 

ً.ًًًلنمضيًفيًمشروعًالقانوًن.ًضلًاللجانًالمختصةاآلنًتتف.ًشكرا ًجزيالً .ًاللجانًالمختصةًثبتواًمالحظاتكم
- :(نقطة نظام) الساعديناظم كاطع رسن النائب  -
كملنـاًاالجـراءاتًالشـكليةًوالقانونيـةًوجمـعًالتواقيـعًوهـيًفـيًهيئـةًالرئاسـةًلـذلكًنريـدًتحديـدًوقـتًأً،بالنسبةًالستجوابًالسيدًوزيرًالنقلً

ً.لذلك
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ً.هللاًإنًشاء
ً.تفضلوا
- :الحسنصالح عاتي النائب محمود  -
ً.2010ًلسنةً(15ً)تقريرًمشروعًقانونًالتعديلًاالولًلقانونًهيئةًدعاوىًالملكيةًرقمًًيقرأ
 -:النائب حسن توران بهاد الدين سعيد -

ً.2010ًلسنةً(15ً)تقريرًمشروعًقانونًالتعديلًاالولًلقانونًهيئةًدعاوىًالملكيةًرقمًيكمل قراءة 
 -:حنين دمحم احمد قدوالنائب  -
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ً.2010ًلسنةً(15ً)تقريرًمشروعًقانونًالتعديلًاالولًلقانونًهيئةًدعاوىًالملكيةًرقمًيكمل قراءة 
  -:الغريبالحمزة عبدالرزاق  النائب رياض عبد -
الفًالدعاوىًلمًتحسمًلحدًآنًوالزالتًنتقاليةًوبماًانًالعدالةًلمًتتحققًلحدًاآللىًتحقيقًالعدالةًاإلإدعاوىًالملكيةًتهدفًًنًبقاءًهيئةأ

ســتمرارًفــيًعملهــاًولكــنًينبغــيًتحديــدًســقفًزمنــيًلحســمًهــذهًلــذاًيتطلــبًاالمــرًبقــاءًالهيئــةًواإلً،نًولــمًيســتوفيًاصــحابهاًحقــوقهماآل
موازنـةًالهيئـةًوانًعـدمًبقائهـاًسـوفًتخلـقًفـيًخصـصًالىًاهلهًوحصولهمًعلىًالتعويضاتًالماليةًالتيًتً ًعادًالحقالدعاوىًعلىًانًيً 

فـيًحـلًهـذهًالهيئـةًًيـثطالـبًالسـادةًالنـوابًالتًرألـذاًً،الءًالنـاسًمعلقـةًؤمشـاكلًهـتبقـىًمشكلةًفيًالحصولًعلىًهذهًاالمـوالًوبالتـاليً
ً.واالستمرارًفيًالبقاءًولكنًبسقفًمعين

  -:لبانياالطتحسين حبيب ال آ ةالنائب -
فًمــنًالطلبــاتًوالــدعاوىًالتــيًلــمًيســتوفيًالهنــاكًاالًمــنًالدســتور،ً(102)المــادةًً،ســيسًالهيئــةًوفقــا ًللدســتورأكلنــاًنعــرفًانــهًقــدًتــمًت

ً-:طلبأفأناًً،خيرًفيًدعواتهمأصحابًالحقًناهيكًعنًالتأرًبأضةًهذاًءالدعاوىًالىًمحاكمًالبداًحالةإًإلىًاليوم،ًاصحابهاًحقوقهم
إلـىًدوائـرًأخـرى،ًوهـذاًلـيسًعبـ ًًهمبتـمًتنسـيًذينبمـاًانًهنـاكًالمئـاتًمـنًالمـوظفينًالـً،خـرًىأفتحًالمكاتـبًفـيًالمحافظـاتًمـرةًً -1

ــاًمــعًالمضــيًفــيًتشــريعًهــذاًالقــانونًوفــتحًالمكاتــبًفــيًالمحافظــاتًبــنفسًالكــادرًمــنًالمــوظفينً مــاليًعلــىًالدولــةًأوًالحكومــة،ًفأن
 ً.ًًالسابقينًالذينًعملناًلهمًتسيبًإلىًدوائرًأخرًى

