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 الدورة اإلنتخابية الثالثة

 السنـة التشريعية الثالثة
 الفصـل التشريعي األول

 

م  (30/7/2016)السبت  ( 7 )م ـة رقـ جمسمحضـر
 

 

.  نابنً  (288): عدد الحضور
.  بنحنً  (11:30)بدأت الجمسة السنعة 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

نبدؤىا .  ينبًة عن الشعب  فتتح الجمسة السنبعة، الدورة ال ينبية الثنلثة، الس ة التشريعية الثنلثة، الف ل التشريعي األول
 .بقراءة آيات مف القرآف الكريـ

:- العالقعمي حسين رضن ال ناب - 
. يتمك آياٍت مف القرآف الكريـ

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
اإلتفاؽ أيضان جرل بأف ىناؾ بيانان ُأجؿ ليذا اليـك يتعمؽ بكاقعة الكرادة، تتفضؿ النائبة زينب عارؼ البصرم، كأيضان يسر 
مجمس النكاب أف يستضيؼ عددان مف ذكم الضحايا مف أىؿ مدينة الكرادة لتالكة المطالب عمى أسماع السيدات كالسادة 

. أعضاء مجمس النكاب
:- أهنلي ضحنين فنجعة الكرادة- 

 (مرافق). يتمك بيانان بخصكص تفجيرات الكرادة
 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. بداية نقرأ الفاتحة عمى أركاح شيداء الكرادة كشيداء العراؽ

. (تم الوقوف لقراءة سورة الفنتحة عمى أرواح الشهداء)
. أيضان نطمب مف المجمس المكقر، كبحضكر ذكم الضحايا التصكيت عمى ىذه المطالب

. (تم الت ويت بنلموافقة)
كأيضان ُيحقؽ في ىذا اإلطار، كالمجنة األمنية، ال زاؿ المجمس ينتظر التقرير النيائي كالتكصيات بيذا الخصكص، 

كالتكصيات يجب أف تتضمف أيضان عقكبات رادعة لمف كاف متسببان، كلمف كاف خمؼ العمميات اإلجرامية اإلرىابية التي 
. إستيدفت المكاطنيف

. أيضان ىناؾ بياف مف الكتؿ الكردستانية، كحتى نبدأ بالفقرات المتعمقة بجدكؿ األعماؿ



 50 - 2 

:- عرفنت كرم م طفى برايمال ناب - 
 .(مرافق). يقرأ بيانان حكؿ إبادة البرزانييف

. (تم الوقوف لقراءة سورة الفنتحة عمى أرواح الشهداء)
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

. قبؿ البدء بجدكؿ األعماؿ، كنكد أف نعممكـ ببعض تكجيات رئاسة المجمس أزاء القضايا المثارة
التي تتعمؽ بقانكف مجمس النكاب كما أثير بشأنو مف شبيات، إشارة إلى ما تناقمتو كسائؿ اإلعالـ مف : القضية األكلى

مالحظات حكؿ مشركع قانكف مجمس النكاب العراقي المقدـ مف رئاسة الجميكرية، كخصكصان ما ُأشير إليو مف إمتيازات إلى 
كلألسؼ أقكؿ لألسؼ - رئيس كنكاب رئيس كأعضاء مجمس النكاب، كبالنظر لما يترتب عمى ذلؾ مف محاكالت البعض 

 إليجاد قناعات ال أساس ليا مف الصحة تستيدؼ النيؿ مف المؤسسة الدستكرية، ككضعيا مكضع اإلتياـ –بعض البرلمانييف 
بالسعي لتعطيؿ المصالح الشخصية عمى حساب مصمحة الشعب، كفي الكقت الذم نقدر فيو كنشيد بحرص الصادقيف عمى 
الماؿ العاـ، كنحذر ممف يتخذ حماية الماؿ العاـ ذريعة إلى النيؿ مف المؤسسات الدستكرية، كحرصان منا عمى بياف حقيقة 

:- األمر، كتطمينان لمصادقيف مف أبناء شعبنا نكضح اآلتي
إف تشريع القكانيف في مجمس النكاب ينتظمو عدد مف اإلجراءات التشريعية، حيث يمر مشركع القانكف المقدـ بمراحؿ : أكالن 

عدة تبدأ بقراءتو قراءة أكلى عمى الكيفيفية التي جاء بيا مف الجية مقدمة المشركع، دكف جكاز إجراء أية تعديالت عمى 
المسكدة المقدمة، مركران بمناقشة المشركع مف السادة النكاب، كتقديـ مقترحات التعديؿ عميو، ثـ تقديـ المسكدة النيائية 

صداره، كمعمـك أف ما  حالتو إلى رئاسة الجميكرية لممصادقة عميو كا  المتضمنة لمتعديالت المقترحة، إنتياءن بالتصكيت عميو كا 
صدر عف المجمس ما ىك إال قراءة لمشركع القانكف قراءة أكلى كبصيغتو التي كرد بيا مف رئاسة الجميكرية، كلـ ينتقؿ 

. المجمس إلى اآلف إلى مرحمة البت في ىذه النصكص، إقراران أك تعديالن أك رفضان 
سبؽ أف بادرت رئاسة المجمس عقب كركد مشركع القانكف إلى إحالتو إلى مستشار المجمس، لدراستو كبياف الرأم فيو، : ثانيان 

كالذم بادر بدكره إلى تشخيص عدد مف المالحظات المكضكعية كالصياغية كالمالية، بضمنيا ما أثير عمى مشركع القانكف 
في كسائؿ اإلعالـ، إضافة إلى تشخيص بعض ما ال يتناسب مع اإلصالحات التي أقرىا مجمس النكاب، كتشخيص خمك 

المشركع مف بياف لألحكاـ المنظمة لمعالقة بيف مجمس النكاب كغيره مف السمطات، فيما يتعمؽ بممارسة السمطات التشريعية 
. كالرقابية ضمف دراسة تـ إحالتيا إلى الجيات المختصة لإلفادة منيا

لـ يكف الدافع في المجمس لتشريع قانكف مجمس النكاب المقدـ، كما أشير إليو مف إمتيازات تضمنتيا، بؿ كأكثر منيا : ثالثان 
القكانيف النافذة، كالتي بادر السادة النكاب إلى النزكؿ عف بعضيا، لدعـ فقرات عديدة، منيا الحشد الشعبي، كتخفيؼ معاناة 

النازحيف، بؿ الدافع األساس لتشريع القانكف ىك إيجاد أساس قانكني يتيح لممجمس ممارسة ما أتاحو الدستكر مف كسائؿ 
رقابية تـ تعطيؿ الكثير منيا بدعكل عدـ إلزاـ النظاـ الداخمي لمجمس النكاب لمسمطة التنفيذية، مما تسبب كبشكؿ كاضح في 
إضعاؼ الدكر الرقابي لممجمس الذم يسعى إلى إكتساب السمطة التنفيذية مع الدستكر كالقانكف، لحماية الحقكؽ كالحريات 

. كتقديـ الخدمات
ستثماران لمرغبة في اإلصالح، يسعى إلى تفعيؿ دكر مجمس النكاب مف خالؿ : رابعان  إف مجمس النكاب في دكرتو الحالية، كا 

تشريع قانكف يبيف ما أبيمو الدستكر، كيفصؿ ما أجممو مف العالقة بينو كبيف السمطات األخرل، طمبان لتسيير العممية 
التشريعية كالرقابية لممجمس بانسيابية كقكة ترمي إلى تحقيؽ مصالح الناخبيف، كىك ما لـ يكفؽ إليو المتصدكف في الدكرات 

.  السابقة، لما إكتنفيا مف ظركؼ كصعكبات ال تخفى
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نطالقان مما سبؽ ذكره، فإف رئاسة المجمس ترل اآلتي :- كا 
. القانكف الذم تـ تقديمو كمشركع قانكف لمجمس النكاب، كالذم ُقرأ القراءة األكلى يتـ رده بالتصكيت عميو - 1
اآلف أعددنا صيغة مقترح مشركع قانكف مجمس النكاب، ال يتضمف اإلمتيازات التي فييا فكارؽ، كالتي أراد البعض أف - 2

يسكقيا إتيامان لممجمس، كىي غير مكجكدة في األصؿ، إنما قد ُأعدت ىذه الصيغة، كىي مكجكدة، كسنطرحيا عمى جدكؿ 
مقترح مشركع قانكف مجمس النكاب يخمك مف تمؾ اإلمتيازات التي تحدث بيا البعض، كمقترح . األعماؿ في الجمسة القادمة

. المشركع جاىز يعطي لممجمس القكة الرقابية كالتشريعية، كيعمؿ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات
أطمب مف المجمس المكقر التصكيت عمى ىذا التكجو، كستتخذ رئاسة المجمس اإلجراءات الالزمة لردع بعض السيدات 

. كالسادة النكاب الذيف تحدثكا بغير السياؽ الطبيعي
. تصكيت المجمس عمى ىذا التكجو

. (تم الت ويت بنلموافقة)
نحف ال نريد أف نتحدث، كلكف الكقائع مكجكدة لدينا، خصكصان بعض ما تـ شطبو مف حديث قاـ فيو البعض بتصكير نفسو 

. كنشره عمى كسائؿ التكاصؿ اإلجتماعي، كىذا ال يمكف أف يككف، كؿ ىذه اإلجراءات تتخذ
:- ( قطة  ظنم) خمف عبدال مد خمف عميال ناب - 

أنا أعتقد أنو ال أحد يعارض عمى قضية ضد القانكف، كسنفكت عمى ىذه الفقرة، لكف أقكؿ اليـك فقرة ميمة، قضية التصكيت 
أتمنى أف يتقدـ ىذا المكضكع، ثـ أم شيء مكجكد بعد ذلؾ يمكف طرحو، لكف ال نتأخر . (قانكف حظر حزب البعث)عمى 

. عف ىذا المكضكع
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

نمضي بجدكؿ األعماؿ، لكف ىناؾ قضايا دأب المجمس عمى ضركرة إطالع السيدات كالسادة النكاب عمييا، كىي ميمة 
. إلتخاذ قرارات بشأنيا

كما تعممكف أف ىناؾ مكعد إستجكاب لمسيد كزير الدفاع، تـ تحديده يـك اإلثنيف . أتحدث معكـ بشكؿ صريح: القضية الثانية
:  ُأرسؿ طمب إلى مجمس النكاب إلحاقان، كالكتاب مف أمانة السر في كزارة الدفاع. القادـ

إف السيد كزير الدفاع مكفد رسميان إلى الكاليات المتحدة األمريكية في الكقت الحاضر، كسيتـ تبميغ سيادتو بطمب اإلستجكاب 
كاألسئمة المطمكب إستجكابو عنيا حاؿ عكدتو مف الكاجب، كستتكلى الكزارة إبالغ المجمس المكقر بتأريخ العكدة بكتاب الحؽ، 

تمييدان لتحديد مكعد مناسب لجمسة اإلستجكاب عمى كفؽ اآللية المعتمدة أف تنسب، إف تنسب ذلؾ، ثـ ُأردؼ ذلؾ أيضان 
:  بكتاب آخر

، عاد كزير الدفاع مف الكاجب الرسمي، كاطمع 26/7كالمرفقة صكرة منو بتأريخ اليـك المكافؽ  (سرم كعاجؿ)إلحاقان بكتابنا 
عمى األسئمة المطمكب اإلجابة عمييا، يرجى التفضؿ باإلطالع كالمكافقة عمى تعييف تأريخ جديد لمحضكر لدل المجمس 

عالمنا مع التقدير . المكقر لمغرض آنفان، لضماف تييئة اإلجابات المناسبة عف األسئمة الكاردة بكتابكـ أعاله إف تنسب ذلؾ، كا 
نحف بالنسبة لنا فإف رئاسة المجمس مضت بشأف إعتماد الكقت المالئـ لعممية اإلستجكاب، كتـ إرساؿ كؿ األكراؽ كاألدلة في 

ىذا الخصكص، كىذا الطمب باإلمكاف إتخاذ مكقؼ فيو مف قبؿ الرئاسة، كلكف لحساسية المكضكع، كالظرؼ الحالي نحف 
. نسأؿ المستجِكب أكالن إذا إقتنع بطبيعة الحاؿ، كبعد ذلؾ المجمس المكقر، كالرأم ما يراه المجمس

:- العبيديعنلية   يف جنسم ال نابة - 
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 ألكثر مف سنة قدمت إستجكابان إلى مجمس النكاب بشؤكف سرقات كفساد في كزارة الدفاع، كقد ُأستكممت كؿ اإلجراءات 
( 13)، أم قبؿ 1/8/2016الدستكرية كالقانكنية كالشكمية بمكافقة الدائرة القانكنية، كقد تحدد المكعد بعد مدة طكيمة في يـك 

يكمان مف مكعد اإلستجكاب، كحسب النظاـ الداخمي كحسب الدستكر بأف آلية التبميغ تككف مف مؤسسة تشريعية إلى مؤسسة، 
( 13) أم قبؿ 18/7ليس لي خصكمة شخصية معو، لدينا إستجكاب دستكرم ُيبمغ عف طريؽ كزارتو، كقد تبمغ في تأريخ 

أرسؿ عدة كتب خالؿ ىذا اإلسبكع طالبان تأجيؿ اإلستجكاب، كقد تشاكرت مع السيد رئيس مجمس النكاب مشككران، كقد . يكمان 
. ، إلى أف جاء ىذا اليـك لمتأجيؿ اآلخر، بحجة أنو مكفد إلى أمريكا1/8أكد بأكثر مف كتاب بأف مكعد اإلستجكاب ىك 

خالؿ ىذه السنة أنا أقيمت عمي أكثر مف عشر دعاكل بسبب . اإلستجكاب ىك حمؿ ثقيؿ عمى عضك مجمس النكاب
 . اإلستجكاب، كلديو شبكة عنكبكتية بمكاقع متعددة، ككصؿ إلى القذؼ بالمحرمات، اليـك حجتو بأنو في مكاجية مع داعش

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
نعـ؟ أـ ال؟ : ليس نقاشان، السؤاؿ محدد

:- العبيديعنلية   يف جنسم ال نابة - 
. ال

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. ال تقبميف التأجيؿ

 .السيدات كالسادة، المعطيات ذكرتيا أمامكـ
 األصؿ أف المكعد مكجكد كثابت، مف يرل خالؼ األصؿ في إمكانية التأجيؿ؟
 .إذف، يرفض المجمس عممية تأجيؿ مكعد اإلستجكاب كيبقى في اليـك المحدد

بالنسبة لطمبات قدمت، القضية الثالثة ثـ نأتي إلى جدكؿ األعماؿ، طمبات قدمت مف السيدات كالسادة األعضاء منيـ النائبة 
 .نائب بدرج قانكف العفك يـك الثالثاء (70)إبتساـ الياللي مشفكعة بتكقيع 

 .السيدات كالسادة األعضاء، قانكف العفك، قانكف التظاىر السممي، كقانكف تعديؿ قانكف المسائمة كالعدالة
أرجك دراسة مشاريع القكانيف كالتييأة ليا لغرض التصكيت عمييا في الجمسة القادمة، قانكف العفك، قانكف التظاىر السممي، 

 .كقانكف تعديؿ قانكف المسائمة كالعدالة
 :-اآلف
 .الت ويت عمى قضنة الهياة التمييزية المخت ة ب ظر الطعون المقدمة عمى قرارات هيأة المسنامة والعدالة: الفقرة ثن ينً * 

 .السيدات كالسادة األعضاء، فقط ننتيي مف ىذه الفقرة كبعد ذلؾ نأتي إلى الفقرة األخرل
 :-السيدات كالسادة األعضاء، تقدـ طمب مف مجمس القضاء األعمى

 2008لسنة  (10)مف قانكف الييأة الكطنية العميا لممسائمة كالعدالة رقـ  (تاسعان /2)كالمادة  (ثالثان /1)إشارة إلى أحكاـ المادة 
كنظران لكفاة عضك الييأة التمييزية المختصة بنظر الطعكف المقدمة عمى قرارات ىيأة المسائمة كالعدالة القاضي السيد فتاح 

عتذار نائب رئيس محكمة التمييز اإلتحادية عف رئاسة الييأة كلغرض إعادة تشكيميا نرشح  (رحمو اهلل)كامؿ ىندم الشمرم  كا 
السادة قضاة محكمة التمييز اإلتحادية المدرجة أسمائيـ أدناه أعضاء في الييأة التمييزية المذككرة راجيف التفضؿ بالمصادقة 

 :-عمى الترشيح، عممان أف السادة القضاة في محكمة التمييز اإلتحادية كؿ مف السيد
 .حامد عبيد ىجكؿ -1

 .مثنى أحمد جاسـ -2
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 .زيدكف سعدكف بشار -3

األعضاء في الييأة التمييزية المختصة بنظر الطعكف المقدمة عمى قرارات ىيأة المسائمة كالعدالة، سبؽ أف تمت المصادقة 
 .26/12 ككتابكـ الالحؽ المرقـ بتأريخ 8/12/2013كالمؤرخة في  (9690)عمى ترشيحيـ بمكجب الكتب المرقمة 

 :-األسماء
 .مقداد بدر حميد عبد القادر القاضي -1

 .حامد عبيد ىجكؿ الجبكرم -2

 .صباح ركمي عناد العكيمي -3

 .مثنى أحمد جاسـ الشافعي -4

 :-القضاة اإلحتياط
 . زيدكف سعدكف بشار السعيدم -1

 .حجاب إبراىيـ أحمد السبعاكم -2
 .إذف اآلف، السيدات كالسادة األعضاء، ىذا الكتاب يتعمؽ بالييأة التمييزية المتعمقة بالمسائمة كالعدالة

 .نعـ، ىذا عرض في الجمسة الماضية كقمتـ أجمكه
 البرلمانية، السير الذاتية مكجكدة؟

 المجمس يسير عمى مبدأ، ال يمكف تعييف شخصيات أشار الدستكر إلى التصكيت عمييا 21/5/2015فقط أقكؿ شيء، منذ 
 .إال بعد التصكيت

 .المؤسسات األخرل تقكؿ، منذ سنة بعثنا أسماء القضاة، إما أف تصكتكا عمييا أك تردكىا
إذف، البرلمانية، تأجيؿ أخير، يتـ تكزيع السير الذاتية مباشرةن كتحديد مكعد في األسبكع القادـ لعممية التصكيت عمى السيدات 

 .كالسادة أعضاء الييأة التمييزية المختصة بنظر الطعكف المقدمة عمى قرارات ىيأة المسائمة كالعدالة
 :-اآلف
الت ويت عمى مشروع قن ون حظر حزب البعث والكين نت الم حمة واألحزاب واأل شطة الع  رية واإلرهنبية : الفقرة ثنلثنً * 

 .(لج ة الم نلحة والمسنامة والعدالة، لج ة األمن والدفنع، المج ة القن و ية، لج ة حقوق اإل سنن). والتكفيرية
 (.288)اآلف، عدد الحضكر 

، أىالن كسيالن   .نحيي اإلخكة في كتمة األحرار حضكرىـ ىذا اليـك
 نقطة نظاـ؟

 عمى جدكؿ األعماؿ؟
 .تفضؿ

 :-( قطة  ظنم)ال ناب فنلح سنري عبد أشي عكنب - 
 .سيدم الرئيس، جدكؿ األعماؿ يـك الخميس كاف مف ضمف الفقرات التصكيت عمى ىيأة المنافذ الحدكدية