نًهـذاًمـنًصـميمًعمـلًاللجنـةًالًوالمغتـربينًلجنـةًالمـرحلينًتطلبًمنًمجلسًالنوابًاللجنةًالقانونيةًتتابعًعمـلًهـذهًالهيئـةًوليسـأ -2
ًً.القانونية
- :اوغلو معمار النائب نيازي  -
ًً-:لديًخمسًمالحظاتً
 ً.الملكيةًبموجبًالدستورًنزاعاتسستًهيئةًأت -1
 ً.%10تتجاوزًًنًونسبةًالمنجزًمنًالدعاويًالاعمالهاًلحدًاآلًالهيئةًلمًتنهً  -2
 ً.الفًمنًالطلباتًواصحابهاًتنتظرًالحسمالهيئةًالتزالًقائمةًوهناكًعشراتًاآلسيسًهذهًأاالسبابًدعتًلت -5
ًمشـمولةًبهـذاًالقـانونًوالزالـتًاراضـيًالتركمـانًلـمًتعـادًالـيهمًوالتـيًتـمًمصـادرتهاًرماتوًايضاً ًوراضيًالمستملكةًفيًقضاءًطوزخاأل -4

 ً.كانتًتتبعًمحافظةًكركوكًفيًحينهاًوشملتهاًكلًالقراراتًالتعسفيةً،ًعلما ًأنًقضاءًطوزخورماتويةًوطائفيةقسبابًعًرألًآنذاك
بقـاءًالهيئـةًلـنًيرتـبًالتزامـاتًيوضـحًانًعادةًالحـقًالـىًاهلـهًوتقريـرًاللجنـةًنتمنىًاالسراعًبتشريعًهذاًالقانونًلغرضًالعملًبهًإلً-3

ً.ماليًعلىًالحكومةً ماليةًوعب
 .لغرضًالتصويتًفيًالقادمًلتقريرًالشاملًوالوافيًوالمنطقيًوالموضوعيشكرًاللجنةًالقانونيةًلصياغةًهذاًانًاً خيًرأ
- :نجيبة نجيب ابراهيم خالدالنائبة  -

يعبـرًعــنًفعـال ًعرضــواًعلينـاًمـنًهـذاًالتقريـرًالشــافيًوالمنطقـيًالـذيًًفـيًالحقيقـةًاثمـنًجهـودًرئـيسًواعضــاءًاللجنـةًالقانونيـةًعلـىًمـا
سـمتًدعـاواهمًلـمًيحصـلواًعلـىًالتعـويضًوهنـاكًمئـاتًحتىًالـذينًحً ً،نصافهمإوالذينًيطالبونًبحاجةًالمواطنينًالذينًيزورونًمكاتبناً

تزالًغيـرًمحسـومةًفـيًمحافظاتنـاًفالمقترحـاتًالتـيًقـدمتهاًاللجنـةًنحـنًنؤيـدهاًونـدعمهاًوهـيًفعـال ًتحقـقًالمصـلحةًالعامـةًًالدعاوىًال
ً.وهيًالعالجًالوحيدًلمشاكلًهؤالء

- :الزكاني سلمان زباري  النائب فاطمة -
-ً:جدهاًضروريةًليتمًتضمينهاًضمنًتعديلًهذاًالقانونًمنهاألديًثالثًمالحظاتً

تنـتجًمـعًالفقـرةًممـاًًال(ًثانيـاً )ينفيًالمادةًوتنفـيًالغـرضًالمقصـودًفـالفقرةً(ًثانياً )النًالفقرةً(2ً)منًالمادةً(4ً)داعيًلذكرًالفقرةًًال -1
 .يكونًأفضلً(4)حذفًالفقرةًاجدًرًلذلكًمبًرًالًأجدنقصًالمادةًوهذاًتناقضً
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نـاًأً،منتسـبيهاًالـىًوزارةًالماليـةموجوداتهـاًًوتنقـلًجميـعًحقوقهـاًوجميـعًالتزاماتهـاًًوًثـمهيئـةًدعـاوىًالملكيـةًًحلتً (1ً)فقرةً(2ً)المادةً -2
ةًواللجـانًالقضـائيةًهـيًذاتًاختصـاصًيمييًزنقلًالىًوزارةًالعدلًباعتبارًانًهيئاتًالطعنًالتتنقلًالىًوزارةًالماليةًوانماًتً ًالأنًقترحًأ

 ً.االختصاصًبنفسرةًييجبًنقلهاًالىًجهةًمختصةًوخبلذلكًوذاتًخبرةً
جــدًلــيسًهنــاكًوقــتًمحــددًأنــاًأً،ينخــرهًالــىًمحــاكمًالبــداءةًحســبًاالختصــاصًالمكــاآورةًالــىًنظــتحــالًجميــعًًالــدعاويًالم(ًثانيــاً ) -5

 ً.وًعلىًانًيتمًالنظرًفيهاًعلىًوجهًاالستعجالأجدًضرورةًالتحديدًالزمنيًأكًلوتحديدًزمنيًالزمًلهذهًالفقرةًلذ
- :عبد العباس الحميداوي  النائب عمار طعمة -

ســتمرارًودوامًعمــلًهيئــةًدعــاوىًالملكيــةًإلتًاســبابًمقنعــةًحهيئــةًدعــاوىًالملكيــةًوضــاللجنــةًالممثلــةًلانًاجتمــاعًاللجنــةًالقانونيــةًمــعً
،ًفبالتـاليًإسـتمرارًودوامًمنًالقضاياًلـمًتحسـمًلدينا،ًالكثيرضحًاعمالهاًوالتقريرًًوًأوًالشرطًلالنتهاءًهوًانًتنهيًأانًالغايةًًوًخصوصاً 

كمالًكافةًالمعامالتًالمتعلقةًبهاًنجازإلحينًًهاعملًودوامًستمرارإؤيدًنًوعملهاًأمرًمطلوبً ًً.وا 
- :البجاري نورة سالم دمحم النائب  -

قـولًانًالهيئـةًنً،جلهـاًالهيئـةًالزالـتًقائمـةأسسـتًمـنًأً نًالـدواعيًالتـيًبألكنًمالحظاتيًبشأنًتقريرًاللجنةًالقانونيةًً،القانونًمهمًجداً 
التوسـعًالقضـائيًفـيًالعـراقًحصـلًبـأنًحالةًالملفاتًالـىًالقضـاءًلحسـمهاًوالكـلًيعلـمًإتوقفتًعنًاستالمًالطلباتًمنذًسنواتًوبدأتًب

ترىًاللجنةًالقانونيةًقضائناًعاجزًعنًالنظـرًفـيًهـذهًًفهلًياً،والكوادرًةعدادًالمحاكمًوالقضاًأيثًينًعاموديًوافقيًمنًحيعلىًمستًو
ً.ًيستالمًالدعاًوعنًإهيئةًاللماذاًتوقفتًً؟الدعاوًى

عــدمًوجــودًبســببًًحســمهــذاًالموضــوعًلــمًيًطبعــاً ً،لــمًيســتوفيًاصــحابهاًحقــوقهمًًيعــنًوجــودًاالفًالطلبــاتًوالــدعاًوأيضــا ًالمًاللجنــةًكــ
ً.المتضررينًصاتًماليةًلتعويضتخصي
كيــفًتحيــلًالهيئــةًقضــاياهاًًذاً إً،وتعتمــدًالقــانونًالمــدنيًًيســتندًالــىًقــانونًنزاعــاتًالملكيــةًفــيًنظــرًالــدعاًوتًانًالبــدًاللجنــةًصــمــاذاًتق

مجلـسًلمسـؤوليًهـلًالتقيـيمًًمشـروعة،ًنهاًتعتبـرًقـراراتًالنظـامًالسـابقًأكمًللمحاكمًالمدنيةًبمتعملًبقانونًالهيئةًواتهاًيًالتللمحاكمًال
ً.القضاءًهوًهنا

ًقــديراتتمتلــكًاوًقليلــةًالخبــرةًفــيًمجــالًالتًعبــاءًماليــةًكــونًالمحــاكمًالًأموازنــةًالوجــدتًاللجنــةًالقانونيــةًبــأنًحــلًالهيئــةًســوفًيحمــلً
يــامًالمحــاكمًالشــرعيةًأذًبينمــاًالقضــاءًالعراقــيًيعمــلًفــيًهــذاًالمجــالًمنــ2002ًسســتًبعــدًعــامًأكثــرًخبــرةًوهــيًتأفهــلًالهيئــةًً،الماليــة

ً.النزاعاتًبينًالناسبحلًرًظاميةًوالعثمانيةًوتنظوالن
موظــفًعلــىًالمحــاكمًذاتًً(400)ًهفــنحنًمــعًحــلًالهيئــةًوتحويــلًكادرهــاًالبــالغًعــددً،النقطــةًاالخيــرةًبشــأنًحــلًالهيئــةًمــنًعــدمها

ً.االختصاص
 -:الهالليابتسام هاشم عبدالحسين النائبة  -

مـرًأعـادةًهيكلـةًالهيئـةًمـنًجديـدًهـوًًإالحقيقـةً.ًوافـيًبخصـوصًهـذاًالموضـوعكـافيًًولقانونيـةًالنًتقريرهـاًكـانًالشكرًموصـولًللجنـةًا
ً.حقوقهمًالمًيستلمًولحدًاآلنًنًالكثيرًمنًالمواطنينًألًمهمًجداً 

فـيًحـالًتـمًالتصـويتًعليهـاًأيضـا ًتقريبـا ،ًنطالـبًالهيئـةًًفمـامًالهيئـةًكونهـاًقـدًتوقفـتًمنـذًسـنةًونصـأنطلبًفـتحًبـابًتقـديمًالـدعاوىً
لغـرضًًًينقترحًانًتكونًهيئةًالتمييزًمختصةًللنظـرًفـيًهـذاًالـدعاًوً.التيًتعرضًعليهمالبتًفيًالدعاويًوحسمًالدعاويًاالسراعًفيً