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .تماـ
 :-ال ناب فنلح سنري عبد أشي عكنب- 

 .حضرتؾ أيضان كجيت أف يككف عمى جدكؿ األعماؿ
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 .16/3نحف كمجنة مالية ىذا المشركع مقدـ منذ يـك 
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .شكران . نعـ

ساعة لغرض تقديـ بعض مالحظاتو بيذا الخصكص  (72)إستممنا طمب مف السيد رئيس ىيأة المنافذ الحدكدية، طمب 
 .كحصؿ التأجيؿ إلى الجمسات القادمة

 .شكران 
 .المجنة القانكنية

 :-ال ناب أحمد عبد حمندي شنوش المسنري- 
سيدم الرئيس، قانكف الحظر المطركح اآلف ىك مف قكانيف اإلتفاؽ السياسي كقكانيف المصالحة الكطنية كاإلتفاؽ كاف عمى أف 

 .يطرح قانكني حظر حزب البعث كاألنشطة األخرل مع قانكف تعديؿ قانكف المسائمة كالعدالة
قانكف تعديؿ قانكف المسائمة كالعدالة كصؿ إلى أف يقرأ قراءة ثانية، نحف في الجمسة الماضية طمبنا أف نستكمؿ إجراءات 
تشريع تعديؿ قانكف المسائمة كالعدالة كأف يقدـ القانكنيف لمتصكيت معان في يـك كاحد، كىذا األمر قد إستجاب لو اإلخكة في 

حترامان لإلتفاؽ السياسي كلبنكد المصالحة الكطنية التي يسعى إلييا  تصكيت يـك الخميس، لذلؾ نحف نتكجو مرة ثانية كا 
 .الجميع اليـك كنحف ليس لدينا إعتراض عمى قانكف الحظر كلكننا نريد أف يشرع القانكنيف سكيان كما كرد مف الحككمة

سيدم الرئيس، ثـ أف ىنالؾ كتاب خرج مف رئاسة البرلماف إلى الحككمة يستفسر عف عممية فصؿ القانكنيف ككما تعمـ بأف 
القانكنيف جاءا مف الحككمة بمشركع قانكف كاحد كالمجنة ىي التي فصمت القانكنيف، لذلؾ يجب أف نسمع رد الحككمة عمى 

 .عممية الفصؿ كمف ثـ نذىب إلى إستكماؿ عممية التشريع
 .لذلؾ، أنا أطمب، تأجيمو إلى أف يتـ جكاب الحككمة كاإلتفاؽ عمى تعديؿ قانكف المسائمة كالعدالة

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
أنا أكضح المسألة، في اإلتفاؽ في كثيقة اإلتفاؽ السياسي أدرجت جممة مف مشاريع القكانيف، قانكف العفك، تعديؿ قانكف 

 .المسائمة كالعدالة كقانكف حظر حزب البعث كحتى الحرس الكطني في حينيا كجممة تشريعات
اإلشكالية المثارة اآلف، أف فريؽ سياسي يقكؿ ال مانع لدم مف التصكيت عمى قانكف حظر حزب البعث كحظر الكيانات 

التكفيرية كاإلرىابية، كلكف في ذات الكقت ىناؾ إلتزاـ بتمشية مشركع قانكف تعديؿ قانكف المسائمة كالعدالة الذم ىك في طكر 
 .القراءة الثانية اليـك

طمئناف مف المجمس كباإلجماع في تمشية ىذا القانكف  المقترح، ىؿ مف الممكف أف يتـ درجيـ لمرة كاحدة؟ حتى نكلد ثقة كا 
 .كتمشية القانكف اآلخر

 .صحيح، إذف، لجنة المسائمة كالعدالة، سكؼ أترؾ لؾ المجاؿ
 :-ال ناب هشنم عبد الممك عمي سهيل- 

، أما قانكف المسائمة كالعدالة  في الحقيقة ىذا القانكف إكتمؿ، أم مف كؿ جكانبو كبالتالي ىك معد لمتصكيت عميو ىذا اليـك
فاليـك يقرأ القراءة الثانية، فما ىك الضير اليـك نصكت عمى قانكف حظر حزب البعث كمف ثـ نصكت عمى قانكف المسائمة 

 .كالعدالة في األسبكع القادـ؟ أنا ال أرل ىناؾ مف ضير
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 سكؼ يدرج كلكف ىناؾ سؤاؿ، ىؿ المجمس ماٍض بإتجاه تشريع القانكنيف؟
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 :-ال ناب هشنم عبد الممك عمي سهيل- 
 .بالتأكيد، نعـ ماضيف

 :-ال ناب عبد اإلله عمي محمد ال نامي- 
المجمس ممتـز بإدراج القكانيف كجزاكـ اهلل خيران كييأة رئاسة أنتـ ماضيف في إدراج القكانيف، ال يعطي البعض رسالة سمبية 

 .عمى أف المجمس مع تشريع قكانيف ضد، رجاءن، الجميع
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .ال، أكضحت الجميع مع تشريع ىذا القانكف كلكف مع ضماف تنفيذ اإلتفاؽ كمو
 :-ال ناب عبد اإلله عمي محمد ال نامي- 

سيادة الرئيس، ال تخضعكا القكانيف لمتكافقات السياسية، نحف مع تعديؿ قانكف المسائمة كالعدالة كفؽ اإلجراءات كلكف ال نؤخر 
 .ىذا القانكف، قانكف حظر حزب البعث إلى حيف تشريع ذلؾ القانكف

نحف مع تشريع كؿ القكانيف كال يتحسس بعض اإلخكة مف دمج مع مشاريع، يعطكف رسالة سمبية كالمجتمع العراقي الذم 
لى اآلف  .ذبحو البعث كا 

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .المداخمة لتكليد قناعة لدل الجميع

 
 :-ال ناب خنلد عبيد جنزع األسدي- 

أنا فقط أذكر السادة أعضاء مجمس النكاب كالسيد رئيس مجمس النكاب في بداية ىذا الفصؿ التشريعي كبداية ىذه السنة 
التشريعية، ىيأة الرئاسة أعمنت بكضكح أف لدييا سياسة جديدة فيما يتعمؽ بتشريع القكانيف، أف تمتـز بالفعؿ بالتكقيتات 
كبالتشريعات ضمف الجداكؿ المطركحة كأف تبعد عف مسار العممية التشريعية في مجمس النكاب أم عممية دخكؿ في 

 .مناكفات أك مساكمات أك محاكلة لربط قضية بقضية أخرل، ىذا الذم سمعناه مف ىيأة الرئاسة
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .ال، ليست مناكفات
 :-ال ناب خنلد عبيد جنزع األسدي- 

كلذلؾ، نحف نعتقد بأف المضي في تشريع القانكنيف عممية صحيحة كضمف اإلتفاؽ كليس خرقان ألم إتفاؽ سياسي، كلذلؾ 
 .اآلف نصكت عمى ىذا القانكف كذلؾ القانكف عندما يكتمؿ سكؼ نصكت عميو

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .نعـ، سكؼ نمضي بعممية التصكيت

 المجاف، جاىزيف؟
 .تفضؿ

 :-ال ناب حنمد عبيد مطمك المطمك- 
 .سيدم الرئيس، أنا حقيقةن أحب أف أتكمـ مع ىيأة الرئاسة كاإلخكة كاألخكات

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
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 في ىذا األمر؟
 :-ال ناب حنمد عبيد مطمك المطمك- 
 .نعـ
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .تفضؿ
 :-ال ناب حنمد عبيد مطمك المطمك- 

مادمنا متفقيف بإتفاؽ سياسي عمى تمضية كالتصكيت عمى كال القانكنيف كىذا إتفاؽ سياسي، لماذا ال نصبر لمدة أسبكع كقد 
 سنة؟ (14)صبرنا 

إسمحكا لي إخكاف، لماذا نخمؽ مشاكؿ نحف في غنى عنيا؟ فمننتظر أسبكع كنستكمؿ التصكيت عمى كال القانكنيف كنخرج مف 
 .ىذا الشؾ الذم ليس لنا مصمحة فيو

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .مداخمة كنكتفي بالمداخالت

 .تفضؿ
 :-ال ناب محمد ريكنن حديد الحمبوسي- 

سيادة الرئيس، قانكف المسائمة كالعدالة سبؽ كأف طمب تحالؼ القكل العراقية ككتؿ كثيرة طمبت خالؿ اإلتفاؽ السياسي في 
تشكيؿ الحككمة عمى تعميؽ القانكف أك إلغاء قانكف المسائمة كالعدالة كفي ذات الكقت حظر حزب البعث كاألحزاب التي تتبنى 

لى آخره  .نيج طائفي كعنصرم كا 
سيادة الرئيس، جاءنا القانكف مف الحككمة بصيغة قانكف كاحد، تـ فصمو إلى قانكنيف، كيكجد إتفاؽ سياسي عمى أف يمرر 

 .القانكنيف سكيان 
لى أبناء الشعب العراقي رسالة مصالحة أعتقد أف ىذا فيو  ، أف نمرر قانكف دكف إرساؿ رسالة إلى المككنات األخرل كا  اليـك

 .نكع مف التيرب مف اإللتزاـ كالتنصؿ مف المسؤكليات
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .ال

 :-ال ناب محمد ريكنن حديد الحمبوسي- 
 تسمح لي سيادة الرئيس، أنا أقترح أف يككف القانكنيف سكيان، نحف مع تشريع القانكنيف بما يضمف العدالة اإلجتماعية إذا

 .لمجميع
، ال يصكت عمى القانكف بشكؿ تاـ تبقى  سيادة الرئيس، حتى كأف مضى القانكف، قانكف حظر حزب البعث بالتصكيت اليـك
 .الفقرة األخيرة مف فقراتو إلى حيف التصكيت عمى قانكف المسائمة كالعدالة، ممكف ضمف ىذا اإلطار تصؿ رسائؿ حسف نكايا

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .شكران 

 .بعد قميؿ سكؼ أتحدث معؾ
 :-ال ناب هن ي موسى بدر الشمري- 
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 .سيدم الرئيس، أنا اليـك أعتقد حضرتؾ كجيت كالمؾ لإلخكة في المجنة كىي صاحبة الشأف بالمكضكع
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .تماـ
 :-ال ناب هن ي موسى بدر الشمري- 

سيادة الرئيس، كأنا اعتقد بعد تكجييؾ لمجنة المختصة بالمكضكع ىي صاحبة الفصؿ بيذا الكالـ كنحف ال ندمج بيف 
 .قضيتيف، قضية اإلتفاؽ السياسي كالقكانيف الجاىزة لمتصكيت

أتمنى مف سيادة الرئيس اليـك أف يبت بالمكضكع كينيي ىذا المكضكع مف غير جدؿ كمف غير إطالة لمنقاشات كمف ثـ 
 .يسكؼ ىذا المكضكع

 .أتمنى مف سيادة الرئيس حسـ ىذا المكضكع ك
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .شكران 

 .آخر مداخمتيف
 .اآلف سكؼ أترؾ لكـ المجاؿ

 .شكران جزيالن 
 :-ال ناب عمي حسين رضن العالق- 

 .سيدم الرئيس، نعـ
 .أنا سكؼ أتحدث بإعتبارم كنت أحد المفاكضيف

لجنة التحالؼ الكطني كاف يرأسيا سماحة الشيخ خالد العطية كبيا أطراؼ مف التحالؼ الكطني ككانكا حاضريف معنا، الذم 
تفقنا عمى تمضيتيا، كلكف  جرل اإلتفاؽ عميو، أف مجمكعة مف القكانيف التي تمثؿ رؤية لممصالحة الكطنية يمـز تمضيتيا كا 
لف يتـ اإلتفاؽ أبدان كقد جرل البحث داخؿ المجاف المختصة، ىؿ تمضي في يـك كاحد، في تصكيت كاحد؟ قمنا ال، نفصؿ 

 .بيف، أم أف أم قانكف يجيز، العفك العاـ إذا جيز، نقدمو، حظر حزب البعث جيز، نقدمو، ال يكجد تالـز في يـك كاحد أبدان 
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .شكران 

 .النائب محمكد المشيداني، بعده
 .تفضؿ. سكؼ أنيي باآلتي

 :-ال ناب حنمد موسى أحمد الخضري- 
سيادة الرئيس، اإلتفاؽ عمى تشريع القانكنيف ال يعني أف يشرعا في جمسة كاحدة، مف يجيز مف القانكنيف يبدأ بتشريعو كمف 

 .ثـ عندما يجيز الثاني يتـ تشريعو، كلذلؾ، أدعك سيادتكـ لإليعاز إلى المجنة لمبدء بقراءة القانكف
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .أنا أكضح اإلشكالية القانكنية في المكقؼ
اإلشكالية القانكنية، أف مجمس الكزراء بعث مشركع قانكف كاحد كليس إثناف، مجمس الكزراء بعث بمشركع كاحد، خاطبنا 

 .مجمس الكزراء، ىؿ مف الممكف إجراء الفصؿ بيف مشركع القانكنيف؟ الجكاب، لـ يأتي
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تفاىمات حصمت داخؿ المجنة، فمنفصؿ بيف مشركع قانكنيف الذيف ىما خالصة ما تضمف مشركع القانكف جاء مف مجمس 
 .الكزراء بضماف تمضية المشركعيف، ىذا الذم إتفقنا عميو

 :-ال ناب محمود داود سممنن المشهدا ي- 
 .ردان عمى كالـ السيد العالؽ

 .أنا كنت رئيس كفد الكطنية في كقتيا ككاف اإلتفاؽ بيف إتحاد القكل كالكطنية عمى أف يككف قانكف كاحد كيمرر بجمسة كاحدة
تحاد القكل في حرج شديد كىذا سكؼ يكقعنا  أما ما حدث مف فصؿ لمقانكنيف، ىذا خالؼ اإلتفاؽ كلذلؾ أجد أف الكطنية كا 

 .في حرج ال نستطيع أف، لذلؾ ينبغي أف يرجع إلى أصؿ القانكف الذم جاء مف الحككمة
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 سؤاؿ، أنتـ لديكـ إشكاؿ في أصؿ قانكف حظر حزب البعث؟ 
 :-ال ناب محمود داود سممنن المشهدا ي- 
 .نعـ
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 في أصؿ تشريعو؟
 :-ال ناب محمود داود سممنن المشهدا ي- 

 .ال، تشريعو ىذا دستكرم كمنتييف منو
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .حسنان 
 :-ال ناب محمود داود سممنن المشهدا ي- 

 .كلكف أف يفصؿ، ىذا ىك خالؼ اإلتفاؽ
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .إذف، سكؼ نعكد إلى المجنة
 .اإلشكالية

 .ال، ليست بيذه الصيغة، ال
 .تفضمكا المجنة المختصة

 .ليست بيذه الصيغة، أطمب دكر كسكؼ أعطيؾ مجاؿ لتتكمـ
 .تفضمكا، المجنة المختصة

 :-ال ناب هشنم عبد الممك عمي سهيل- 
 أم في الحككمة السابقة كليس في الحككمة 2013 مجمس النكاب في عاـ لىسيادة الرئيس، قانكف حظر حزب البعث جاء إ

 أما القانكف الجديد، أتى قانكف جديد فيو المسائمة 2013الحالية كنحف شرعنا ىذا القانكف كفؽ قانكف الذم أتى في عاـ 
 .كحظر حزب البعث، ىذا المكضكع يختمؼ

 .2013نحف اآلف نشرع قانكف الذم كصؿ إلى مجمس النكاب في عاـ 
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
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 .إذف، إبدأكا بعممية قراءة المكاد
 .السيد رئيس المجنة، لحظة

 .نقطة نظاـ
 .ما ىي نقطة النظاـ؟ تفضؿ

 .أم كالـ  خارج عف السياؽ مرفكض كال أسمح لؾ أف تتحدث بيذه الطريقة، أصالن 
 .تفضؿ

 :-( قطة  ظنم)ال ناب محمد  ن ر دلي الكربولي - 
 .سيدم الرئيس، نحف متفقيف مف حيث المبدأ ككؿ اإلخكاف في المداخالت يبيف متفقيف عمى إقرار قانكف حظر حزب البعث
اإلخكاف لدييـ تحسس مف ساحتيـ كىذا مشركع بالنسبة ليـ، كلكف نحف بالنسبة لنا مف يضمف قانكف المسائمة كالعدالة 

 يمضي بصيغة صحيحة؟
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .تفضؿ
 :-ال ناب محمد  ن ر دلي الكربولي- 

سيدم الرئيس، نحف ما الذم يضمف قانكف المسائمة كالعدالة سكؼ يمضي بمشركع حقيقي، لذلؾ نحف لسنا ضد قانكف حظر 
حزب البعث كلسنا متفقيف، كلماذا يدفعكننا لمخركج مف القاعة كنعتبر السنة مدافعيف عف حزب البعث؟ نحف ال نريد ليذه 

 .الصبغة أف تككف في نكابنا
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .صحيح
 :-ال ناب محمد  ن ر دلي الكربولي- 

 .أرجككـ، أعطكنا مجاؿ في العممية كنحف نصكت
سيادة الرئيس، القانكف ليس لطائفة كاحدة كالقانكف عندما يشرع لمشعب العراقي كمو، فأرجكؾ أف يككف القانكف نابع مف أصؿ 

 .حقدمعراقي كليس مف أصؿ طائفي أك 
 :-ال ناب عمي محمد الحسين األديب- 

عطاء األدكار بشكؿ مستمر عمى مكضكع مقرر أعتقد بأنو غير مالئـ بالنسبة لمجمس النكاب  سيدم الرئيس، تكرار الحديث كا 
 .كطريقة سير األعماؿ، لذلؾ أعتقد بأف نجعؿ نياية ليذا السجاؿ

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .تماـ
 :-ال ناب عمي محمد الحسين األديب- 

نعكاسو عمى المجتمع العراقي سكؼ يككف خاطئ، لذلؾ أنا  ألف الكضع بدء يتكتر داخؿ مجمس النكاب كىذا ليس بصالحنا كا 
أعطي تعيد بإسـ التحالؼ الكطني بأننا سكؼ نمرر قانكف المسائمة كالعدالة بمكجب اإلتفاؽ كعمى ذلؾ أرجك مف اإلخكة 

 . كبالتالي يصكتكا عمى ىذا القانكف حتى ال يربط أم قانكف بقانكف آخريبدؤونأيضان أف 
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
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 .شكران 
لتزاـ بتمشية قانكف المسائمة كالعدالة الذم سكؼ نناقشو  حسنان، اإلشكالية إذف ُحمت باآلتي، أف المشركعيف يمضياف بتعيد كا 

 .اليـك كيصكت عمى مشركع حظر حزب البعث اآلف
 .لذا أدعك، المجنة المختصة لقراءة الفقرات
 .تعيد بعرضو يـك الثالثاء كالتصكيت عميو

 .ال، المجمس يتعيد كالرئاسة تتعيد
:- السهيلعمي ال ناب هشنم عبد الممك - 

قاًىى حظس حزب البعث والكُاًاث واألحزاب واألًشطت العٌصسَت واإلزهابُت هي هشسوع مادة مضافة،  (1)يقرأ المادة 

. والخكفُسَت
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

تفضمكا .مف حيث المبدأ يصكت المجمس عمى درج قانكف المساءلة كالعدالة يـك الثالثاء كالتصكيت عميو تحقيقان لإلطمئناف
 .أماكنكـ