ً.طلبًتبسيطًاالجراءاتًلتسليمًالتعويضاتًالىًالمتضررينأكماًً.سرعًوقتأحسمهاًب
 -:جاسم العبيديالنائبة عالية نصيف  -
ً.زمالئيًهبماًذكًركتفيًأ
 -:كاظم النائب جاسم دمحم جعفر -
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شيدًبتقريرًاللجنةًالقانونيةًكونهًتقريرًجيدًومفصلًووضعًالنقاطًعلىًالحروفًولكنًالظالمًالموجودًصراحةًعلىًشريحةًواسعةًفـيًأً 
اتًاألخيــرةًبــداًيطلــبًمطالــبًأنًالقضــاءًفــيًالســنًوً،باقيــةًســنةً(50)الًتــزالًهــذهًالظالمــةًاكثــرًمــنًً،بشــيرتســعينًًوكركــوكًوالطــوزًًو

هـاًصـتًوعرفـتًالمشـاكلًوبـدأتًتصـلًالـىًنهاياتصختنهاًهـيًالتـيًلذاًنحنًمعًاالبقاءًعلىًهذهًالهيئةًألًإعجازيةًلحلًهذاًاإلشكال،
نتظارًبفترةًقليلةًومدةًيتمًاإلتفاقًعليهاًقادرةًعلىًإعادةًأكثرًمنً الهيئـةًلفتـرةًمظلومًفيًهذهًالمناطق،ًلذاًنحنًمعًبقـاءً(230000ً)وا 

ً.معينةًإلعادةًالحقًإلىًأهله
- :التميمي عبدالرسول عبدالرضا النائبة صباح -
انً(1922ً-1932)مـنًيعنـي1922ًًشمولًاالمالكًالتـيًصـودرتًقبـلًعـامًبالتعديلًذكرًفيهاًفيًً(25ً–21ً)بالنسبةًللمادةًمنًً

عندًحلًالهيئةًلمًتشكلًتلكًاللجانًفتضررًفيًهذهًالعشرًسـنواتًالكثيـرًً،ذلكًيجبًانًتشكلًاللجانًلهذاًالغرضلسنوات10ًًهناكً
فيماًيخصًالتعويضًالماليًفيًالبندًالذيًيلزمًاللجانًالقضائيةًبالتعويضًالماليًخاصةًفيًحالًتوافرًالسيولةًالماليةًً،منًالمواطنين

ًً.بنفسًالقيمةًالماليةًمنًالحكومةًرضًاخرًىأبانًتعوضًاالرضًًالماليةًمنًأينًسيأتون؟ًولكنًفيًحالةًعدمًوجودًالسيولة
  -:الدليميمراد حسين  النائبة زيتون  -

ختصــاصًمختصــةًوتمــارسًعمــلًهيئــةًانًهــذهًالهيئــةًً.قامــتًبهــاًيعلــىًالجهــودًالمتميــزةًالتــًةنشــكرًاللجنــةًالقانونيــ دعــاوىًالملكيــةًوا 
لسـتًمـعًحـلًهـذهًالهيئـةًواقتـرحًبعـدمًحلهـاًكونهـاًًاانـً.الًالمناطـةًبهـاعمـنجـازًكـلًاألهـذاًاليـومًإلحدًيتمًولمًومتشعبةًواعمالهاًالكثيرةً

عمالهــاًالــىًالمحــاكمًهــلًانًالمحــاكمًانجــزتًالقضــاياًالمناطــةًبهــاًوهــيًًأحالــةًإواوجــهًســؤالًانــهًفــيًً،كثيــرةهــيًعمــالًمختصــةًًوًأتنجــزً
ًً.نجازًهذهًالمعامالتإليهاًوكمًسيستغرقًإضافةًمعامالتًالملكيةًمتفرغةًإل
- :البياتيحسن موسى النائب عباس  -

ًأصـلحيـثًانًًظلفـادونًانًيلتفـواًعلينـاًباأليـيًرً،ًهـمتعديلًالهيئـةًبينمـاًهـوًقـانونًحـلًالهيئـة،ًهوًقانونًفيًعنوانًالقانوًنًخطأهنالكً
ً.علىًكتابتهًأواجًرتلمًيلكنًحلًالهيئةًًوهوًقانونًقانونًال