قبؿ . نحف إتفقنا عمى مسائؿ عديدة أرجك أف نجسدىا، ال نعطي إنطباع أننا ضد تشريع قانكف مجمع كمتفؽ عميو بيف الجميع
المضي بالتصكيت عمى الفقرات أرجك مف المجمس المكقر رفع اليد لمتأكيد عمى التصكيت عمى مبدأ درج قانكف المساءلة 

 .تصكيت. كالعدالة يـك الثالثاء كالتصكيت عميو حسب اإلتفاؽ السياسي
 .(تم الت ويت بنلموافقة)

 .أكؿ جمسة مف اإلسبكع القادـ يـك الثالثاء
 (.1)لنمضي بعممية التصكيت، المجنة المختصة، السيد رئيس المجنة، ىناؾ مف يقكؿ أف ىناؾ فقرة ُأضيفت عمى المادة 

. (لطائفي االتطيير)كممة   كأيضان ،(منطقة)تصبح  (اإلقميـ) أنا ذكرت لكـ أف كممة
 :- الفتالويسعيد محسن ال نابة ح نن - 

 ، عمى أسس قكميةأليس ؟م أسسأ باألكراد كفؽ عمموم ذؿا النظاـ المقبكر ،قضية التطيير القكميالسيد رئيس المجنة، 
 مثمما نمنع التطيير ، ضد األكراد، ضد التركماف، ضد العربحدثالتطيير القكمي يجب إف ُيضمف في القانكف الف يمكف م

، العرؽ غير القكمية، القكانيف العراقية  األيدلكجي القكمي يجب اف ُيضمفكضعتمكه، ـ إستراتيجي انت، طائفي، مذىبي،العرقي
   .نصت عمى القكمية، يجب تضميف القكمي

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
ذا كانت ىناؾ مف مالحظة معينة ممكف قبؿ عممية  ال مداخمة ستككف إال مف خالؿ طرح المجنة لعمميات التصكيت كا 

 .التصكيت النيائي، لكف اآلف ال مداخمة
 .التصكيت عمى المادة المضافة

 .(تم الت ويت بنلموافقة )
 .إذف ُيغير التسمسؿ

:-  السهيل عميال ناب هشنم عبد الممك- 
 .قاًىى حظس حزب البعث والكُاًاث واألحزاب واألًشطت العٌصسَت واإلزهابُت والخكفُسَتهي هشسوع  (2)يقرأ المادة 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
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 (.2)التصكيت عمى المادة 
 .(تم الت ويت بنلموافقة )

:-  السهيل عميال ناب هشنم عبد الممك- 
 .قاًىى حظس حزب البعث والكُاًاث واألحزاب واألًشطت العٌصسَت واإلزهابُت والخكفُسَتهي هشسوع  (3)يقرأ المادة 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 (.3)التصكيت عمى المادة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة )
:-  السهيل عميال ناب هشنم عبد الممك- 

قاًىى حظس حزب البعث والكُاًاث واألحزاب واألًشطت العٌصسَت واإلزهابُت هي هشسوع مع التعديؿ المقترح  (4)يقرأ المادة 

 .والخكفُسَت
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .التعديؿ المقترح (4)التصكيت عمى المادة 
 .(تم الت ويت بنلموافقة )

:-  السهيل عميال ناب هشنم عبد الممك- 
قاًىى حظس حزب البعث والكُاًاث واألحزاب واألًشطت العٌصسَت واإلزهابُت هي هشسوع مع مقترح المجنة  (5)يقرأ المادة 

 .والخكفُسَت
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .مخالفة دستكرية، النائب قاسـ العبكدم، كجو المالحظة يقكؿ أف اإلستفتاء ىك حؽ دستكرم لكؿ مكاطف
:- العبودي حسن سنجت ال ناب قنسم- 

 .صحيح سيادة الرئيس، نحف ال نتحدث عف أفراد نتحدث عف حزب
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

كأفراده، ىذه مخالفة، اإلستفتاء ىك حؽ لكؿ مكاطف فاألصح المشاركة في اإلنتخابات العامة أك المحمية أك الترشح في 
كىك مقترح  (4)اإلنتخابات العامة أك المحمية كتسنـ الدرجات الخاصة، اآلف في ضكء ما ذكرتو اآلف التصكيت عمى الفقرة 

 .أعيدكا صياغتيا، ليس اآلف، بحيث ال تتعارض مع حؽ دستكرم ألف ىذا سيككف عرضة لمطعف. المجنة
:- العبودي حسن سنجت ال ناب قنسم- 

المقترح كاف في المجنة ىك المشاركة في اإلنتخابات العامة أك المحمية أك اإلستفتاء أك الترشيح في اإلنتخابات العامة 
كالمحمية كتسنـ الدرجات الخاصة مف مدير عاـ فما فكؽ، نحف نتحدث ىنا عف أحزاب، األحزاب التي مف الممكف أف تشكؿ، 

 .لكف مع ذلؾ ال تكجد لدينا مشكمة
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .(رابعان )إذف، إقرأ الفقرة 
:- العبودي حسن سنجت ال ناب قنسم- 

 .الترشيح في اإلنتخابات العامة كالمحمية كتسنـ الدرجات الخاصة مف مدير عاـ فما فكؽ
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:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 .التعديؿ المقترح (رابعان )التصكيت عمى الفقرة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة )
 .بالمجمؿ (5)التصكيت عمى المادة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة )
 .ُحذفت (اإلستفتاء)فقط 
:-  السهيل عميال ناب هشنم عبد الممك- 

 .قاًىى حظس حزب البعث والكُاًاث واألحزاب واألًشطت العٌصسَت واإلزهابُت والخكفُسَتهي هشسوع  (6)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 (.6)التصكيت عمى المادة 
 .(تم الت ويت بنلموافقة )

 :-ال ناب محمد  نجي محمد العسكري -
قاًىى حظس حزب البعث والكُاًاث واألحزاب واألًشطت العٌصسَت واإلزهابُت هي هشسوع مع مقترح المجنة  (7)يقرأ المادة 

 .والخكفُسَت
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .التعديؿ المقترح (7)التصكيت عمى المادة 
 .(تم الت ويت بنلموافقة )

 :-ال ناب فنرس عبد العزيز الس جري- 
قاًىى حظس حزب البعث والكُاًاث واألحزاب واألًشطت العٌصسَت واإلزهابُت هي هشسوع مع مقترح المجنة  (8)يقرأ المادة 

 .والخكفُسَت
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .التعديؿ المقترح (8)التصكيت عمى المادة 
 .(تم الت ويت بنلموافقة )

 :-ال ناب فنرس عبد العزيز الس جري- 
قاًىى حظس حزب البعث والكُاًاث واألحزاب واألًشطت العٌصسَت واإلزهابُت هي هشسوع مع مقترح المجنة  (8)يقرأ المادة 

 .والخكفُسَت
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .التعديؿ المقترح (8)التصكيت عمى المادة 
 .(تم الت ويت بنلموافقة )

 :-ال ناب فنرس عبد العزيز الس جري- 
قاًىى حظس حزب البعث والكُاًاث واألحزاب واألًشطت العٌصسَت واإلزهابُت هي هشسوع مع مقترح المجنة  (9)يقرأ المادة 

 .والخكفُسَت
:- السيد رايس مجمس ال واب- 
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 .التعديؿ المقترح (9)التصكيت عمى المادة 
:- العبودي حسن سنجت ال ناب قنسم- 

 . فيو بتشريع نفسوأيجب تحديد مدة العقكبة ىك يقكؿ التقؿ ك مفتكحة العقكبة يجب إف ال تزيد ىك التعبير األصح إلي بد
 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 .صحيح، ألنو تحكليا مف جناية إلى جنحة كمف حبس إلى سجف

يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكات كؿ مف  )أدعك إلى التصكيت عمى أصؿ النص الذم أتى مف الحككمة كىك 
 .(ساىـ أك ساعد مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ بنشر أفكار كآراء حزب البعث

:- السهيلعمي ال ناب هشنم عبد الممك - 
.  عمى النص األصمي أك مقترح المجنةكامكاف السادة النكاب إف يصكتإب

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 .إذف سكؼ نعرض النص األف، ال مانع لدل المجنة مف عرض النص األصمي

:- السهيلعمي ال ناب هشنم عبد الممك - 
    (.ال تزيد) تككف (ال تقؿ)بدؿ كممكف البقاء عمى مقترح المجنة 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 .اآلف المجنة لدييا مقترح. ال بأس

:-  الحس نوي مهدي مطمبال ناب  نلح- 
 ، ممكف تبدأ يـك كاحد كتنتيي باألعمى(ال تزيد عمى) إذا ، أك المدة األعمى ىذا غير جائز بالعقكباتةتحديد المدة االصغرم

ذا  .  يجب إف تحدد الفترة الزمنية لمحكـ مف المدة الفالنية إلى المدة الفالنيةؼ ، تبدأ باألقؿ كليس ليا نياية(تقؿ عف ال)كا 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى خمس سنكات كؿ مف ساىـ )اآلف لحسـ اإلشكاؿ ىك ذكركا الصيغة اآلتية كىك مقترح المجنة 
أك ساعد مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ بنشر أفكار كآراء حزب البعث كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية كالتكفيرية كالطائفية كيشمؿ 

 . ، ىذا ىك مقترح المجنة(مالؾ المؤسسة اإلعالمية
:- الزيدي سعدون  ن ر كنملال ناب - 

 (.9)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .التصكيت عمى مقترح المجنة
:- شكري يوسف عبد ال بي الال ناب عمي- 

 المخالفة مف يـك إلى ثالثة أشير ،ايةفتبرىا مخالفة كمرة جنحة كمرة جإع مرة ، نخمطسكؼ سنكات (6)ال تقؿ عف إذا نقكؿ 
 عندما نقكؿ ال تقؿ عف  ست سنكات يعني ، الجناية مف خمس سنكات كمفتكحة،كالجنحة مف ثالثة أشير إلى خمس سنكات

 ماذا نريدىا مخالفة أك جنحة أكنحف  الحد األدنى كاألعمى،  يرجى تحديد، ىذا ال يمكف،مرة مخالفة كمرة جنحة كمرة جناية
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ذا جنحة ال تزيد عف خمس سنكات مف ثالث أشير إلى خمس يجب اف نقكؿ ال تقؿ عف خمس سنكات، إذا جناية جناية   كا 
 .سنكات

 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .المشكمة في إستخداـ النص، السجف أك الحبس، جناية أك جنحة، ىذا خطأ فاحش قانكنان 
:- السهيلعمي ال ناب هشنم عبد الممك - 

نحف اآلف نتكمـ في بديييات القانكف الجزائي كحضرتؾ أستاذ في ىذا المكضكع، المخالفة كالجنحة كالجناية المدد معركفة، 
 .التشريع في القكانيف الجزائية جرل عمى تحديد المدة األصغرية كالمدة األعمى ال تقؿ عمى كذا كال تزيد عمى كذا

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 .اآلف النص المقترح المقدـ سكؼ نرجع لو في النياية

:- السهيلعمي ال ناب هشنم عبد الممك - 
مف مشركع قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية مع مقترح المجنة  (9)يقرأ المادة 
 .كالتكفيرية

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 .التصكيت عمى مقترح المجنة

 .(تم الت ويت بنلموافقة )
 .نرجع إلى ىذا النص قبؿ التصكيت النيائي

 .أرجك مف السادة قاسـ العبكدم، عمي شكرم، رئيس المجنة القانكنية كتابة النص المعتمد الذم يمكف التصكيت عميو
:- الزيدي سعدون  ن ر كنملال ناب - 

 .قاًىى حظس حزب البعث والكُاًاث واألحزاب واألًشطت العٌصسَت واإلزهابُت والخكفُسَتهي هشسوع  (10)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 (.10)التصكيت عمى المادة 
 :-( قطة  ظنم)ال ناب عمي حسين رضن العالق - 

 الديمقراطية الكاردة في مبادئف تثبت مع أفترض م ، عائمة كغائمةأتت ىنا ،مبادئ الديمقراطية كردت في الدستكر العراقي
 . قد تككف في أكربا أك أفريقيا، يجب أف تذكر في الدستكر العراقي (مبادئ ديمقراطية)، ألف ىذه الكممة فقط مجرد الدستكر

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 ؟(في الدستكر العراقي)ىؿ تضاؼ 

:- الزيدي سعدون  ن ر كنملال ناب - 
 . نحف نرل أف ىذا النص ىك الصحيح

 :-( قطة  ظنم)الشمري عبد الرحيم جنسم محمد ال ناب - 
يعاقب بالسجف لمدة ال تزيد عف عشر سنكات كؿ مف إنتيج أك تبنى العنصرية أك التكفير أك  )أنا أطمب أيضان إضافة كممة 

 .ألف ىناؾ تطيير قكمي في بعض المناطؽ كتغيير ديمكغرافي (التطيير الطائفي كالقكمي
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:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .لكنيا ُأضيفت في البداية، في التعاريؼ
 :-( قطة  ظنم)الشمري عبد الرحيم جنسم محمد ال ناب - 

 .ال ضير إذا ُأضيفت مع الطائفية
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .المجنة المختصة، إقرأكا لنا الصيغة النيائية لكي نصكت
 رأيكـ النص كما ىك؟
 (.10)التصكيت عمى المادة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
:-  الخزاعيال ناب عنمر حسنن حنشوش عمي-  

 . مف مشركع قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية كالتكفيرية(11)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 (.11)التصكيت عمى المادة 
 .(تم الت ويت بنلموافقة)

:-  الخزاعيال ناب عنمر حسنن حنشوش عمي- 
مف مشركع قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية مع التعديؿ المقترح  (12)يقرأ المادة 
 .كالتكفيرية

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 .التعديؿ المقترح ثالثان  (12)التصكيت عمى المادة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
 .التعديؿ المقترح (12)التصكيت عمى المادة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
 .بالمجمؿ (12)التصكيت عمى المادة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
:-  الخزاعيال ناب عنمر حسنن حنشوش عمي- 

مف مشركع قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية مع التعديؿ المقترح  (13)يقرأ المادة 
 .كالتكفيرية

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 .التعديؿ المقترح (13)التصكيت عمى المادة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
 :-الحسي يحمدية عبنس محمد ال نابة - 
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 . مف مشركع قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية كالتكفيرية(14)قرأ المادة ت
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 (.14)التصكيت عمى المادة 
 .(تم الت ويت بنلموافقة)

 :-الحسي يحمدية عبنس محمد ال نابة - 
 . مف مشركع قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية كالتكفيرية(15)قرأ المادة ت

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 (.15)التصكيت عمى المادة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
 :-العسكريعمي ال ناب محمد  نجي محمد- 
 . مف مشركع قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية كالتكفيرية(16)قرأ المادة م

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 (.16)التصكيت عمى المادة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
 :-العسكريعمي ال ناب محمد  نجي محمد- 
 . مف مشركع قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية كالتكفيرية(17)قرأ المادة م

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 (.17)التصكيت عمى المادة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
 :-العسكريعمي ال ناب محمد  نجي محمد- 
 . مف مشركع قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية كالتكفيرية(18)قرأ المادة م

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 (.18)التصكيت عمى المادة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
 :-ال ناب عمنر كنظم عبيد الشبمي- 

التطيير القكمي كالعرقي مكجكد في التعاريؼ كلكنو ال يكجد جزاء في ىذا القانكف مف يرتكب جريمة التطيير القكمي 
مذككرة في . (10)إلى المادة  (كالتطيير القكمي كالعرقي)كالعرقي، لذلؾ أطمب سيادتكـ أف تقدـ المجنة مقترح إلضافة كممة 

 .   التعاريؼ دكف كجكد عقكبة
 

 :-العسكريعمي ال ناب محمد  نجي محمد- 
 مف مشركع قانكف حظر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية األسباب المكجبة مع التعديؿ المقترحقرأ م

 .كاإلرىابية كالتكفيرية
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:- السيد رايس مجمس ال واب- 
الٌظام الدَوقساطٍ فٍ العساق َقىم علً )لكٍ ال حعىد الدكخاحىزَت هسة أخسي، أَضاً أى ححرف فٍ بداَت الٌص )إذى اإلضافت 

 .أساس كرا وكرا

 .الخصىَج علً األسباب الوىجبت هقخسح اللجٌت

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
 .فقظ أقسأ لكن الٌص الرٌ اللجٌت أعدحه

:-  امينال ناب طنرق  ديق رشيد- 
عمى األسباب المكجبة حتى يتميز البعث الصدامي عف البعث السكرم، ألف البعث السكرم  (البعث الصدامي)أرجك إضافة 

 .ال يمكف أف يدخؿ لمعراؽ بمكجب ىذا القانكف
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .هىجىد فٍ الخعسَف

:- السهيلعمي ال ناب هشنم عبد الممك -  
 . بنديف، كىي بسيطة كال يكجد بيا مشكمة، إذا أمكف أف تسمح لي بقراءتيا (7)سقط سيكان في المادة 

 (. 7)يقرأ البنديف سادسان كسابعان مف المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

 (.7)التصكيت عمى البنديف سادسان كسابعان مف المادة 
 .(تم الت ويت بنلموافقة)

يعاقب بالسجف مدة ال تقؿ عف ست سنكات كؿ مف ساىـ أك ساعد مف خالؿ  )(9)الصيغة التي أعدتيا المجنة في المادة 
كسائؿ اإلعالـ بنشر أفكار كآراء حزب البعث كاألنشطة العنصرية كاألرىابية كالتكفيرية كالطائفية كيشمؿ مالؾ المؤسسة 

 .(اإلعالمية
 . التصكيت عمى المقترح

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
 .تصكيت. (التطيير القكمي)أيضان مقترح بإضافة 

 .(تم الت ويت بنلموافقة)
ثانيان، أك أينما كرد  (2)لممادة ( الديمقراطية)قبؿ ( األسالـ)نائب ممكف أف تضاؼ كممة  (52)حسب الطمب المكقع كالمقدـ 

 . التصكيت عمى ىذا المقترح. في القانكف
 .(تم الت ويت بنلموافقة)

 .اآلف التصكيت عمى القانكف ككؿ
 (.مشروع قن ون حظر حزب البعث والكين نت واألحزاب واأل شطة الع  رية واإلرهنبية والتكفيريةتم الت ويت بنلموافقة عمى )

 :-( قطة  ظنم)ال ناب طنلب عبد الواحد ذينب الخربيط - 
نائبان قبؿ أربعة أياـ جكؿ إدخاؿ مكضكع إقالة مجمس محافظة األنبار كعرضو عمى مجمس  (50)لدينا مكضكع مكقع مف قبؿ 

عضك مجمس محافظة لطمب حؿ مجمس المحافظة ككفؽ  (11)النكاب كذلؾ لألسباب التالية، ىناؾ طمب أمامؾ مكقع مف قبؿ 
يحؽ لمجمس النكاب إقالة مجمس محافظة في حالة ثبكت أحد )مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ  (20)المادة 

 (....األسباب اآلتية 
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 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .سيدرج عمى جدكؿ أعماؿ الجمسات القادمة، يـك االثنيف القادـ سيدرج عمى جدكؿ األعماؿ

 .اآلف المجنة المختصة قراءة تعديؿ قانكف المساءلة كالعدالة حسب االتفاؽ السياسي
 :-ال ناب حنمد موسى أحمد الخضري- 

 . تمكز كفي ىذا اليـك تمكف مجمس النكاب مف تشريع قانكف حضر حزب البعث17 كىك مكمؿ لثكرة 30/7اليـك 
 :-ال ناب  ندق  نلح مهدي الركنبي- 