ً.خذًمعلوماتًلنعرفًانًحلًهذهًالهيئةًضروريًامًالأعددًالدعاوىًالباقيةًونالملكيةًعنًًالنزاعاتهيئةًمنًلًأنًنسأكانًالمفروضً
الًمحالتهـــمًوالًأمـــوالهمًوالًرضـــهمًًوالًأًانًلـــمًيســـتعيدًوولحـــدًاآلًوعـــدواناً ًلمـــاً ظهنـــاكًالمئـــاتًمـــنًالكـــوردًالفيليـــةًالمظلـــومينًوالمهجـــرينً

قيـادةًالثـورةًالمنحـلًالـذيًباإلضافةًإلىًالتركمانًوالدليلًعلـىًالتركمـانًأننـاًولحـدًاآلنًغيـرًمتفقـينًعلـىًإلغـاءًقـراراتًمجلـسًمالكهمًأ
لـمًتحصـلًعلـىًلحـدًاآلنًالكتـلًممـاًيـدلًعلـىًانًهنالـكًشـرائحًكثيـرةًبـينًتوافـقًالعلـىًًنـاهراضـيهمًوعلقأيـرةًمـنًبجزاءًكأبموجبهًتعيدً
وعـدمًنفسًالقـوانينًوالصـالحياتًوبـنفسًالعنـوانًبـمنًاللجنةًالقانونيـةًبـدلًحـلًهـذهًالهيئـةًجعلهـاًهيئـةًمصـغرةًًطلبأناًأحقوقهاًوعليهً

نهيـتًأتقـولًتقريـرًًوترفـعًً،ًكيـفًأنًالمسـاءلةًوالعدالـةًلةًوالعدالـةءبتقريـرًمنهـاًمثـلًالمسـاًهـاتكونًحلًةً وهذهًالعدالةًاالنتقاليةًعادحلهاً
نـاًمـعًبقـاءًالهيئـةًأًهيئةًدعاوىًالملكيةًينبغيًأنًتبقىًإلىًأنًبنفسهاًتجلبًلناًتقريرًتقولًأننيًأنجزت،،ًكذلكًيتمًحلهاًهاعمليًوبعد

ًً.لومظخرًمآواستمرارهاًالىًانًتنصفً
- :السيد رئيس مجلس النواب -

ًً.اللجنةًالمختصة
- :الحسنصالح عاتي النائب محمود  -
عديــدًمـنًالملفــاتًالالهيئـةًباعتبــارًانًهنـاكًعمــلًجـاءًفــيًتقريـرًاللجنــةًالقانونيـةًوطــالبوًباسـتمرارًًمــاًايـدًوأشـكرًالســادةًالنـوابًالــذينًأ

انًً،القـانوًنهـذاًوالبـدًمـنًالوقـوفًعليهـاًفـيًمشـروعًًالخاصةًبتلكًالعقاراتًلمًيـتمًحسـمهاًولكـنًسـيادةًالـرئيسًلـديناًمشـكلةًكبيـرةًجـداً 
توقف2011ًًوهذاًالتعديلًمنعًالهيئةًمنًاستالمًالقضاياًواعطاهاًمدةًسنةًوفيًعام2010ًًهذاًالقانونًجاءًعلىًاعقابًالتعديلًعامً

الىًمجلسًالقضاءًاالعلىًومحاكمًالبداءةًوالمحاكمًاالسـتئنافيةًوبقـتًالهيئـةًمعطلـةًعـنًالعمـلًمنـذًًةً حيلتًكاملأً عملًالهيئةًوالقضاياً
المشـكلةً،ًرًتقديمًمشروعًقانونًالىًمجلـسًالنـوابظتنتًهاضاياًباعتبارًانيحقًلهاًانًتعملًاوًتستلمًقًوالىًيومناًهذاًوال2011ًالعامً
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تحتــاجًســنةًواحــدةًوهــذاًالتقريــرًرفعــهًمجلــسًالــوزراءًبصــيغةًأنهــاًلهــاًًواعمًأنهــتًأبانهــا2010ًًفــيًانًالهيئــةًقــدمتًتقريرهــاًعــامًًنتكمــ
الهيئةًمنًالنظرًبالطلباتًولكنًرغمًذلكًانًالهيئةًًًنهاءًعملهاًوعندماًصدرًالقانونًمنعأًوأيقافًإمشروعًقانونًوتمًالتصويتًعلىً

قـانونًالـذيًالقدمتًمشروعًانهاءًعمـلًهـذهًالهيئـةًوالسـببًانًتعقيبا ًعلىًالمشروعًاألولًالحكومةً،ًتعملًقائمةًوفيهاًموظفينًولكنًال
القضـاةًالعـاملينًفيهـاًوبعـدًاالسـتماعًًجتماعًبالسيدًرئيسًالهيئةًوالسادةاإليقولًهكذاًولكنًبعد2010ًًصوتًعليهًمجلسًالنوابًعامً

تضــحًلــديناًانًهــذهًالهيئــةًيجــبًانًإالــىًشــكاوىًالعديــدًمــنًالمتضــررينًمــنًسياســةًالنظــامًالســابقًالتــيًقامــتًبمصــادرةًتلــكًالعقــاراتً
باسـتغاللًهـذهًنحـنًقمنـاًالذيًأوقفًعملهـا،2010ًًويعدًقانونًبقانونًًالإيجوزًًهذاًالعملًاللكنًتستمرًفيًعملهاًويجبًانًتعملًًو

تبقـىًمـنًالقضـاياًًضـافةًنصـوصًتجعـلًالهيئـةًتسـتمرًفـيًعملهـاًحتـىًتسـتوعبًمـاإلًوأًارسـتمًرالفرصةًواتخاذًهذاًالمشـروعًحجـةًلإل
ً.قبلًالهيئةًالتيًلمًتحسمًمن

ًأتىةًالتيًيالملكيةًالخاصقانونًنزاعاتً،ًمحاكمًالبداءةًتستندًالىًالقانونًالمدنيًوقانونًنزاعاتًالملكيةنعمًً،قانونًنزاعاتًالملكية
ولكنًجاءًفيًقانون1935ًًعامًًنافذهذاًالنصًغيرًموجودًفيًالقانونًالمدنيًالً،سبابًسياسيةمصادرةًالعقاراتًألهيًأنًبهاً

هذاًهوًالفرقًً،سبابًسياسيةمنًجراءًسياساتًالنظامًالسابقًالتيًصادرتًالعقاراتًألًواعوضًمنًتضرًرينزاعاتًالملكيةًحتىً
موقفًالهيئةًوأنًالًًحسمنسرعًوقتًللتصويتًعليهًحتىًأطلبًانًنقدمًمشروعًالقانونًبألذلكًً،بهًقانونًنزاعاتًالملكيةًالذيًجاء

ً.تبقىًمعلقةًكدائرةًالًتعملًوهيًقائمةًوالًيمكنًحلهاًإالًبقانوًن
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ً.شكرا ًجزيال ،ًونستأنفًعمليةًالتشريعًبهذاًالخصوص
 . مفوضية حقوق اإلنسانثاني لقانون القراءة األولى لمقترح قانون التعديل ال: افةفقرة مض* 

ًوسلمتهًإلىًرئاسةًالمجلس،ًونهيبًباللجانً ًللسيدًالوزيرًوبشكلًواف  ًالعاليًوالبحثًالعلميًالتيًقدمتًتقييمها أشكرًلجنةًالتعليم
ًاللجانًفيًالتقييمًوأرجوًأنًيكونًالتقييمًاألخرىًالمختصةًأنًتقدمًإجاباتًوافيةًونحنًضدًاإلجاباتًالتعمي ميةًوالتيًتتهربًمنها

ً.واضحًودقيقًولوًأستوجبًاألمرًأنًتستدعيًالسادةًالمرشحينًتستدعيهمًوتناقشًاألمرًوهذهًمهمةًمناطةًبنا
ً.اللجانًتقييمًوتقدمًتقريرهاًاليوم

 -:النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي -
ً.لحدًهذاًاليومًونقرأهاًفقطًفيًاإلعالمأسماءًالمرشحينًلمًنستلمهاً

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
ً.لمًتسليمًالسيرةًالذاتيةًفيًصناديقًالنوابًوالىًالجميعًوأرجوًتأكيدًذلك

 -:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي -
ً.يقرأًالقراءةًاألولىًلمقترحًقانونًالتعديلًاألولًلمفوضيةًحقوقًاإلنسان

 -(:نقطة نظام)صالح عاتي الحسن  النائب محمود -
ًأنًعملًمفوضيةًحقوقًاإلنسانًهوًعملًقانونيا ً ًلبيانًمدىًدستوريتهًوقانونيتهًرغم ًالقانونية ًيحالًإلىًاللجنة ًهوًمقترحًولم هذا

ً.صرفاً 
الًالنصًوالنصًماًتمًقراءتهًنصًأصليًومقترحًوهوًلمًيتمًالتصويتًعليهًحتىًنصًأصليًأوًمقترحًإنماًمنًالناحيةًالشكليةًيق

ً.المعدلًونطلبًإشراكًاللجنةًالقانونية
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ًفيًهذاً ًفيًالصياغة ًالقانونية ًاللجنة ًوتشرك ًهناكًمقترح، ًيكون ًأن ًالنقاشًممكن ًنصًوأثناء ًيوضع ًالثانيةًصحيحة، المالحظة
ً.المشروعًلكيًيأتيًبشكلًدقيق
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 .التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين: ثامنا   الفقرة*
 -:النائبة رة نكين عبد هللا دمحم -