في كؿ تصكيت عمى قانكف يحدث لدينا إشكاالت في الصياغة كأنا لدم مقترح كىك القانكف يكزع عمى النكاب قبؿ ثالثة أياـ مف 
 .التصكيت عميو لكي يمكف في صياغتو النيائية ألننا ال نراه إال في لحظة التصكيت

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .أنا كزعت الجدكؿ كذكرت تشريعات ميمة سكؼ نصكت عمييا

 :-ال ناب  ندق  نلح مهدي الركنبي- 
في التشريعات القادمة عمى ىيأة الرئاسة أف تكزع عمى السيدات كالسادة النكاب القانكف قبؿ ثالثة أياـ مف أجؿ أف يقرأ كيدقؽ 

 .قبؿ أف تصبح ىذه اإلشكاالت
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .يعد مشركع القانكف لمتصكيت قبؿ ثالثة أياـ كأرجك مف المجاف المختصة إعداد ذلؾ كاألخذ باالعتبار

 :-هشنم عبد الممك عمي السهيلال ناب - 
 .   يقرأ تقرير كمناقشة مشركع قانكف المصالح كالعدالة كحضر حزب البعث

 :-ال ناب محمود  نلح عنتي الحسن- 
سنكات عمى تطبيؽ  (10)تعديؿ قانكف ىيأة المساءلة كالعدالة ىك مف أىـ القكانيف باعتبار كلألسؼ كرغـ مضي أكثر مف 

 الكثير مف نصكص القانكف يعتمييا القصكر بحيث فأكأحكاـ القانكف إال أنو ال نجد إجراءات فاعمة قد اتخذت مف قبؿ الييأة 
تسمح لكثير مف ىك منخرط في حزب البعث كبدرجات عالية يعمؿ في مختمؼ الكزارات كال يكجد نص جزائي يعاقب الكزير أك 

 . المسؤكؿ الذم سمح لو بالعمؿ ىذا جانب
 أننا عمينا أف نحصر مف ىك المشمكؿ بيذا القانكف؟ كتحديدىـ رإجراءات الييأة كلألسؼ يجب أف تحدد سيادة الرئيس باعتبا

كالمصادقة عمييـ كمف ثـ عدـ السماح ليـ بالعمؿ في دكائر الدكلة كقطع كثير مف اإلشكاالت إذا قد تتخذ الييأة مف قراراتيا 
 ال نريد شعارات فمثال كرد فكسيمة كلألسؼ كما حصؿ قرارات اجتثاث كىي خالؼ القانكف، إننا نريد اجتثاث البعثييف الحقيقيي

سيادة الرئيس ىذا مصطمح  (كؿ مف عرؼ مكاالتو لسياسات النظاـ السابؽ)في القانكف ىك في الحقيقة مف النصكص التي 
سنة نجد انو كلألسؼ عمى لساف عضك مجمس النكاب ينتقد الركاتب  (12)لألسؼ لك تساءلنا ىؿ طبقتو؟  اليـك بعد أكثر مف 

التي تعطى إلى المحاكـ التي حاكمت العبثييف ىذا ألـ يكف مكاالة لمنظاـ السابؽ؟ أنت عندما تعتقد أنيـ كتقكؿ خدمتيـ قميمة 
كتعطي ركاتب قميمة المحكمة التي حاكمت األلماف عشرة أشير إلى اليـك يتمتعكف بحقكؽ تقاعدية كبيرة كىذه المحكمة قضت 

 . عمى رمكز البعث الكافر يستكثر عمييا كراتب ال تستكثر الركاتب عمى غيرىـ
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .  ىذا الكالـ بعيد عف النقاش
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 :- ال ناب حسن خالطي   يف جنسم- 
ىذا القانكف مف القكانيف الميمة مف قكانيف العدالة االنتقالية أقكؿ بعض األسئمة ىؿ تمت استضافة الجية الحككمية كىي ىيأة 
المساءلة كالعدالة كالتعرؼ عمى مشاكميـ؟ ىناؾ مشاكؿ كبيرة تعترض عمميـ في المحافظات كفي دكائرىـ التابعة ليـ في كافة 
المحافظات ىذه نقطة، النقطة األخرل أنو الدرجات الحزبية ال تعتبر ىي فقط المعيار ىناؾ بعثييف بدرجات حزبية صغيرة كلكف 

 فقط عمى الدرجة الحزبية كتعتبر ىي المعيار، نشكر المجنة د جرائـ بحؽ الشعب العراقي فال يتـ االعتماافي نفس الكقت ارتكبك
 . عمى تسمية القانكف ألنو عندما تـ التصكيت عمى القانكف المرتبط كاف يكتفي بقانكف ىيأة المساءلة كالعدالة

 :- ال ناب احمد عبد حمندي شنوش المسنري- 
تعديؿ ىذا القانكف ميـ جدا كىك مف قكانيف االتفاؽ السياسي الذم عمى أساسو تـ تشكيؿ الحككمة الحالية كالمطمكب مف ىذا 

سنكات عمى عمؿ ىذه  (10)القانكف بما انو ىيأة المساءلة كالعدالة كىذا القانكف ىك مف القكانيف االنتقالية كنحف بعد أكثر مف 
الييأة المطمكب أف تكتمؿ أعماليا كيتـ إنيائيا كتتحكؿ إلى ممؼ قضائي كليس إلى ممؼ سياسي، قد سيست ىذه الييأة 

كسيست ىذه القكانيف خالؿ الفترة الماضية لذلؾ المطمكب اليـك أف نتعاكف جميعا كأعضاء مجمس عمى تحكيميا إلى ىيأة تعمؿ 
كفؽ القانكف العراقي كفؽ القضاء العراقي كاف تككف ذات جنبو قضائية مف كاف مطمكب لمدكلة سكاء كاف لمماؿ أك كاف دـ 

 . فيجب أف يحاسب مف خالؿ القضاء العراقي أما البقية فيككنكف مكاطنيف عادييف كلكف كفؽ تعديؿ القانكف الجديد 
 :- لبينتياال ناب عبنس حسن موسى - 

ىذا القانكف بحاجة إلى مراجعة جديدة كبالتالي حسب الدستكر البد ليذه الييأة أف تقدـ تقريرا إلى مجمس النكاب كتؤكد فيو إنيا 
أنيت أعماليا أم ال يمكف لمجمس النكاب كال يمكف لقانكف أف يشرع بدكف أف يأخذ ىذه المالحظة بنظر االعتبار إف الييأة ىي 

 .  أعمالياءالتي ينبغي أف تقدـ تقريرا تؤكد فيو انتيا
إلى العمؿ في داخؿ ا ال بد أف نميز في القانكف بيف التقاعد كالعمؿ ىناؾ فئات يحالكف إلى التقاعد ىناؾ فئات يراد أف يعكدك

الدكلة فمسألة التقاعد قد يككف غير مختمؼ عميو أما العكدة إلى داخؿ الدكلة مجددا كمدير عاـ فما فكؽ ترشيح لالنتخابات ىذا 
 .عميو نقاط عديدة

 .المسألة الثالثة الشككل مف االستثناء يقاؿ إف االستثناءات مزاجية جماعتي أك جماعتؾ 
أما مف غير جماعة ما استثنييـ أنا أطمب مف المجنة أف تكضع ضكابط لالستثناء حتى لمجمس الكزراء حتى الذم يستثنى، 

 . يستثنى بعدالة كال يستثنى بمزاج
ىناؾ في التقاعد مسألة ميمة إف األجيزة المنحمة ال يحدد فترة إحالة إلى التقاعد حتى لك كاف رجؿ أمف كمخابرات منذ شير 
تعيف يحاؿ إلى التقاعد انتـ ىنا تستكثركف عمى النكاب سنتيف دكرتيف ثالث دكرات تقاعد ما ليـ ىذا حؽ كلكف إف األجيزة 

المنحمة انو كاف ضابط أمف ضباط مخابرات منذ سنة أك شير تعيف ىك يحصؿ عمى تقاعد أقرانو ىذا ليس عدالة كال يمكف أف 
نقبؿ فيو تـ بعد ذلؾ فيما يتعمؽ ترشح إلى مجمس النكاب كالمجالس المحمية ينبغي أف يحظر كؿ عضك عامؿ مف الترشح إلى 

 . ىذه المجالس
 :- ال ناب عمنر طعمه عبد العبنس الحميداوي- 

 .في المادة األكلى التعاريؼ، رابعا، النظاـ البائد الذم حكـ العراؽ، نظيؼ إلييا النظاـ البعثي الذم حكـ العراؽ
 . لمييأة نائب كرئيس بدرجة ككيؿ كزارة، أنا اعتقد إعطاء كصؼ كظيفي ليس حاجة لو: ثالثا /المادة الثانية
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يشترط في رئيس كأعضاء المجمس مف ذكم الخبرة السياسية كالقانكنية، القانكف كاضح كمفيـك الخبرة السياسية : ثالثا/المادة ثالثة
أكال مفيـك ضبابي كال تكجد ضكابط كمعايير محددة في القانكف عمى األقؿ تحدده ثـ أنا اعتقد االبتعاد عف الجنبة السياسية 

 . يعطي يمكف ضمانات أكثر في استقاللية القرار كعدـ تأثره بالدافع السياسي فمك ترفع ىذا الشرط يككف أفضؿ
 تتكلى حظر أم نشاط سياسي أك فكرم يركج أك يمجد، ليس فقط منع تركيج الفكر جرائمو أيضا يمنع الهُأة: ثانيا/المادة خامسا

نما جرائمو كأنشطتو القمعية  . تركيجو سمككيا أك ممارستيا ألنو ليس فقط فكر الحضكر كا 
نما رمكزه كقياداتو كأعكانو: سادسا/المادة خامسا  . تشجب الجرائـ التي ارتكبيا أعكاف النظاـ البائد ليس فقط أعكاف النظاـ البائد كا 
منع مف كاف بدرجة عضك فرقة مف الترشيح لمجمس النكاب كمجمس االتحاد كمجالس المحافظات ما  : - (ك)/  المادة سابعا 

ذاكريف المجالس المحمي يفترض مف التشريع لو كبعض النصكص الجزائية صكتنا عمييا بقانكف حظر حزب البعث اآلف 
 . أكثرىا ( 12 )الخاصة بالمادة 

 .لرئيس مجمس النكاب كنكابو يستثنكف لمقتضيات المصمحة العامة أكال النكاب ترفعكا يجب أف نالحظ / 17المادة 
أنا اعتقد أف ال نعطي صالحية فقط لرئيس مجمس الكزراء تككف صالحية لمجمس الكزراء ألف يفترض انو مف تستثنيو :- ثانيا 

 .المصمحة العامة لجيو مؤىالت كعنده خبرة يعني بالتالي مف صالحية مجمس الكزراء أفضؿ مف أف يككف بيد رئيس الكزراء
 :- ال ناب خنلد عبيد جنزع األسدي- 

أنا أكال أؤكد ىذا القانكف ىك مكمؿ لمقانكف الذم صكتنا عميو ىك ليس بالنقيض مف عنده بؿ بالعكس يتضمف مكاد متداخمة 
 . كأرجك مف المجنة أف تحؿ ىذا التداخؿ بيف القانكنيف كذلؾ نؤكد ضركرة المضي في تشريع ىذا القانكف

عدـ السماح ألعضاء الفرؽ بالعكدة إلى الكظيفة بالتشكيالت التابعة ( ج)فقرة  (7)أريد أشير ألييا التي كردت في المادة 
كمف )لمرئاسات الثالثة أك مجمس القضاء أك كزارة الدفاع كالداخمية كالخارجية كاألجيزة األمنية، أنا اقترح أف تضاؼ فقرة أخرل 

الف بصراحة يكجد أقؿ مف ذلؾ قد  ( أم خرؽ أمني أك خرؽ ليذا القانكفةكاف بدرجة أقؿ تتحمؿ الجية التي يعمؿ بيا مسؤكلي
يشكمكف خطكرة عمى ىذه المؤسسات ألف مقتضى ىذه المادة أف تكجد خصكصية ليذه المؤسسات لمحفاظ عمييا حفاظ عمى 

 .أسرار الدكلة سريتيا كسيادة البمد فمذلؾ ال بد مف معالجة ما ىـ أقؿ أعضاء فرؽ بالتزامات عمى الجيات التي تعيف مثؿ ىؤالء
ىذه مادة مطاطة ما ىي معايير (/ 9/4يستثنى مف إجراءات كؿ مف ساىـ في بناء الدكلة العراقية بعد )ثانيا،  (17)المادة 

أساسا أليس لدينا إشكاالت أك مالحظات أف بعضيـ اخترؽ / 9/4لإلسياـ؟ ىذه مادة مطاطة مف ساىـ في بناء العراؽ بعد 
 مف ساىـ ال بد مف  معايير إما مف خالؿ التأكد مف حسف سيرىـ كمف ةمؤسسات الدكلة كبالتالي ال بد مف تحديد كاضح لمسائؿ

 ؟ احقيقة إسياميـ لبناء الدكلة بالفعؿ لك لـ يساىمك
اقترح ( لمجمس النكاب حؿ الييأة الكطنية العميا لممساءلة كالعدالة بعد مركر سنة عمى نفاذ ىذا القانكف: )، ثالثا(20)المادة 

 . إضافة كبعد اكتماؿ مياـ عمميا 
 :-  ال ناب عبد الرحمن حسن خنلد المويزي- 

يشكؿ لجنة نيابية )سادسا، إذ قاؿ،  (135)لجنة المساءلة كالعدالة مف المجاف التي نص الدستكر إلى تشكيميا بمكجب المادة 
كممة العدؿ أضع تحتيا  (مف أعضاء لمراجعة اإلجراءات التنفيذية لمييأة العميا الجتثاث البعث كاألجيزة الدكلة الضماف العدؿ

أربع خطكط، ىؿ مف العدؿ أف يستغؿ زعيـ سياسي نفكذه حتى يعقد صفقة سياسية يرفع االجتثاث عف نفسو مثؿ ما حصؿ 
؟ ىؿ مف العدؿ بدكف كجكد استثناءات ىؿ مف العدؿ اآلف أف تمنح استثناءات أخرل حتى نجد بعض الناس المتنفذيف 2010

 مف الجكع الفقرة الذيف ما عدىـ ضمع بالدكلة كالذم ليس عنده رئيس اأصحاب النفكذ كأصحاب المراكز السياسية كالناس ماتك
 ببناء الدكلة ألف عمؿ لنفسو اجتثاث كأصبح لديو منصب بالدكلة كالف احزب، أعمؽ عمى كممة خالد األسدم الذيف ساىمك
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ا عمى كأكالن أطالب بإلغاء كؿ االستثناءات حتى االستثناءات كبأثر رجعي عمى السياسييف الذيف ضحكؾ. كصاحب منية عمينو
 لمناس بأف يكجد مكسب كبير في أف يؤجؿ تشريع حظر البعث سبعة أياـ أصبح االناس أالف قبؿ قميؿ أصبحت ممارسة صكرك

مكسب لمناس كىذا ضحؾ عمى الذقكف، ىؿ مف العدؿ سيدم الرئيس قائد عمميات نينكل كاف عضك فرقة ككاف يجتمع بيـ 
طبؽ القانكف عمى الكؿ  (اليد التي تقطعيا الشرع مك عيبو)ناس نعرفيـ ضباط مجتثيف كجالسيف في البيكت المثؿ العربي يقكؿ 

 . آلف أرفع قيادات مناصب الدكلة أرفع قيادات قادة عمميات قادة فرؽ أمراء ألكية كميـ مشمكليف بالمساءلة كالعدالة
 :- السيد رايس مجمس ال واب- 

 .أنا أضـ صكتي إلى صكتؾ بعدـ كجكد استثناءات القانكف يطبؽ عمى الجميع ال تكجد استثناءات
 . كىذا ىك اإلصالح ال تكجد استثناءات. المجنة تقدـ ىذا المقترح بعدـ كجكد استثناءات

 :-ال ناب عمي لفتة ف غش المرشدي- 
مف  (135)أكال كثالثان إف ىذه الييأة مف الييئات المؤقتة حيث يتـ حؿ الييأة بانتياء عمميا كفؽ المادة  (2)كرد في المادة 

  0الدستكر

ثالثان مف القانكف خكلت مجمس  (20)ال نرل ضركرة أف يككف رئيس الييأة بدرجة كزير كلو نائب ككيؿ كزير خاص المادة 
 .النكاب حؿ ىذه الييأة بعد مركر سنة عمى نفاذ ىذا القانكف

مديريات عامو نعتقد أف ىذا العدد مف المديريات العامة مبالغ فيو كنقترح دمج الدائرة  (9)تضمنت تشكيؿ  (6) المادة 
القانكنية بدائرة اإلدارية ككذلؾ دائرة المتابعة كالتنفيذ مع دائرة العالقات المالية كأيضا دمج الدائرة اإلعالمية مع دائرة 

 .المعمكماتية لتقميص النفقات
مف القانكف تجـر كتعاقب كؿ مف يركج كيدعـ بأم شكؿ مف األشكاؿ الدعـ اإلعالمي  (13) كأيضا إضافة مادة بعد المادة 

كالمادم كالمنتديات العامة التفرقة الطائفية كالمذىبية كتكفير األفراد التحريض ضد أم فئة مف فئات الشعب العراؽ ألسباب 
 . طائفية أك عنصرية كمذىبية

 :- ( قطة  ظنم)ال نابة ح نن سعيد محسن الفتالوي - 
سيادتؾ تككف معي الف المكضكع معؾ أتمنى سيادة الرئيس أف يطبؽ النظاـ الداخمي عمى الجميع بنفس المعيار كنفس المقياس 

ال إف يأتي دعني أكمؿ سيادة مف حقي نقطة نظاـ  سيدم النائب كرد في حديث اتيامات أف ارفضو كأطالب شطب حديثو كا 
رئيس المجؿ ليس مف ضمف السياقات ال يصير مف ضمف السياقات إذا ىناؾ تجاكز مف حد إلى آخر يشطب  

 لصداـ كمف األشخاص الذيف يمجدكف لصداـ أحنا اآلف حظر حزب اليكـنعـ تجاكز قاؿ مف تحدث عف الراتب ىك / النائبة 
 . البعث الف ىذه المزايدات يجب أف يكؼ عنيا كاف ادعككـ إلخراجو مف المجنة القانكنية

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 شكرا النظاـ الداخمي يفعؿ بمحاسبة كمساءلة مف يتجاكز مف السيدات كالسادة النكاب بغير المالحظات  المعيكدة 

 :-  ال ناب إقبنل عبد الحسين أبو جري المنذي- 
 : بعد االطالع عمى مسكدة المشركع نبيف المالحظات التالية

جاءت الفقرة سادسا مف المادة األكلى لتعريؼ العضك جاءت عمى شخص انتمى لحزب البعث ىذا أف يككف المصطمح عاـ 
أم يمثؿ جميع أفراد المجتمع العراقي كمف ثـ يقتضي أف يككف العضك ىك كؿ مف كاف عضك عامؿ أك عضك فرقة أك 
عضك شعبو أك فرع أك قيادة جاء في الفصؿ الثاني الخاص بالتأسيس في المادة الثانية الفقرة أكال ارتباط الييأة بمجمس 

الفقرة أكال كثانيا خصكصا أف عمؿ الييأة ىك عمؿ تنفيذم ككذلؾ يتعارض مع مبدأ الفصؿ  (61)النكاب في المادة 
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مف الدستكر كال يتفؽ مع السائد في برلمانات العالـ في إدارات الييأة أك المؤسسات  (47)بالسمطات التي نصت عمييا المادة 
 . ذات صفة تنفيذية