قدمنا21/11/2013ًًفيماًيخصًهذهًالفقرةًللعلمًأنًلجنةًالشهداءًمنذًبدايةًهذاًالفصلًولحدًاآلنًلمًيجتمعواًأيًاجتماعًوفيًتأريخً
موقعًمنًستةًأعضاءًوأعلمناهمًبتعليقًعضويتناًلألسبابًالمعلنةًداخلًالكتابًولحدًاآلنًهيأةًالرئاسةًلمًلهيأةًالرئاسةًالموقرةًكتابً

ً.تتخذًأيًإجراءًبهذاًالخصوصًوكانتًليًمداخلة
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ًلماذاًعلقتمًالعضوية؟
 -:النائبة رة نكين عبد هللا دمحم -
ً.21/11/2013ناًكتابًرسميًإلىًهيأةًالرئاسةًفيًستةًمنًاألعضاءًعلقواًعضويتهمًوقدمً
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ً.تعقدًجلسةًمعًرئاسةًالمجلسًواللجنةًالمختصةًلبحثًاألسبابًوالوصولًإلىًنتيجةًبشأنًعمليةًالتعليق
 -:نكين عبد هللا دمحم هالنائبة ر  -

ً.حضورناًبأنهاًأيامًغيابًوهيأةًالرئاسةًوافقتًعلىًهذاًالكتابوالغريبًوالعجيب،ًرفعًمنًقبلًاللجنةًكتابًباحتسابًأيامًعدمً
ً.والًنعرفًمنًكتبًالتقرير

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
ً.يؤجلًإلىًحينًحسمًالموضوع

 -:النائب عقيل عبد حسين ساجت الحسيني -
ًق ًبتشريع ًاكتنفتًفيه ًالسياسيينًهوًعملًكبير ًوالسجناء ًوالضحايا ًالشهداء ًاإلرهابًوقانونًمؤسسةًواقعًعملًلجنة انونيًضحايا

الشهداءًوعلقًستةًمنًالسادةًاألعضاءًالتيًذكرتهمًالسيدةًالنائبةًعلىًبعضًتداعياتًتشريعًهذاًالقانونًوتمتًالموافقةًعلىًالصيغةً
التأريخًموجودًالنهائيةًمنًقبلًجميعًالسادةًأعضاءًمجلسًالنوابًقبلًيومًواحدًمنًالتصويتًوكانًالتعليقًعلىًتأجيلًالتصويتًًو

ًيدورًالخالفًوهوًالصيغةًالنهائيةًالتيًأعطيتًلمجلسًالنوابً ًالشأنًوبالتاليًبعدًإنهاءًالمشكلةًالرئيسيةًالتيًكانًحولها فيًهذا
ًتباينًفيًاآلراءًوهذهًحالةًصحيةًتكتنف21/12/2013ًًوصوتًعليهًيومً وبالتاليًانتهتًالمشكلةًالتيًكانًممكنًأنًيكونًفيها

ًلمزاولةًأعمالهمًخاللًثالثةًأشهرًوكانًمنًعملًجميعًا ًالذينًجمدواًعضويتهمًلمًيعودوا للجانًإالًأنًالسببًالرئيسيًأنًالسادة
ًكانًأليًشخصًمنً ذًما الواعزًالقانونيًكرئيسًلجنةًأنًأخبرًالسادةًاألعضاءًباالستمرارًفيًعملًاللجنةًواستمرارًالجلساتًوا 

جمدواًعضويتهمًأيًرأيًأوًمبادرةًأوًتعليقًكانًلهًالحقًأنًيحضرًالجلساتًويبديًرأيهًويعلنًالسادةًأعضاءًاللجنةًالموقرينًالذينً
ًإخبارهمًوهمًيتواجدونًفيًجلساتًمجلسًالنوابًوالًيحضرونًالجلساتًوالدستورً ًالرئاسةًأما تحفظهًوفقًمسودةًتعرضًإلىًهيأة

ً.والقانونًيقول
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ديثًوهذاًالموضوعًسوفًيناقشًبشكلًداخلًاللجنة،ًهلًيبقىًالتقريرًأمًيؤجلًإلىًحينًإنهاءًاإلشكالًفيًهذاًنحنًلسناًبصددًالح
ًالخصوص؟
 -:ساجت الحسيني حسينالنائب عقيل عبد  -

ً.الًمانعًلديناًمنًالتأجيل
 -:السيد رئيس مجلس النواب -
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ً.الموضوعًأصبحًواضحاً 
 .ت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعيةالتقرير الفصلي لنشاطا: الفقرة تاسعا  * 
 -:النائب ئاريز عبد هللا احمد -
ً.التقريرًالفصليًلنشاطاتًلجنةًالنفطًوالطاقةًوالثرواتًالطبيعيةًيقرأ
 -:النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني -

ً.تكملًقراءةًالتقريرًالفصليًلنشاطاتًلجنةًالنفطًوالطاقةًوالثرواتًالطبيعية
 -:جمال أحمد دمحم سيدو النائب -

ً.يكملًقراءةًالتقريرًالفصليًلنشاطاتًلجنةًالنفطًوالطاقةًوالثرواتًالطبيعية
 -:النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي -

ً.يكملًقراءةًالتقريرًالفصليًلنشاطاتًلجنةًالنفطًوالطاقةًوالثرواتًالطبيعية
 -:النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني -

ً.تكملًقراءةًالتقريرًالفصليًلنشاطاتًلجنةًالنفطًوالطاقةًوالثرواتًالطبيعية
 -:النائب جمال أحمد دمحم سيدو -

ً.يكملًقراءةًالتقريرًالفصليًلنشاطاتًلجنةًالنفطًوالطاقةًوالثرواتًالطبيعية
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ًلكلًبوديًأنًأتقدمًبأسمًمجلسًالنوابًبالشكرًالجزيلًإلىًلجنةً ًوشاف  النفطًوالطاقةًعلىًنشاطكمًالمميزًوالذيًجسدًبتقريرًواف 
ًالقضاياًالتيًباشرتًاللجنةًفيًعملها،ًوبهذهًالمناسبةًأيضا ًأدعوًاللجنةًأنًتجريًعمليةًالتحقيقًفيماًيثارًاآلنًبشأنًعقودًالنفطًوما

ًاإلطارًوتعلمًمجلسًالنوابًبشكلًدقيقًبحيثياتًاألمرًوبالت أشكركمًوأشكرً.ًعاونًمعًلجنةًالنزاهةًواللجانًالمختصةيكتبًفيًهذا
ً.تقريركمًالذيًقدمتموهًإلىًمجلسًالنواب

 -:النائب ئاريز عبد هللا احمد -
ً.نحنًبدأناًبمتابعةًموضوعًالفسادًفيًوزارةًالنفطًوشكلناًلجنةًمشتركةًمعًلجنةًالنزاهةًلمتابعةًالموضوع

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
أنًنسمعًنبأًاستشهادًقائدًحشدًالسبعاويينًفيًمحافظةًنينوىًفيًمخمورًالسيدًفارسًالسبعاويًونشدًعلىًأيديًالجيشًًببالغًاألسف

ً.العراقيًوالقواتًالمتطوعةًمنًالحشدًونًأبناءًالعشائرًفيًمواصلةًعملياتًمواجهةًداعشًوتحريرًكلًمناطقناًوكلًأراضينا
ًالثالثاءًالقادمًمجلسًالنوابًيستأنفًجلساتهًوالجلسةًالعام لكنًمنًاآلنًاللجان12/4/2012ًًةًستكونًوفقًالسياقاتًالمتبعةًيوم

انًالمختصةًتقدمًتقاريرهاًونحنًاستلمناًتقريبا ًأكثرًمنًلجنةًقدمتًتقريرًبشأنًتقييماتهاًللوزراءًلكنًنتمنىًهذاًاليومًأنًتنهيًكلًاللج
بشأنًدمجًالوزاراتًوالتعديلًالوزاريًواللقاءاتًأيضا ًيجبًأنًتستمرًًعملهاًفيًهذاًالخصوصًوبعضًاللجانًتبينًتوجهاتًالمجلس

بينًالكتلًالسياسيةًوأناًأدعوًرؤساءًالكتلًالنيابيةًأنًيحثواًجهودهمًفيًسبيلًأتمامًالقضاياًالمتعلقةًبهم،ًمجلسًالنوابًيحترمًكلً
جلسًالوزراءًالتعديلًالوزاريًأخذا ًباالعتبارًتقييماتًحالماًالتوقيتاتًالتيًتمًوضعهاًوبطبيعةًالحالًحالماًتقدمًمنًقبلًالسيدًرئيسًم

سيقدمًسيدعىًمجلسًالنوابًلغرضًالتصويتًعليهًونحنًمستعدونًاحتراما ًللوقتًمتىًيكونًالسيدًرئيسًمجلسًالوزراءًجاهزا ًلتقديمً
ً.التعديلًالوزاريًسيدعىًالمجلسًللتصويتًعلىًالوزراءًالمقدمين

ً.ثالثاءًالقادمترفعًالجلسةًإلىًيومًال
 .ظهرا  ( 1:42)رفعت الجلسة الساعة 
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المحرابشهيد   
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ً

العراقياتلبرلمانيات ا  