 . خمط المشركع بالفصؿ الثالث الذم سماىـ ميمات الييئات باألىداؼ ككسائؿ تحقيقيا

 .  يتضمف القانكف نطاؽ سيريانو عمى مستكل كمنيـ المخاطبكف بيذا القانكف
أسيب المشرع  في الفصؿ الثاني الخاص بالتأسيس ذكرل تتعمؽ بالييكؿ التنظيمي لذلؾ نقترح  إضافة الفقرات مف ثالثا إلى 
الحادم عشر إلى ىيكؿ الييأة، جاء في المادة الثانية الفقرة رابعا بأف أعضاء الييأة يتـ تعيينو كفؽ القانكف كليس اختيارىـ 

ب  )كيككف تعيينيـ بدرجة خاصة كىنا سكت المشرع عف تحديد الدرجة الخاصة كيقترح تحديدىا كاألفضؿ أف تككف الدرجة 
 . نظران لتكجو الدكلة نحك الترشيؽ اإلدارم بسبب الظركؼ المالية (

جاءت المسكدة خالية مف الكسائؿ التي ينبغي تكفرىا لتحقيؽ ىذا القانكف مما يككف لزامان عمى المشرع أف ينقؿ ىذا بعض 
 . الفقرات التي ذكرىا في المياـ تككف ضمف الكسائؿ مع الفقرة رابعان 

لـ يكف يتضمف مياـ بنكد تتعمؽ بمقترحات الخطط الالزمة التي ىي عمميا كاقتراح أف يككف ىناؾ مادة خاصة بالمكازنة 
 . السنكية لمييأة لذا ينبغي االلتفات لذلؾ

الصياغة )أكرد المشرع الفصؿ الطعكف كيستحسف أف يككف ما قبؿ فصؿ األحكاـ الختامية كىذا متعارؼ في أصكؿ 
 . (التشريعية

مف أعضاء الييأة يتخذكف قرارات متعمقة بعمؿ الييأة كلـ يكضح المشرع اآللية  (18)مف الفقرة أكالن مف المادة  (3)نص البند 
 الالزمة ألتحاذ القرار شكرا سيدم الرئيس 

 :- السيد رايس مجمس ال واب- 
 . شكران كتقدـ المالحظات مكتكبة

 
 
 

 :-  ال نابة ريزان دلير م طفى- 
حاصمة عمى شيادة جامعيو أكليو في القانكف، ليس فقط حاصمة ( ثانيا ( ) أكال  ) (4 )مالحظات تتعمؽ بأمكر قانكنيو المادة 

عمى شيادة جامعية أكليو عمى األقؿ في القانكف أحسف، فقره خامسة غير محكـك عميو بجناية غير سياسيو أك جنحو مخمة 
 . ال يحتاج إلى فقره ثالثة/ بالشرؼ، الفقرة سادسا 

المادة خامسان، ثانيا ىذه المادة تتقاطع مع نص المادة سابعان في الدستكر كالتي نصت عمى حضر حزب البعث أما األفراد فمـ 
 . تتطرؽ المادة إلى األفراد

مف الدستكر نصت عمى المكاطنيف رجاالن كنساءن الحؽ  (20)أكال فقره ثالثان، ىذه المادة تتعارض مع نص المادة : المادة خامسان 
 . المشاركة في شؤكف العاـ كالتمتع بالحقكؽ السياسية بما فييا حؽ التصكيت كاالنتخابات كالترشيح

 :- ال نابة زيتون حسين مراد الدليمي- 
أنا اثني عمى كالـ زميمي النائب بأف ال تككف الدرجة الحزبية ىي المعيار الكحيد في شؤكف المعني بالقانكف يجب أف نركز 
عمى مف ىك متكرط بأعماؿ إجرامية ضد أبناء الشعب العراقي أيان كانت درجتو الحزبية مف خالؿ انتماءه إلى حزب البعث، 
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نحف اليـك نريد أف نشيع ثقافة التعايش السممي كالكحدة الكطنية كنسعى إلدماج مختمؼ فئات الشعب العراقي بعيدان عمى كؿ ما 
شاعة ثقافة التعايش السممي إف شاء اهلل  . مف شأنو أف يفرؽ بيف أبناء الشعب الكاحد كا 

 :- ال نابة غيداء عبد المجيد كمبش- 
شكرا سيادة الرئيس كالشكر مكصكؿ كذلؾ إلى المجاف المختصة، سيادة الرئيس أعتقد بعد أف عممت المجنة عمى فصؿ القانكنيف 

كقد تـ التصكيت عمى القانكف األكؿ كىك حضر حزب البعث كالكيانات كاألحزاب كاألنشطة العنصرية كاإلرىابية كالتكفيرية، 
أعتقد عمؿ خطو عامو في ىذا القانكف يجب أف تككف بعد إف فصمنا ىذيف القانكنيف التركيز عمى مسألة العدالة باعتبار إف 
الدستكر كالقانكف الجديد الذم تـ التصكيت عميو قبؿ قميؿ ىك مف سيتكلى عممية المساءلة كالعدالة في ىذا القانكف أرجك مف 

 عمى مسألة العدالة إذا ركزنا فعال عمى مسألة العدالة إذا كنا فعال االسادة أعضاء لجنة المصالحة كالمساءلة كالعدالة أف يركزك
أف نريد أف نشرع ىذا القانكف مف أجؿ المصالحة الكطنية فالتركيز عمى العدالة التي تجعمنا ال نحتاج إلى استثناءات التي كردت 

في ىذا القانكف كالتي تمنح إلى غير مستحقييا، ىذه مالحظو عامة سيادة الرئيس ككذلؾ مالحظات أخرل ذكركىا األعضاء 
بالنسبة إلى إحالة نسخة مف األرشيؼ إلى مجمس الكزراء ألعمامو عمى  (أ  )أكررىا لكف مالحظو عاجمو حكؿ المادة خامسان 

الكزارات كالدكائر غير المرتبطة بكزارة كالييئات المستقمة كمنضمات المجتمع المدني لمعمؿ يعني ال أجد ضركرة بالنسبة إلى 
 .منضمات المجتمع المدني بالنسبة إلى ىذا المكضكع

أكال ثالثا لمجمس النكاب حؿ الييأة الكطنية لممساءلة كالعدالة بعد مركر سنو عمى نفاذ ىذا القانكف  ( 20 )بالنسبة إلى المادة 
يعني أعتقد تحتاج إلى تكضيح أكثر بالنسبة إلى المادة كالى حؽ مجمس النكاب ككذلؾ ما يعني ىؿ تقصدكف حؿ الييأة باسميا 

قرار أك بالنسبة إلى المجمس ىذا سؤالي   .القديـ أك الييأة كمؤسسو كا 
 :- ال ناب رينض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب- 

 جرائـ ضد الشعب العراقي مف تسنـ اىذا القانكف مف القكانيف الميمة التي تحقؽ العدالة االنتقالية كتمنع البعثييف الذيف ارتكبك
 . مناصب في الدكؿ
 :المالحظات أكالن 

عندم إشكاؿ في أصؿ تشكيؿ ىذه الييأة، تـ تشكيؿ عمى أساس المحاصصة كبالتالي أرل مف الضركرة أف يختار األشخاص 
 . حسب مينيتيـ كحسب كفاءتو كقدراتيـ

القضية الثانية يجب عمينا أف نحدد مده زمنيو في مساءلة إنجاز المعامالت البيركقراطية العالية التي تمنع ىذه الييأة سكؼ 
 . تسبب مشكالت لكثير مف الناس

 . القضية الثالثة أكال منع البعثييف مف مدير فما فكؽ مف تسنـ أم منصب أك ترشيح في أم مكقع مف مكاقع الدكلة القضية
األخرل التي أحب أف أثيرىا مسألة تشكيؿ ىذه الييأة يقكلكف بدرجة كزير أنا ال فيـ ىذه التشكيالت بدرجة كزير ماذا نعني نحف 

أكال نريد أف نقمؿ النفقات كبعد ذلؾ نقمؿ ىذه االمتيازات كبالتالي يصبح بدرجو خاصة عندؾ لمييأة نائب رئيس بدرجة ككيؿ 
 . يصبح بدرجة مدير عاـ

 . خمسة أعضاء يعينكف بدرجة خاصة يصبح بدرجة مدير عاـ (3)لدينا بالمادة 
أك البمدية نضيؼ ليا كترفع منيا االستفتاءات ألف مف حؽ  ةالمحميالترشيح في االنتخابات العامة أك ( ب ) الفقرة  (5)بالمادة 

بدؿ أف  (ط)تصبح الدائرة اإلدارية كالمالية كالقانكنية  (ق)كؿ شخص حؽ االستفتاء لكؿ مكاطف، في الييكمية بيا ترىؿ دمج 
 . اككف دائرة مديرية عامة الدائرة اإلعالمية تصبح قسـ اإلعالـ كلذلؾ لكي نقمؿ مف النفقات كمف الترىؿ اإلدارم

 :- السيد رايس مجمس ال واب- 
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 انتيت المداخالت شكرا جزيالن، المجنة لديكـ رد؟ 
  :-ال ناب محمد  نجي محمد عمي العسكري- 

 األخكة إلى أف يراجعكا المادة  كالىسيدم مالحظات عامة لكف أرجك مف األخكة جميعا أنا استمعت إلى المالحظات لكف أدعك
كخاصة عف مساءلة حؿ ىيأة المساءلة كالعدالة، ىناؾ في الفقرة ثانيا لمجمس النكاب حؿ ىذه الييأة بعد انتياء ميمتيا،  (135)

انتياء الميمة ىك محكر البعث أما أف نحذؼ انتياء الميمة فميس باإلمكاف، مف ىنا نأتي إلى البحث بانتياء الميمة كما أف 
بمكادىا الستة كانت تشرح كثير مف ىذه األمكر  (135)ىناؾ الكثير مف االعتراضات كالمسائؿ التي طرحت اعتقد أف المادة 

نشاء اهلل نتابع كلنا عكده لتفصيؿ ذلؾ  . كا 
 :- السيد رايس مجمس ال واب- 

 . شكرُا جزيالن 
 :-ال ناب هشنم عبد الممك عمي السهيل- 

 بكدنا أف نبمغ أخكتنا النكاب انو إذا أمكف يعطكنا كؿ المقترحات مكتكبة، بعضيا بالتأكيد ثبتناىا كلكف قد يككف بعض األخكة 
 . ليس لديو دكر أك لـ يستطيع أف يتكمـ فإذا ممكف يقدمنيا يـك غد إلى المجنة

 :-السيد رايس لمجمس ال واب- 
أرجك أخذ المالحظات التي تـ ذكرىا ككما صكت المجمس يـك الثالثاء المجنة تعد الصيغة النيائية لعممية التصكيت عمى 

. مشركع القانكف حسب االتفاؽ السياسي
. موضوع عنم لم نقشة العواقب التي تعترض عممية تحرير  ي وى: الفقرة سنبعنً *

:- احمد مدلول محمد الجربنال ناب - 
 .سيادة الرئيس لدينا قرارات تحتاج الى تصكيت اليـك تخص منتسبي نينكل كنازحي نينكل

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
أنت إطرح الكرقة أكالن كفيما بعد ما ىي التكصيات التي تقدميا؟ كفي نفس الكقت نحف حريصيف عمى ايجاد النصاب الكافي 

. لعممية التصكيت
:- احمد مدلول محمد الجربنال ناب - 

سيادة الرئيس أنت تعرؼ أف محافظة نينكل ىي أكبر محافظة بعد بغداد مف عدد النفكس . القرارات أرسمتيا الى جنابؾ حاليان 
نحف صراحة لدينا عقبات . كحاالت النزكح اليـك بإستمرار (1,100,000)مميكف، عدد النازحيف تجاكزكا الػ (3,5)تصؿ الى 

، كأنا أتمنى أف يككف إخكاني مكجكديف مف التحالؼ الكردستاني  لتحرير محافظة نينكل كىنالؾ ثالثة أطراؼ مكجكدة اليـك
كتحديدان الحزب الديمكقراطي الكردستاني كحزب االتحاد الكطني الكردستاني ألنو نحتاج الى آلية تنسيؽ عامة بيف طرؼ 

. الحككمة كطرؼ نكاب نينكل كمف جية طرؼ االتحاد الكطني الكردستاني كالديمكقراطي الكردستاني
سيادة الرئيس، اليـك نازحي نينكل الذيف خرجكا اليـك مف مناطؽ القيارة كمناطؽ الحاج عميا كالقرل التابعة لناحية القيارة بحدكد 

الؼ نسمة كالى حد اآلف الحككمة العراقية ال يكجد لدييا برنامج متكامؿ مستقبمي إليكاء النازحيف كلتغذية النازحيف،  (30)
( 600)تصكركا ماء الشرب اليـك ال يكجد، طيب اليـك تقارير لمنظمات االمـ المتحدة كالمنظمات العالمية تشير الى أنو بيف الػ

الؼ نسمة بتكفير الغذاء  (30)الى مميكف نسمة سكؼ ينزحكف مف محافظة نينكل، اذا نحف الى حد اليـك الحككمة عجزت عف 
كالماء كأنت تعرؼ بالذم حصؿ في القرل التابعة لقضاء الشرقاط كليس الشرقاط كمدينة كالقيارة في المقابؿ كالحكيجة الى حد 

نحف كاف مف المؤمؿ أف يأتي رئيس الكزراء بخصكص مستحقات الفالحيف كأنا آمؿ أف يضاؼ مع . اآلف لـ تبدأ العمميات
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رئيس الكزراء أيضان كزير اليجرة كالميجريف لإلطالع عمى مكضكع النازحيف فيجب أف يتكممكف بالصراحة، ىؿ لدييـ القدرة 
إليكاء النازحيف كتقديـ الماء كالغذاء ليـ؟ أـ ليس لدييـ القدرة؟ فال يأتي كيتكمـ لي كيقكؿ أف عممي جاىز، اليـك فقط منطقة 

خيمة فيذا كمرحمة أكلى، فإذا  (800)الؼ مخيـ، الى حد اآلف ال تكجد سكل  (15)الحاج عميا كالقيارة نحتاج كمرحمة أكلى 
كيجكز يصؿ العدد الى المميكف، فأنا أتمنى إضافة كزير اليجرة كالميجريف كيعطينا صكرة  (600,000)بدأكا النازحيف مف 

كاممة عف ما ىك مكجكد، ىؿ لدييـ قدرة كحككمة؟ كاذا لـ يكف لدييـ القدرة حتى نستعيف كنطالب المنظمات الدكلية ألنو عمى 
. الؼ خيمة (15)ىذا الكضع المكجكد كىك كضع تعس كىذا فيما يخص مخيـ الحاج عميا كيحتاج عمى األقؿ 

حينما طمبت سيادة الرئيس كقمت لؾ االتحاد الكطني الكردستاني، أنت تدرم أف محافظة كرككؾ ىنالؾ مناطؽ قريبة مف 
مخمكر كمحافظ كرككؾ ينتمي الى االتحاد الكطني الكردستاني يجب أف يككف ىنالؾ تنسيؽ لبناء مخيـ ألنو بعض النازحيف 
اليـك مثالن ال يسمح ليـ بالعبكر الى أربيؿ لإلجراءات االمنية، جزء منو أتفؽ معيـ في ىذا االمر كجزء كال أختمؼ حكؿ ىذا 
االمر لكف حينما يأتكف الى محافظة كرككؾ تككف سيكلة لدل الحككمة تكصيؿ مخيمات أك أخذ أرض كبناء عمييا مخيمات 

. كمكاد غذائية كماء، ىذا فيما يخص االتحاد الكطني الكردستاني
فيما يخص الحزب الديمكقراطي الكردستاني لدينا مخيـ اليكؿ في غرب العراؽ عمى الحدكد السكرية في االراضي السكرية كليس 

آالؼ عائمة فال تكجد اليـك طريقة لمجيئيـ إال مف منطقة ربيعة التابعة  (3)في االراضي العراقية، ىذا المخيـ فيو بحدكد 
لمحافظة نينكل، ربيعة اليـك حينما بدأ التقدـ الى سنجار اليـك تعتبر تحت سيطرة البيشمركة فيجب أف يؤمف طريؽ ليذه العكائؿ 
ألف مخيـ اليكؿ اليـك تحت سيطرة قكات اليبكة السكرية، اليبكة يقكلكف نحف ليس لدينا مانع ترانزيت ندخميـ الى الحدكد العراقية 
لكف بقاؤىـ في االراضي السكرية ال نقبؿ، منطقة القامشمي يسمكنيا كمعبدة كتؿ ككشا، فيذا مطمكب مف حككمة االقميـ باإليعاز 

لقكات البيشمركة أف ىذه العكائؿ حينما تأتي ىنالؾ أمريف، األمر االكؿ ىي منطقة ربيعة، إما بناء مخيـ في منطقة ربيعة 
إلستيعاب ىذه العكائؿ كمرحمة أكلى، نحف ال نقكؿ الذم ذىب نخرجو اليـك ألنني متأكد سيككف ىنالؾ نزكح قكم في االشير 

آالؼ عائمة أما بناء مخيـ في منطقة ربيعة أك إعطاء طريؽ ترانزيت مف  (3)القادمة لكننا نتكمـ اليـك عف الذيف ال يتجاكزكف الػ
إتجاه ربيعة مركران في دىكؾ ككرككؾ الى صالح الديف، مثالن مخيـ في صالح الديف كمخيـ في كرككؾ، كىذه تحتاج الى آلية 
تنسيؽ بيف الحككمة كبيف االتحاد الكطني الكردستاني ألنو صفة المحافظ ينتمي الى االتحاد الكطني الكردستاني كبيف حككمة 

.  االقميـ كىذا فيما يخص المخيـ
كنحف لدينا قراريف، األكؿ ىك إلزاـ مجمس الكزراء ببناء المخيـ في منطقة الحاج عميا التابع لناحية القيارة كأيضان بناء مخيـ في 

. كرككؾ، يفضؿ أم منطقة قريبة عمى مخمكر كأعتقد ىي منطقة الدبس لكف ىذا بالتنسيؽ مع محافظ كرككؾ
األمر األخير ىك منتسبي نينكل كاليـك نتكمـ عف تحرير نينكل، كيؼ نحرر نينكل كنحف نأتي بقطعات فقط مف نينكل؟ فأتمنى 
مف أعضاء مجمس النكاب لدينا في الجيش كالشرطة كلدينا في العمميات الخاصة يعطى أمر بإستقباليـ مف قبؿ كزارة الدفاع 

. مقاتؿ ككميـ مف النازحيف كالمناطؽ النازحة (5000)كالداخمية ليككنكا جزء مف عمميات التحرير كعددىـ ال يتجاكز الػ
:- الجبوريعمي خضر  ا ت نرال نابة - 

قبؿ عدة أياـ التقينا بالسيد رئيس مجمس الكزراء القائد العاـ لمقكات المسمحة كأبمغنا أف عممية تحرير محافظة نينكل قريبة جدان 
كبأسرع ما نتكقعو، إال أف ىذه العمميات العسكرية أك الخطط العسكرية ال يكجد معيا خطط مكازية لعميات االغاثة االنسانية، 

:- أتمنى أف يتضمف القرار مف مجمس النكاب بإلزاـ الحككمة بما يمي سيادة الرئيس
الزاـ الحككمة بتييأة مخيمات مزكدة بكافة المستمزمات الضركرية كي ال يتكرر ما حدث في مخيـ ديبكا، مخيـ ديبكا  -1

 .يعيشكف فيو النازحيف في أسكء حاالت



 50 - 28 

 .ايجاد منافذ آمنة لخركج المدنييف بسيكلة كدكف تعرضيـ الى العمميات العسكرية مف قصؼ كغيره -2

تييأة فرؽ عمؿ إلستقباؿ النازحيف كتكفير كافة االمكانات مف عجالت نقؿ مف الداخؿ كالى المخيمات كالى المنافذ،  -3
 .كتكفير كحدات طبية متنقمة إلغاثة المرضى كالشيكخ

 .تكفير مكاد إغاثية مستعجمة -4

دفع منحة عاجمة يتـ تسميميا الى العكائؿ النازحة االبرياء، سيادة الرئيس أىالي محافظة نينكل المدنييف كالمكظفيف  -5
كالمشمكليف بالرعاية االجتماعية أصبح ليـ سنة كثالثة أك أربعة أشير لـ يدخؿ في جيكبيـ دينار كاحد في ظؿ غالء 

معيشي كفي ظؿ ظمـ داعش كسيطرة داعش االرىابي عمى ىذه المحافظة كما تتعرض لو مف حاالت إنتياكات 
نتياكات كذلؾ المجاعة كالفقر التي تعيشيا لذلؾ أؤكد عمى دفع الحككمة منحة راتب أك . لحقكؽ االنساف مف قتؿ كا 

 .راتبيف لتييأة أمكر النازحيف

تشكيؿ لجنة مف نكاب كأعضاء مجمس محافظة نينكل لمتكاصؿ بيف النازحيف كالحككمة المركزية كالمنظمات الدكلية  -6
 .كالمنظمات المحمية لمنسيؽ كالتعاكف مف أجؿ تكفير كافة المستمزمات

 .االسراع بعكدة النازحيف -7

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
. ىذه الطمبات تقدـ بصيغة تكصيات يتـ التصكيت عمييا

 
:- حنكم عبنس موسى الزامميال ناب - 

بالنسبة الى قضية تحرير المكصؿ كالخطط المعدة يجب أف تككف خطة محكمة كيجب أف يككف ىنالؾ تييأت كاضحة إليكاء 
أنا مف خالؿ إّطالعي كزياراتي لمخيمات النازحيف كخصكصان األخيرة في الشرقاط الحظت أف ىنالؾ مأساة حقيقية . النازحيف

يعاني منيا النازح كأعتقد أف الدكلة تقدـ شيء كقامت بكاجبات لكف جيد الدكلة مشتت، ال يكجد ىنالؾ خطة محكمة كخطة 
كاف يفترض أف يشكؿ حشد مدني لمكزارات مف كؿ الكزارات سكاءن االسكاف كاالعمار كالبمديات كالنقؿ . حقيقية إلستقباؿ النازحيف

. كأف تككف ىذه الخطة مييأة كمعدة كتشكؿ لجاف متخصصة كيجب أف تحدد المسؤكليات ليذه الكزارات
نالحظ أف اليالؿ االحمر اشترت كالصميب االحمر لكف ما نالحظو عمى أرض الكاقع فقط خطابات كبيانات لكف يجب أف 

 ليذه المجاف كالكزارات كتحدد االحتياجات كتكضع الخيـ كتضع كؿ كزارة ماذا قتككف ىنالؾ خطة كيجب أف تككف مرؤكسي
 المستقمة اليالؿ االحمر كغيرىا، لكف ما نالحظو ال تكجد خطة حقيقية لإلىتماـ بالنازحيف تكذلؾ الييئا. قدمت كماذا ىيأت

. خصكصان أف المكصؿ قد يككف عدد النازحيف يتجاكز المميكف نازح كىذه تحتاج الى جيد حقيقي كالى خطة حقيقية
أما بخصكص التنسيؽ بيف القطعات أعدت لجنة تنسيؽ مشترؾ لمقيادة العامة لمقكات المسمحة يرأسيا فريؽ ركف كىذه تنظـ 

. عمؿ التنسيؽ المشترؾ بيف االقميـ كبيف المركز كبيف االجيزة االمنية االخرل
:- البريفكن يفنرس  ديق  وري ال ناب - 

تتميز مدينة المكصؿ بنسيجيا االجتماعي المتنكع كقد تعرض أىؿ المدينة كبدكف استثناء ألبشع جرائـ تنظيـ داعش كمف كاجب 
الجميع تذليؿ العراقيؿ كتكحيد المكاقؼ كخمؽ فرص لمتفاىـ كالتنسيؽ مف أجؿ االسراع في كتيرة إنجاز عممية التحرير بأقؿ عدد 

. مف الخسائر كخالؿ كقت قصير
سيادة الرئيس لدينا مطالبة نيابية دستكرية عاجمة مف رئاسة الكزراء كالحككمة االتحادية بتشكيؿ ىيأة ككارث كطنية مصغرة 

كذلؾ إلستنفار كؿ الجيكد الحككمية كتقديـ الدعـ لمعمميات العسكرية مف أبناء القكات االمنية العراقية كقات البيشمركة ميدانيان 
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ككذلؾ تقديـ االغاثة العاجمة كالخدمات الطبية الضركرية إلنقاذ الحياة لما يقارب مف مميكف مدني مف المتكقع نزكحيـ مف 
 تكأدعك الحككمة المركزية الى تبني استراتيجيا. المدينة عند بدأ العمميات العسكرية ىربان مف ظمـ كبطش داعش االرىابي

كسياسات حكيمة لتحديد شكؿ العالقة المستقبمية إلدارة ىذه المدينة الميمة كالحفاظ عمى التنكع االجتماعي في مدينة نينكل 
. 2014كاالبتعاد عف السياسات التي مكرست مف قبؿ الحككمة المركزية في المحافظة قبؿ أحداث حزيراف عاـ 

:- البجنري ورة سنلم محمد ال نابة - 
مميكف مكاطف لـ يتمكنكا  (2)حسب أرقاـ الكزرات المعنية كخاصةن كزارتي اليجرة كحقكؽ االنساف فال زاؿ ىنالؾ أكثر مف : أكالن 

مف الخركج مف مدينة المكصؿ كخالؿ الفترة التي إحتمت عصابات داعش المدينة عاشت العكائؿ ظركؼ صعبة إستنفذت خاللو 
كؿ ما يممككف مف مؤف كمحركقات كمقكمات العيشة، لذلؾ ما ىي الضمانات التي ممكف أف تكفرىا الحككمة لسالمة أركاح 

السكاف؟ 
إستكماالن لكؿ ما ذكرناه يجب أف تقـك الحككمة باإلستعداد لتقديـ كافة أنكاع المساعدات ليذا العدد الكبير مف السكاف : ثانيان 

. مميكف كيجب االستعداد ليذه االعداد مف كافة النكاحي االنسانية كالطبية كالمكجستية كغيرىا (2)ككما قمنا أف أعدادىـ تزيد عف 
. كعمينا االستفادة مف التمكؤات التي رافقت عممية تحرير مناطؽ أخرل مف قبضة االرىاب

كما يعمـ الجميع أف مدينة المكصؿ كالمناطؽ المحيطة بيا تمتمؾ خصكصية ممثمة بتعدد طكائفيا كمذاىبيا كقكمياتيا : ثالثان 
لذلؾ يجب أف تراعي الحككمة ىذا االمر مف حيث إختيارىا لمقكات التي ستتقدـ لتحرير ىذه المناطؽ، كمثاؿ ذلؾ لممناطؽ ذات 

االغمبية الكردية يجب أف يككف أمر أف القكات البيشمركة تشارؾ في تحرير ىذه المناطؽ كعدـ حصكؿ مشاكؿ ترافؽ عممية 
. التحرير

نكصي بعدـ التعرض لممناطؽ ذات الطابع االثرم كالحضارم كالتاريخي، ألنو ما تبقى قميؿ جدان مف ىذه المناطؽ بسبب : رابعان 
كذلؾ نناشد الحككمة كنينكل ليا خصكصية . تدمير داعش ليا لذلؾ يجب أف يبقى شيء لو أثر حضارم لكؿ العراؽ كالعرقييف

مكانيات  كالتأخير في عممية التحرير كعدـ مساعدة حتى النازحيف الذيف خرجكا اليـك في معسكر ديبكا كالجيكد ضعيفة جدان كا 
. الحككمة ضعيفة كيجب أف تككف ىنالؾ مكازنة طكارئ لتحرير محافظة نينكل

:-  المويزيعبد الرحمن حسن خنلدال ناب - 
الحككمة العراقية ينتظرىا في نينكل خمسة معارؾ، المعركة العسكرية كالمعركة االنسانية كالمعركة السياسية التي تتعمؽ بمصير 

المحافظة كالمعركة االجتماعية التي تتعمؽ بالسمؾ االجتماعي كتخفي االحتقاف الذم جرل بيف مككنات محافظة نينكل ثـ 
. معركة إعادة إعمار المحافظة

أنا لف أتكمـ عف الجانب االنساني سكؼ أتكمـ عف القضية العسكرية، ىؿ يصح سيادة الرئيس أف الحككمة العراقية ليس فقط ال 
فضائي صحكة،  (2000)تحاسب الناس المسؤكليف عف سقكط محافظة نينكل إنما تعتمد عمييـ اليـك في تحرير المحافظة؟ 

في مقر قيادة عمميات نينكل يـك  (2000)كاف مسؤكؿ عنيـ شخصيف ككانكا يتقاضكف ركاتبيـ كلـ يكف مكجكدة مف ىؤالء الػ
.  عف الحشد العشائرم أك ضمف المسؤكليف عف الحشد العشائرمففرد اآلف ىؤالء الشخصيف مسؤكلي (50)سقكطيا سكل 

ذكرت  (2014)التي تعبر عف السياسة االمريكية الخارجية أفرجت عف كثيقة في الػ (FORGEN POLICY)المجمة االمريكية 
ثناف مف ىذه الشخصيات 2009أربعة شخصيات باإلسـ مف محافظة نينكل ىذه الشخصيات تمكؿ تنظيـ القاعدة مف عاـ   كا 

مسؤكليف اآلف عف تحرير المكصؿ في ىذا الظرؼ اآلف، كقبؿ كـ يـك أحد مسؤكلي محافظة نينكل يأتي بشخص إرىابي يريد 
السيد محافظ نينكل يقسـ عمى . أف يضعو مسؤكؿ عف الحشد الكطني، الحشد الكطني اآلف كالممؼ االنساني يكظؼ سياسيان 
. جماعتو الحصص التي تأتي مف مكازنة المحافظة عمى أسس سياسية ككذلؾ حتى مكضكع
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 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
. أنتـ نكاب المحافظة كتستطيعكف أف تتبعكا كسائؿ الرقابة كالمحاسبة

:-  المويزيعبد الرحمن حسن خنلدال ناب - 
السيد رئيس الكزراء كنحف لدينا صفة رسمية في االجتماع التي . اليـك لدينا طمب سيدم الرئيس سنجمع تكاقيع لتشكيؿ لجنة

تحدثت عنو الست إنتصار جرل بمبادرة مف أحد النكاب كالسيد رئيس الكزراء ليس معنا كال منتبو الى ىذه القضية كلـ يدعكنا 
أصالن نحف أتتنا الدعكة عف طريؽ أعضاء مجمس المحافظة، يعني عضك مجمس المحافظة الذم يجمس في أربيؿ يدعك مجمس 
النكاب الذم يجمس في بغداد حتى يحضر إجتماع عند رئيس الكزراء، كالناس التي تعتمد عمييـ الحككمة أم صفة رسمية ليس 

صحكة الفضائي  (2000)كمف زمف بعيد ىنالؾ شبكات ناس منتفعة مف ناس فيؤالء الذيف جمعكا الػ. لدييـ مجرد لدييـ عالقات
. أكيد ىنالؾ أناس تعاكنيـ في بغداد كاآلف أيضان تعاكنيـ لتقريبيـ عمى ناس لدييـ صفة رسمية

الرعايا )اآلف الحككمة العراقية حيما حدث إنقالب في تركيا تقكؿ نحف مستعديف أف ننقؿ أناس في الطائرات كنأتي بيـ 
الؼ إنساف اآلف يمكتكف جكع كعطش؟ قبؿ يكميف أتصمكا بنا كقاؿ أحدىـ  (20)طيب أيف الحككمة العراقية عف  (العراقييف

اآلف جزاىا اهلل خير بعض المنظمات . أصابتو لدغة كال يعرفكف أيف يذىبكا بو في مخيـ اليكؿ، أم كذب ىذا كأم إزدكاجية
االنسانية كجزاه اهلل خير السيد الصدر مبادرتو حينما ذىب، أيف اليالؿ االحمر العراقي؟ ىنالؾ منظمات ىالؿ أحمر مف 

. أقصى اصقاع االرض تأتي كتقدـ مساعدات كال نسمع عف اليالؿ االحمر العراقي
:- ريبوار طه م طفى احمدال ناب - 

أعتقد أف الحككمة ميتمة بالدرجة االساس بتحرير نينكل لكف مسألة كضع خطة حقيقية بإيكاء النازحيف كتييأة مخيماتيـ، أعتقد 
. أف الحككمة غير جادة بيذا الخصكص

ىنالؾ تنسيؽ عالي بيف حككمة أقميـ كردستاف كردستاف كبيف الحككمة االتحادية فيما يخص بتحرير المكصؿ كسيؿ نينكل بيف 
مسألة تييأت المخيمات أك ايجاد أماكف مناسبة ىذا . لكف ال يكجد تنسيؽ إليكاء النازحيف. القيادة العسكرية كقكات البيشمركة

عمى مسؤكلية الحككمة االتحادية كاآلف يأتينا نائب أك أشخاص سياسية يتيمكف محافظ أك جيات أخرل بما يخص النازحيف 
كاف ال بد مف أف نكجو كالمنا لمحككمة االتحادية أكثر كنؤكد عمييـ مسألة إيكاء النازحيف ىذه الحككمة مختصة بيا كالحككمة 
تتحمؿ المسؤكلية، فميكف ىنالؾ تنسيؽ بيف الحككمة االتحادية كحككمة أقميـ كردستاف بيذا الجانب كأيضان بيف الحككمة كبيف 

الؼ عائمة نازحة كىنالؾ ثقؿ حقيقي عمى  (120)محافظة كرككؾ اآلف ىنالؾ أكثر مف . المحافظة فيما يخص محافظة كرككؾ
المحافظة لكف رغـ كؿ ىذا الثقؿ نتحمؿ كالكؿ متعاكف مع بعضيـ البعض، فميكف ىنالؾ تنسيؽ كالحككمة تقـك بإجراءات فيما 

. يخص ىذا الجانب كال أحد ييـ اآلخر
:- ( قطة  ظنم)  المويزيعبد الرحمن حسن خنلدال ناب - 

لمرئيس كحده أف ينبو لممتحدث أنو خرج عف المكضكع، السيد الزميؿ عقب عمى كالمي كىذا ليس مف حقو بؿ مف  (41)المادة 
. حؽ الرئيس

:- سبي  ميوا جوزيفال ناب - 
بدكف أدنى شؾ تحرير نينكل ليس خافيان عمى أحد مف ناحية أىميتو، لكف لألسؼ الشديد بيف حيٍف كآخر نسمع في االعالـ أف 

ىنالؾ حزازيات بيف االطراؼ كبيف الكتؿ تطمؽ ىذه المجمكعة صيحات ككأنيا تحرير نينكل مقتصر عمى جية محددة فأنا 
أعتقد أف ىذا الشيء ليس في صالح محافظة نينكل، كمحافظة نينكل تركيبتيا ككأنيا عراؽ مصغر، فييا العرب كالكرد كالكمداف 
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السرياني اآلشكرم فييا التركماف كالشبؾ كفييا االيزيدييف فأنا أعتقد عمى الجميع أف يتكاتفكا ضد داعش كأف يككف ىنالؾ تنسيؽ 
.  عالي بيف ىذه القكات كأف ال يقتصر دكر تحرير نينكل عمى فئة محددة كأف نككف عمى دراية كاممة

ىنالؾ أيضان مرحمة أخرل بعد تحرير نينكل فينالؾ الكثير مف المشاكؿ سأتحدث عف بعض منيا، مثالن ىنالؾ أمالؾ لممسيحييف 
تـ اغتصابيا كنسمع أف ىنالؾ مجاميع تتصرؼ كتبيع ممتمكات المسيحييف كتحكيؿ الكنائس الى معتقالت تعذيب، ككذلؾ 

لذا أنا أعتقد عمى الجميع أف يتكاتفكا مع بعضيـ لمتحرير كنجمع المحمة كيككف . تفجير اآلثار التاريخية العائدة لمحقبة اآلشكرية
. التحرير عمى الجميع كغير مقتصر عمى فئة محددة كىذه مسألة جدان ميمة يجب تداركيا

:-  اسعدبيريوان م مح عبد الكريمال نابة - 
مف أىـ العقبات التي تكاجو عممية تحرير المكصؿ ىك الجانب االنساني كأركاح المدنييف مف السكاف كخصكصان سالمة االطفاؿ 

كالنساء، كأنا أحذر ىنا بشدة مف خطريف كبيريف يكاجو المدنييف كدركع بشرية كما سيسفر ذلؾ مف سقكط المئات بؿ اآلالؼ 
بيف شييد كجريح كأستدؿ بإعتراؼ قكات التحالؼ الدكلي قبؿ يكميف لمسؤكليتيا عف سقكط العديد مف المدنييف ضحايا لقصؼ 

كالخطر الثاني ىك الخطر المجيكؿ كخطير يكاجُو أغمب سكاف المكصؿ الذيف سيضطركف الى النزكح كالفرار . قكات التحالؼ
مف العمميات العسكرية كباعتبار محافظة نينكل مف اكبر المحافظات العراقية مف حيث السكاف فإني أحذر مف أكبر مكجة نزكح 
في العراؽ كالمنطقة تفكؽ طاقة المنظمات الدكلية التي لف تفعؿ شيءن مف تحضيرات أك مخيمات إلستقباؿ االعداد المميكنية مف 
النازحيف، كأستشيد ىنا بما حذرت بو منظمة االمـ المتحدة كالصميب االحمر يـك الجمعة مف خطر أكبر مكجة نزكح في العراؽ 

كعميو أطالب بتشكؿ غرفة عمميات مف لجاف . كالمنطقة حيث تكقعت نزكح أكثر مف مميكني مكاطف مف محافظة المكصؿ
الميجريف كالصحة كاالمف كالدفاع كحقكؽ االنساف لمتنسيؽ مع حككمة العراؽ الفدرالية كحككمة أقميـ كردستاف ككذلؾ المنظمات 
الدكلية لمتحضير ليذه االخطار كالتداعيات إليجاد الحمكؿ المناسبة كحماية سكاف المكصؿ في ظؿ ىذا الحر الشديد كاالعداد 

. المميكنية مف النازحيف
:- شنخه وان عبداهلل احمد عبدالقندرال ناب - 

ىنالؾ مشكمة كبيرة بالنسبة الى نازحي مخيـ ديبكا، جانب أمني كجانب تكفير خدمات أساسية ليـ فينالؾ إتصاؿ بيف حككمة 
االقميـ كالحككمة المركزية بأف تقـك الحككمة االتحادية بإستالـ المخيـ كتكفير ما ىك مطمكب لو ألف ازدياد عدد النازحيف الى 

أنا تدخمت كقمنا بالتنسيؽ مع بعض نكاب صالح الديف لعبكر . ىذا العدد اصبح خارج إمكانية كطاقة االقميـ في استيعابو
المئات الى محافظة صالح الديف كأنا مستعد لممساعدة لعبكر عكائؿ المخيـ الى صالح الديف حتى لك كاف العدد باآلالؼ 

كتكفير الحماية ليـ لنقميـ إما بدخكليـ الى محافظتي أربيؿ ككرككؾ كىذه المحافظتيف أصبحت غير قادرتيف عمى استيعابيـ 
كأف المطالبة بعدـ مشاركة قكات البيشمركة أكبر مف أف يأتي شخص أك جية .  أكثر مف مميكني نازحمكخاصةن االقميـ يؤك

تطالب بعدـ مشاركة قكات البيشمركة في عممية التحرير، ككنا نأمؿ بأف تككف الحككمة العراقية لدييا القدرة الكافية عمى التحرير 
لذا أنا أطمب . دكف قكات البيشمركة كلكف الناحية الجغرافية كالمكجستية ال يمكف بدأ العمميات مف دكف مشاركة قكات البيشمركة

سيادة الرئيس مف مجمس النكاب التصكيت عمى الزاـ الحككمة االتحادية كخصكصان كزارة اليجرة كالميجريف كخصكصان مخيـ 
. ديبكا كتقديـ ما ىك ضركرم ليـ

:- الفوادي  عيمه الكنظم عبد حيدرال ناب - 
حذرت المجنة الدكلية في جنيؼ مف ازدياد أعداد النازحيف العراقييف كيمكف أف يرتفع الى أكثر مف مميكف شخص كأعتقد في 

لذلؾ ينبغي مف مجمس النكاب أف يرفع ىذه التكصيات كمف ضمف . حالة تحرير نينكل سكؼ تزداد االعداد الى أرقاـ كبيرة جدان 
ىذه التكصيات اليـك مطمكب مف الحككمة االستعداد الجيد إلستقباؿ مكجة كبيرة مف النازحيف المتكقع أف يخرجكا مف المكصؿ 
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مطمكب مف المجتمع الدكلي . لذلؾ ندعك الى إستعدادات كبيرة تتناسب كحجـ زخـ االعداد التي ستخرج مف ىذه المحافظة
ككذلؾ تكصية مف البرلماف أف يتحرؾ بشكؿ أسرع لدعـ النازحيف العراقييف، أقترح سيادة الرئيس تقديـ دعكل لممحيط االقميمي 

كذلؾ نقدـ دعكل الى أىالي . كخصكصان دكؿ الجكار الى تقديـ مساعدات انسانية الى العراؽ تككف مف خالؿ الحككمة االتحادية
المكصؿ كخصكصان شباب المكصؿ بتقديـ الدعـ الى الجيات الحككمية كاألمنية مف خالؿ تكفير المعمكمات االستخباراتية كما 

ككذلؾ نطمب مف الحككمة أف تدعـ ىؤالء الشباب ما بعد التحرير بتكظيفيـ في مؤسسات الدكلة الذيف يقدمكف . شاكؿ ذلؾ
. الدعـ لمجيات الحككمية

:- الشمريعبد الرحيم جنسم محمد ال ناب - 
اليـك االزمة الكبيرة أزمة النازحيف فالدكلة أعطت لألنبار . أنا أعتقد سيادة الرئيس حتى نحؿ المشاكؿ يجب أف نقدـ حمكؿ: أكالن 

كاعطت لمحافظات ثانية مبالغ لمنازحيف مباشرةن فنطمب مف رئاسة البرلماف كاالخكاف البرلمانييف يساعدكنا في ىذا المكضكع 
بإلزاـ الدكلة بإعطاء مبمغ معيف مباشر الى النازحيف كأف يككف حالة طكارئ ألف الكضع إنساني، فأنا ذىبت الى مخيـ اليكؿ 

آالؼ شخص يعانكف ما يعانكف كاإلخكاف ذىبكا الى ديبكا ككجدكا نفس المعاناة، كاإليعاز مف الحككمة أمر ميـ  (5)ككجدت 
كأمر جمؿ كبير جدان يفترض مف الحككمة االيعاز الى الكزارات باالستنفار مباشرةن تكجو الى مكانات النازحيف، الكزارات المعنية 

. ىذه الكزارات المعنية بعممية االغاثة مباشرةن تذىب الى ىنالؾ كتساعد (كزارة الصحة، كزارة البمديات)
ىنالؾ الكثير ممف يطمبكف داعش ثأر مف الجيش كالشرطة الذيف ترككا العمؿ، أطمب بإصدار عفك كنساعد نكاب نينكل : ثانيان 

. مف إخكانيـ البرلمانييف كمف الرئاسة بأف يتـ إصدار عفك مف الحككمة ليؤالء لكي يشترككا في القتاؿ
رجاع االىالي الى ىذه المناطؽ، كىي منطقة : ثالثان  أطمب لجنة تقصي حقائؽ في المناطؽ المحررة لمعرفة كضع االىالي فييا كا 
اذا أرجعناىـ معناىا نرفع معاناة كبيرة عف النازحيف فال يككنكف نازحيف أما اآلف  (زمار كربيعة ككانا كتمكيؼ كسنكف كمخمكر)

فنطالب مف الرئاسة التدخؿ الشخصي في ىذا االمر لكي . سيككنكف نازحيف دائميف، يجب أف يككنكا عائديف الى أراضييـ
. نساعدىـ

. لنثبت حسف النية كىي نقطة ميمة الى مكاطنينا المكجكديف في أسر داعش إطالؽ الركاتب مباشرةن : رابعان 
أرجك أف ال تؤخذ ىذه النقطة سياسية، نحف نقاتؿ منذ الشير الثاني في منطقة غرب نينكل كرافعيف العمـ العراقي كقتمنا : خامسان 

داعشي كقدمنا شيداء كىنالؾ جية حزبية ال تسمح لمحككمة العراقية بإيصاؿ االسمحة كالمساعدات الى ىذه القكل لكي  (103)
. نستطيع أف نقاتؿ بقدرة أكبر

:- امين رضن محمودال ناب - 
سيدم الرئيس عمى الحككمة االتحادية االسراع بتفعيؿ الكعكد التي قطعتيا الدكؿ المانحة في إجتماع كاشنطف كمشككرة : أكالن 

مميار دكالر لمساعدة النازحيف، مشككرة حككمة الككيت يـك أمس كافقت عمى إستضافة الدكؿ  (2)الحككمة التي تقدـ أكثر مف 
. المانحة لمعراؽ، لذلؾ عمى الحككمة االتحادية االسراع في تفعيؿ ىذه الكعكد كالجيكد

ككضعت سيناريكىات متعددة  (GSMC)حسب معمكماتي ىنالؾ تنسيؽ بيف الحككمة االتحادية كحككمة االقميـ كمنظمة : ثانيان 
.  حكؿ الحجـ المتكقع لمنازحيف لكف ىذه السيناريكىات لمتطبيؽ تحتاج الى مكارد، لذلؾ عمى الحككمة االتحادية االسراع

ىنالؾ مشكمة لـ يتحدث عنيا أم مف السيدات كالسادة النكاب ىي مشكمة كجكد الجيش التركي في المنطقة، بإعتقادم : ثالثان 
سكؼ تحدث اصطدامات اثناء تحرير نينكل كتخمؽ مشكمة أكبر مما نتكقعو في الحقيقية بسبب كجكد الجيش التركي في 

المنطقة بشكؿ كثيؼ، كىنالؾ قكات محمية يمكف أف يحدث اصطداـ بينيا كبيف الجيش التركي كفي ىذه االثناء بدؿ مساعدة 



 50 - 33 

لذا أطالب الحككمة االتحادية باإلسراع كتكثيؼ الجيكد . النازحيف يمكف اف تحدث ككارث أكبر كيتكاثر عدد النازحيف
. الدبمكماسية لحث الحككمة التركية عمى سحب جيشيا في محافظتي دىكؾ كنينكل

:- الحميداويعمنر طعمه عبدالعبنس ال ناب - 
:- مف المكاـز الميمة التي تسبؽ عممية تحرير المكصؿ كقد تعجؿ في إتماـ ىذا اليدؼ المنشكد مجمكعة أمكر

كحدة المكقؼ الكطني لمقكل السياسية، سيزيد مف فرص نجاح المعركة كيختصر الكقت كالتضحيات، كتجربة تحرير : أكالن 
المكصؿ التي شيدت مكقؼ كطني سياسي مكحد تحرير الفمكجة شاىد حي عمى أىمية كاسناد المكقؼ السياسي المكحد في 

. تحقيؽ االنجاز الميداني
ضركرة مشاركة كؿ القكات كالصنكؼ التي شاركت سابقان في دحر االرىاب كتحرير االراضي المغتصبة مف خالؿ تكزيع : ثانيان 

االدكار كتكامميا دكف حصكؿ تقاطع أك تشتيت لمجيكد كيترؾ القرار لمقائد العاـ لمقكات المسمحة يحدد ذلؾ حسب معطيات 
. كمتطمبات الميداف كالمصمحة الكطنية

. تييئة مستمزمات استيعاب النزكح المحتمؿ لتقميؿ معاناة النازحيف كتخفيفيا: ثالثان 
المكقؼ الدكلي ميـ أف يبدم خطكات عمى الميداف أكثر جدية سكاءن في إلتزاـ القرار العراقي في تفاصيؿ المعركة كيقدـ : رابعان 

. الدعـ كفؽ ما ترتأم كتشخصو قيادة العمميات المشتركة كاإلسياـ بتكفير الدعـ االنساني الالـز لنازحيف
مف الميـ أف نتجنب التقاطع السياسي في فترة االعداد لممعركة كاثناء المعركة ألنو سيشتت الجيكد كينعكس سمبان عمى معنكيات 

. المقاتميف
ال بد مف أف نتفؽ عمى رؤية متكازنة مكحدة لمعالجة الظركؼ كاالحدث التي قد تكاجينا بعد التحرير مف خالؿ تشكيؿ : خامسان 

ىيأة أك مجمس حكماء ككجياء لضبط كسيطرة ردكد االفعاؿ كحصر طريقة كمحاسبة المجـر فقط دكف غيره كفؽ السياقات 
. القانكنية كالقضائية

:- رااد اسحق متى داودال ناب - 
ف النازحيف كالميجريف مف نينكل يعيشكف ظركفان  إف عممية تحرير نينكل تأخرت كثيران رغـ المطالبات كالمناشدات المستمرة كا 
عادة البنى التحتية فييا  صعبة مف كافة النكاحي كىـ بأمس الحاجة الى سرعة تحرير مدنيـ كقراىـ كالعكدة السريعة الييا كا 

. لغرض تييئة الظركؼ المالئمة لمعيش فييا
اليـك كحسبما عممنا مف الجيات المعنية أف االستعدادات العسكرية لتحرير المكصؿ كسيؿ نينكل جاىزة إال أف ىنالؾ خالفات 
سياسية تحيط عممية التحرير، نطالب الجيات المعنية االسراع في حؿ تمؾ الخالفات بغية االسراع في عممية تحرير نينكل، 

كما نطالب أف يككف ىنالؾ عممية بسط . ألف ما ييـ مكاطني نينكل اليـك ىك عممية تحرير مدنيـ كقراىـ كالعكدة السريعة الييا
االمف في المناطؽ التي سكؼ يتـ تحريرىا كاف يككف لمقضاء الدكر الفعاؿ في تطبيؽ القانكف كبسط االمف كأف يككف ىنالؾ 
دكر ألبناء نينكل بما فييا أبناء سيؿ نينكل دكر في مسؾ االرض كبسط االمف كالتييئة لعكدة النازحيف كالميجريف كأف تقـك 

الجيات الحككمية بما يجب عمييا في إعادة البنى التحتية كاستقباؿ النازحيف كتعكيضيـ عف ما لحقيـ مف أضرار مادية 
. كمعنكية

عادة البنى التحتية ألف  ككذلؾ يجب عمى المنظمات الدكلية المعنية القياـ بما يجب عمييا في تقديـ المساعدات االنسانية كا 
الجيد الحككمي كالجيد الدكلي خالؿ العاميف الماضييف كاف خجكالن ال يتناسب مع حجـ المأساة التي الحقت ابناء المناطؽ التي 

. سيطر عمييا داعش
:- ربحسن سنلم عبنس جال ناب - 
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أحد المعكقات لتحرير محافظة نينكل ىي االطماع التركية كلألسؼ الشديد الى ىذه المحظة لـ تعالج ىذه المسألة، إضافةن الى 
إضافة الى ذلؾ تشكيؿ . ذلؾ تكاطؤ بعض السياسييف مع الجانب التركي كتعتبر ىذه المسألة نكسة في قضية تحرير نينكل

غرفة عمميات كتشارؾ فييا كافة مؤسسات الدكلة ألف ىنالؾ الكثير مف النازحيف كستككف اعدادىـ متزايدة بالتالي ال بد مف 
. التكفير ليـ مكاف مالئـ إضافة الى ما يحتاجكف لو مف خالؿ عممية النزكح

:- المتيوتيعمي جنسم محمد ال ناب - 
كنا نعمـ أف عمميات تحرير نينكل  تحتاج الى تظافر كؿ الجيكد ككف أىمنا في محافظة نينكل عانكا لمدة أكثر مف عاميف كىـ 

. ينتظركف مجيء القكات النظامية الحككمة العراقية االصيمة لمتقدـ لتحريرىـ كخالصيـ مف ىذا التنظيـ
سناد مف السيد رئيس الكزراء ككذلؾ مع السيد رئيس  أعتقد أف ىنالؾ عدة محاكر يجب أف نعمؿ عمييا نحتاج الى تظافر كا 

:- مجمس النكاب كاإلخكاف في مجمس النكاب
مكضكع مخيـ اليكؿ، معاناة إنسانية حقيقية كلألسؼ الشديد مماطمة كأماـ جنابؾ تكممنا مع السيد رئيس الكزراء في ىذا : أكالن 

المكضكع فينالؾ تعثر في ىذا المكضكع مف قبؿ السيد رئيس الكزراء كمحافظ نينكل كبالتنسيؽ مع حككمة االقميـ، أعتقد أف 
المكضكع ال يحتاج الى عطؼ المنظمات الدكلية كاآلخريف عمى أبناءنا في ىذه المحافظات ففييـ مف الكفاءات الكبيرة مف 

أعتقد أف ىنالؾ مزايدات سياسية مف البعض كمحاكلة تأخير دخكليـ الى . اساتذة الجامعات كالكميات كاالطباء في ىذا المخيـ
االراضي العراقية ليس منةن مف أحد دخكؿ أبناءنا الى العراؽ، اذا كاف تكريـ دخكؿ أبناءنا الى االراضي العراقية فأنا أعتقد أف 
ىذا إجراـ بحؽ أبناءنا، كىيأة الرئاسة كاالخكاف في مجمس النكاب مطالب اليـك منيـ مكقؼ كطني كحقيقي مع إخكانيـ في ىذا 

. المخيـ
فيما يخص مخيـ ديبكا كالمناطؽ االخرل نحتاج الى كقفة جادة مع إخكاننا النازحيف فينالؾ بعض الكزراء يتممقكف كاذا : ثانيان 

سمحتـ لي أف أذكرىا داخؿ المجمس إكرامان ألىمنا النازحيف ككنيـ أفضؿ منا كنحف نسكف اآلف في مناطؽ معينة، ىنالؾ 
بعض الكزراء يتممقكف في بعض الزيارات سكاءن الدينية أك مناطؽ نزكح كال يبعثكف في العجالت لغرض انقاذ أىمنا في مناطؽ 

الشرقاط كالقيارة كمخمكر، نعتقد ىؤالء الكزراء بصفتي كأحد أبناء ىذه المحافظات ال نتشرؼ بإنتماء ىؤالء الكزراء الى 
نطمب مف الكزارات أف تقـك بكاجبيا الحقيقي في . تحالؼ القكل العراقية أك داخؿ مجمس النكاب العراقي أك ليذه المحافظات

. انقاذ أىمنا في تمؾ المناطؽ
 :- جيبة  جيب ابراهيم خنلدال نابة - 

المكضكع ميـ جدان كيجب أف ال يقتصر المكضكع عمى المناقشة فقط، يجب الخركج بخطة أك إجراء مف شأنو متابعة 
المكضكع ألنو تحرير المكصؿ ميـ جدان لمجميع ألنو مدينة نينكل تختمؼ كليا ميزة خاصة كتحريرىا معناه أف العراقييف جميعان 

ينتظركف تحرير محافظة نينكل كلكي يككف ىذا التحرير ُمفرحان لمجميع كلكي يككف نتائج أك تجنب العكاقب الكخيمة عمى 
 كالمنطقة يجب أف تككف الخطط التي يتـ اتخاذىا مف قبؿ القائميف باتخاذ القرار عمى المستكل السياسي ةأىالي المحافظ

العسكرم اإلنساني، كمما كانت الخطط المسبقة محكمة كمما كانت النتائج أفضؿ، أنا مف محافظة دىكؾ اآلف شكمت خمية 
ألؼ نازح مكجكديف، حقيقة أف  (800)ألؼ نازح باإلضافة الى أكثر مف  (500)أزمة في محافظة دىكؾ إلستقباؿ أكثر مف 

الكضع اإلنساني لمنازحيف متردم جدان، الخدمات الصحية قميمة كغير متكفرة، الحككمة االتحادية مع المجتمع الدكلي لـ تقـ 
 .لحد اآلف بمسؤكلياتيـ تجاه النازحيف، كنأمؿ أف تتضافر الجيكد كأف تتكاثؼ مف أجؿ إنياء المعاناة اإلنسانية ليؤالء

ىنالؾ نقطة ميمة جدان كىي اتفاؽ األطراؼ السياسية عمى إدارة محافظة نينكل بعد تحريرىا كىذه النقطة ميمة جدان ألف 
محافظة نينكل فييا الكرد كالتركماف كالعرب كالشيعة كالسنة كالشبؾ، كؿ القكميات كاألدياف كالمذاىب مكجكدة في محافظة 
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نينكل، إف لـ يكف ىنالؾ كحدة كاتفاؽ عمى كيفية إدارة ىذه المحافظة أعتقد أف المشاكؿ سكؼ تستمر، لذلؾ نأمؿ مف مجمس 
النكاب العراقي أف يعقد اجتماعات دكرية كمع المعنييف في الحككمة التي ىي السمطة التنفيذية جنبان الى جنب لمعالجة 

القصكر ألنو الحككمة منذ بداية ىذه السنة بدأت باالستعدادات كلكف ىؿ ىي كافية؟ الجانب اإلنساني، السياسي كالعسكرم؟ 
البد أف تككف ىنالؾ استمرارية كتكاصؿ لمبرلماف كالمجاف المعنية مع السمطة التنفيذية كتعقد اجتماعات في القاعة الدستكرية 

 .لمكصكؿ الى نتائج نيائية
 :- البينتيعبنس حسن موسىال ناب - 

أنا أعتقد أف السيد النائب المحتـر احمد الجربا كاف كاضح يريد العقبات كالمعكقات حتى نقترح الحمكؿ كأنا أتصكر أىـ 
 :-العقبات ما يمي

الحديث عف اإلدارة السياسية لنينكل مف اآلف، كىذا أكؿ شيء سكؼ نختمؼ عميو، مف الذم يحكـ؟ مف المحافظ : أكالن 
الجديد؟ مف الرئيس؟ ىذا شيء خطأ، ال يجكز مف اآلف العربة قبؿ الحصاف ال يجكز، الصحيح الحصاف قبؿ العربة فإذف 

 .أم حديث يا أىالي المكصؿ، أم حديث عف شيء اسمو إدارة المكصؿ مف اآلف سياسية عقبة كبرل
الحديث عف حدكد محافظة نينكل، مف اآلف يقكؿ الذم حررناه لنا كالذم يقكؿ بالدـ لف ننسحب منيا كالذم يقكؿ أنيا : ثانيان 

 ىذا ليس كقتو كمف ثـ سكؼ يككف لنا كقت نجمس كتجمسكف 2003حدكده، لذا الحديث عف حدكد نينكل أيف؟ كمتى؟ قبؿ 
كمككنات كتكجد خطكات دستكرية تتفاىمكف عمييا كيحصؿ استفتاء عميو، لذا أم الحديث عف أم شيء اسمو حدكد نينكل 

 .اآلف خطأ خطأ خطأ
الحديث عف إشتراؾ الحشد الشعبي أك عدمو، ىذا ليس مف اختصاصكـ لماذا تسب الحشد؟ ىذا ابف الممحة أتى لكي : ثالثان 

ذا كنت ال تريد أف تقكؿ لو شكران، ال تقؿ لو ال أريدؾ، بؿ قؿ ىذا األمر متركؾ لمقائد العاـ لمقكات المسمحة  يساعدؾ، كا 
كالخطط العسكرية، كاهلل كاف تصريح كزير الدفاع في أمريكا كاف جيد، ليس كؿ شيء نقكؿ لو ليس جيد، كليس مف اآلف 
نقكؿ ال نريد الحشد كنحف نستطيع لكحدنا أف نحارب، ىذا غير صحيح كلك كنت تستطيع المحاربة منذ سنتيف، لماذا لـ 

 .تستطع تحريرىا؟ ىذا أخاؾ جاء لخدمتؾ كقؿ ىذا األمر ليس لدم بؿ لدل القائد العاـ لمقكات المسمحة
مككنات المكصؿ عبارة عف عراؽ مصغر فيو مككنات كاتجاىات ينبغي أف يشعركا باإلدارة بالتحرير بالمشاركة كالخطة : رابعان 

العسكرية أف تسيـ الجميع مف المسيحييف كالشبؾ كااليزيديف كالمسمميف كالشيعي كالسني كالتركماني كالكردم كالعربي كليس 
 .نقكؿ ألم منيـ ال أريدؾ بؿ نشرؾ الجميع كيشعركف بأنيـ ىـ أىالي المكصؿ كمسؤكلية المكصؿ كتحريرىا منيـ

بالنسبة لعشائر المكصؿ كمنيـ الجبكر كلييب متيكتة كالشمر كعشائر المكصؿ المعركفة مف ىناؾ، لذا يجب أف يككف 
لمعشائر دكر في التحرير كالمصالحة فالمصالحة المجتمعية ميمة كمف اآلف العشائر منقسمة يجب أف نقكؿ لرئيس العشيرة 

 .الكبير تعاؿ مارس دكرؾ ككحد عشيرتؾ
أنا أدعك السيد الرئيس المحتـر أف يجتمع بنكاب المكصؿ المحترميف كيشكؿ منيـ خمية غرفة عمميات داخؿ مجمس : خامسان 

النكاب كيقكمكف بالتنسيؽ مع رئيس الكزراء كمع قيادة العمميات كيككف مكقفيـ كاحد كيخرجكف كميـ ببياف كينسقكف لكجستيان 
 .إعالميان كسياسيان كليس كاحد في الشرؽ كاآلخر في الغرب كيؤثر عمى المعنكيات

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
أنا إذا جاز لي التعميؽ عمى كالمؾ بالنسبة لمفقرتيف األكلى كالثانية، كاحدة مف أسباب التمكؤ في تحرير نينكل ىك خشية ما 
بعد التحرير في اليـك األكؿ كلذلؾ البد مف أف تككف ىنالؾ رؤية اجتماعية سياسية لمكاقع المكجكد ما بعد التحرير حتى ال 

 .نقع في مشاكؿ كأنا أعددت كرقة بيذا الخصكص سكؼ أسمميا الى نكاب نينكل بيذا اإلطار
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 :-محسن سعدون احمد سعدونال ناب - 
ىيأة الرئاسة مشككرة عمى ىذه المناقشة، نتمنى أيضان أف نصدر قرار يمـز الحككمة بأقؿ احتماؿ ىك حماية النازحيف لما 
سكؼ يتعرضكف لو مف مأساة لتحرير مدينة المكصؿ، أرجك إعطائي مجاؿ حتى نكضح بعض األمكر الحقيقية عمى 

 كالمناطؽ األخرل في أطراؼ مدينة المكصؿ تـ 10/6األرض، نحف نقكؿ باف المكصؿ قد تـ احتالليا مف قبؿ داعش يـك 
، لذلؾ االقضية كالنكاحي بعد مركر ىذه الفترة التي ىي سنتيف كشيريف عمى احتالؿ المكصؿ مف قبؿ 2/8احتالليا في يـك 

داعش، أما األطراؼ األخرل فكاف ىنالؾ قكة عمى األرض ليس ىنالؾ قكة أخرل كىي قكات البيشمركة حررت االقضية 
كالنكاحي الكردية العربية خالؿ سنة كنصؼ كضحت ما ضحت مف دماء كىذا كاجب عراقي قكمي في سبيؿ الدفاع عف أبناء 
محافظة نينكل كالمشكمة األخيرة حتى تككف الصكرة كاضحة بأنو لك تصفحنا التاريخ الحرب العالمية األكلى كالثانية لـ يحصؿ 

ألؼ مسيحي مف داخؿ مدينة المكصؿ كأطرافيا كلـ تبقى كنيسة أك  (300)فييا ما حصؿ لمدينة المكصؿ كلمعراؽ مف إبادة 
ألؼ مف االيزيديف في قضاء سنجار كمف مكاطنيف القضاء أيضان تـ إبادتيـ  (400)دير بالنسبة الماكف عبادة المسيحييف ك

قرية تـ تدميرىا في محافظة نينكل ككذلؾ اإلخكة الكاكائية كنحف كمنا نقكؿ  (54)كتدمير قضاء سنجار كذلؾ كبالنسبة لمشبؾ 
بأنو مع تحرير مدينة المكصؿ مجتمعيف كمع كؿ مف يأتي لتحريرىا مف داعش بدكف إستثناء كلكف ىنالؾ مالحظة أخيرة 
أحب أف أقكليا بأنو ىذه المككنات الدينية المتنكعة كالقكمية في محافظة نينكل كالتي تمت إبادتيا تريد أف يككف ليا حماية 

في عممية ما بعد التحرير كيجب أف يككف ليا أسس قانكنية دينية شرعية ككيفية اطمئنانيـ كالعكدة الى مناطقيـ كىذه تحتاج 
 .الى عممية المصالحة، كأريد تكضيح ما قالو السيد عبد الرحيـ الشمرم حقيقة أم كاحد يشكؿ حشد شعبي ىذا عمؿ كطني

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .ال يعقب النائب عمى كالـ نائب آخر ىذا كجية نظرؾ

 :-محسن سعدون احمد سعدونال ناب - 
نعـ ىذه كجية نظرم تشكيؿ الحشد العشبي مف خارج الحدكد مثالن أك مناطؽ قريبة عمى الحدكد ال يجكز كال نعرؼ أسماءىـ 

 .كجيات أمنية كفي مناطؽ ضيقة في جبؿ سنجار كأنا ضد كؿ مف دخؿ العراؽ اليـك مف البكاكا كمف الجيش التركي
 :-المفرجيخنلد حمد عالوي ال ناب - 
حقيقة إذا نظرنا الى عنكاف المكضكع ىك معكقات تحرير نينكل كبالتالي أنا اعتقد انو لك كاف التركيز عمى ىذا : أكالن 

المكضكع فقط كنا استفدنا كثيران، أنا أعتقد مف كجية نظرم أكلى معكقات تحرير مدينة نينكل ىك عدـ كجكد خطة كاضحة 
المعالـ لحد ىذه المحظة، كأنا باعتبارم عضك مجمس النكاب اآلف لحد ىذه المحظة ال اعرؼ كيؼ سكؼ تبدأ الحككمة؟ 

 .ككيؼ سكؼ تتحرؾ؟ ككيؼ سكؼ تنطمؽ؟ كاعتقد أف ىذا معكؽ كبير جدان يجب أف يتـ معالجتو بسرعة
أيضان مكضكع عدـ إكتماؿ كصكؿ القكات العراقية التي سكؼ تحرر نينكل الى ىذه المحظة كىذا معكؽ كبير جدان، : ثانيان 

 .المفركض اليـك كؿ الجيكد يجب أف تتضافر مف أجؿ تحقيؽ ىذا األمر
المشاكؿ المكجكدة اليـك بيف حككمة كردستاف كالحككمة المركزية فيما يخص آلية تحرؾ القكات العراقية كآلية دخكليا : ثالثان 

 .مف جية إقميـ كردستاف ىذه المشاكؿ لـ يتـ حميا لحد ىذه المحظة كىذا معكؽ أيضان 
عدـ كجكد خطة مكضكعة مف قبؿ كزارة اليجرة كالميجريف لممخيمات المزمع بناءىا الستقباؿ النازحيف، حسنان كيؼ : رابعان 

يمكف أف نحكؿ الجيد كاإلمكانيات المكجكدة في الدكلة الى كاقع حاؿ لخدمة النازحيف الذيف سكؼ ينزحكف؟ كنحف لحد ىذه 
المحظة ال نعرؼ أيف سكؼ تبنى المخيمات؟ المفركض مف اآلف كزارة اليجرة كالميجريف كاألمـ المتحدة كالجيات اإلغاثية 
المسؤكلة عف ىذا الممؼ تبدأ ببناء المخيمات عمى كثرتيا كتبدأ كؿ ككادر الدكلة تسخر جيكدىا مف أجؿ تقديـ الخدمة في 
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زالة كؿ ىذه المعكقات أدعك الى كضع البرنامج التالي مف قبؿ  ىذه المخيمات، أنا مف باب كضع خطة لحؿ المكضكع كا 
مجمس النكاب العراقي يتضمف قياـ لجنة األمف كالدفاع بإستضافة القادة األمنييف المسؤكليف عف ممؼ تحرير نينكل بشكؿ 

أسبكعي بالذات في ىذه المرحمة ككذلؾ قياـ لجنة اليجرة كالميجريف باستضافة ككادر كزارة اليجرة كالميجريف أيضان أسبكعيان 
كقياـ أعضاء مجمس النكاب العراقي مف محافظة نينكل بأداء كاجبيـ الرقابي كاإلنساني مع الحككمة المحمية، كتقديـ المجاف 

 .المذككرة مع أعضاء مجمس النكاب مف محافظة نينكل بتقديـ تقرير شيرم الى مجمس النكاب العراقي لمتابعة الحدث
 :-محمد الجبورياهلل  احمد عبدال ناب - 

أف نينكل ألكثر مف سنتيف ىي تعاني مف سيطرة عصابات داعش عمييا كاستبشرنا خيران عندما كصمت القطعات المحررة الى 
ألؼ نزحكا  (50)قاعدة القيارة كلكف ىذا األمر رافقو عدـ كضكح في الخطة اإلنسانية لمكاجية النازحيف، ىنالؾ أكثر مف 

 كبالتالي أيضان المسألةباتجاه محكر ديبكة ككذلؾ باتجاه محكر دكر الباج كبالتأكيد ال تكجد ىنالؾ خطة كاضحة في ىذه 
الفعاليات التي تقـك بيا الكزارات سكاء كانت كزارة اليجرة أك الكزارات األمنية أك الحككمات األمنية ىي فعاليات كجيد مبعثر 
كبالتالي نحتاج الى تشكيؿ لجنة مركزية لتكحيد الجيكد مف أجؿ معالجة ىذه المشاكؿ، اليـك النازحيف يذىبكف باتجاه إقميـ 

كردستاف كصالح الديف كيمركف مف خالؿ كرككؾ كبالتالي الحككمات المحمية كالسمطات في تمؾ المحافظات يجب أف تككف 
 .ىنالؾ لجنة مركزية لتنسيؽ ىذا الدكر فينالؾ إرباؾ كاضح في عبكر ىؤالء النازحيف

بالنسبة لمكضكع التحرير أبناء محافظة نينكل اليـك ىـ عمى أىبة االستعداد لممشاركة في التحرير سكاء في عمميات : ثانيان 
نينكل أك في شرطة محافظة نينكل أك في الحشد العشائرم كلكف لحد ىذه المحظة ال تكجد ىنالؾ جدية في تسميح ىذه 

القطعات، اليـك شرطة نينكل تمسؾ قاطع ميـ كىك مف مفرؽ الشرقاط الى خط الصد في دكر الباج كصكالن الى القيارة كلكف 
المعدات كاألسمحة ضعيفة كبالتالي ىذا األمر يحتاج الى إسناد ىذه القطعات، ككذلؾ الحشد العشائرم اآلف ىنالؾ أكثر مف 

اآلؼ ينتظركف دكرىـ في أف ينخرطكا ضمف القطعات المحررة، كلكف المشكمة ال تكجد ىنالؾ معسكرات لالستقباؿ كال  (10)
يكجد تسميح حقيقي مف قبؿ كزارة الدفاع أك مف قبؿ العمميات المشتركة، لذلؾ نتمنى أف يككف لمجمس النكاب دكر في تنسيؽ 

 .ىذه الجيكد بالتعاكف مع الجيات ذات العالقة كمع نكاب محافظة نينكل
 :-ح ين محمد احمد قدوال ناب - 
باإلضافة الى المشاكؿ اإلنسانية التي سكؼ ترافؽ عممية تحرير نينكل ىنالؾ أيضان بعض المشاكؿ كمف أىـ المعكقات : أكالن 

ىي مع األسؼ مكضكع العقبات السياسية كصراع عمى األرض لمييمنة مف خالؿ االدعاء باف بعض مناطؽ نينكل ىي 
مناطؽ متنازع عمييا كليذا ىنالؾ بعض األطراؼ تطالب بضركرة عكدة األكضاع في محافظة نينكل الى ما قبؿ 

 كليذا أطالب بضركرة حؿ مشكمة المناطؽ المتنازع عمييا مف خالؿ تحديد كتسمية المناطؽ المشمكلة بالمادة 10/6/2014
مف خالؿ تشريع قانكف لمجمس النكاب العراقي حتى ننتيي مف ىذه المشكمة، كأيضان أطالب بضركرة نشر قكات  (140)

 .عراقية االتحادية في كؿ الكحدات اإلدارية لمحافظة نينكل بعد التحرير مباشرة
مشاركة كؿ القكات العراقية بمختمؼ تسمياتيا مف الجيش العراقي كالشرطة كالحشد الشعبي كالعشائر العربية كالبيشمركة : ثالثان 

في تحرير محافظة نينكل ىك عمؿ كطني كضركرم كلكف إعطاء عممية مسؾ األرض ألبناء المنطقة حصران يجب أف يككف 
 .بعد عممية التحرير كعكدة القكات اآلتية مف خارج المحافظة الى مناطؽ عمميا

 :- س جريفنرس طه فنرسال ناب - 
حقيقة ال أريد أف أذىب الى ما ذىب إليو إخكاني كأنا أثني الى ما ذىبكا إليو كلكف نحف نسمع مف كزارة الدفاع كمف قيادة 

عمميات نينكل يطالب فيو أىالي نينكل بعدـ النزكح كالبقاء في منازليـ عندما تبدأ العمميات العسكرية، مع العمـ أنو ال يكجد 
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أم إجراءات كاضحة مف قبؿ قيادة العمميات أك كزارة الدفاع أك كزارة اليجرة كالميجريف فيما إذا حصمت بعض الخركقات أك 
بعض األخطاء نتيجة العمميات العسكرية، مدينة نينكل حصران فييا أكثر مف مميكني مدني مكجكديف داخؿ المدينة، لذا ما ىي 
الضمانات التي تعطى مف قبؿ كزارة الدفاع أك قيادة العمميات أك القائد العاـ لمقكات المسمحة عف عدـ كجكد أخطاء في حاؿ 
تقدـ القات العسكرية داخؿ مدينة المكصؿ؟ لذا أنا أطالب استضافة القائد العاـ لمقكات المسمحة ككزير الدفاع ككزير اليجرة 

 .كقيادة العمميات لمكقكؼ عمى اإلجراءات التي يتـ الكقكؼ عمييا بعدـ اإلضرار بالمكاطنيف الذيف يسكنكف المحافظة
 :-زيتون حسين مراد حمنديال نابة - 

 طبعان الكضع في المكصؿ يختمؼ كثيران عف الكضع في االنبار مف حيث أف عدد السكاف المدنييف يقارب مف مميكني مدني 
ىؤالء كميـ سكؼ يصبحكف نازحيف حاؿ بدء العمميات العسكرية فيؿ الدكلة مييأة الستيعاب ىذا العدد؟ كما ىي اإلجراءات 
التي تتخذ الستقباؿ ىؤالء الناس؟ أـ أنيـ سكؼ يترككف في العراء كيمكتكف جكعان كعطشان؟ كما حدث في مخيـ ديبكة الذم 

إطمعنا عميو، طبعان نطالب الحككمة كالبرلماف بتييئة األجكاء كالتنسيؽ مع الجيكد الدكلية كالمنظمات االغاثية الستقباؿ 
األىالي النازحيف كتكفير الغذاء كالمكاد االغاثية األخرل قبؿ أف تتـ ىذه العمميات كال يترككف يمكتكف في العراء كبظركؼ 

 .صعبة جدان كما حصؿ في المناطؽ المحيطة بنينكل كما حدث ليـ مف معاناة إنسانية غير صحيحة
 :-ال ناب عبد الجبنر رهيف- 

يعتبر تحرير نينكل تاج النصر العراقي عمى داعش كاتباعو كالقضاء عمى ىذه الزمرة اإلجرامية الضالة كخالفتيا المزعكمة 
داخؿ المحافظة فضالن عف الضركرة الكطنية كاإلنسانية ألبناء نينكل مف جانب آخر، نينكل مدينة كبيرة كيشكؿ مكقعيا 
الجغرافي أىمية إستراتيجية كتعتبر عقدة المكاصالت بيف العراؽ كبعض الدكؿ اإلقميمية المجاكرة لذلؾ يجب أف تككف 

االستعدادات لمتحرير مناسبة كتنسجـ مع حجـ ىذا اليدؼ الكبير لمتحرير كنعتقد أف النقاط التالية اقتراحات ميمة في عمميات 
 :-التحرير

تكحيد الجيد العممياتي لكؿ القكل القتالية مف الجيش كالشرطة كالحشد الشعبي كالحشد العشائرم كالبيشمركة كبشكؿ خاص : أكالن 
ضركرة مشاركة الحشد الشعبي لمخصكصيات التي يمتمكيا مف المعنكيات كالقدرة القتالية كالتجربة خالؿ عمميات سابقة لمحاربة 

 .داعش خالؿ السنتيف الماضيتيف
 .إعداد خطة مناسبة لمتحرير مف محاكر مختمفة ألجؿ فرض الحصار التاـ عمى داعش داخؿ المحافظة: ثانيان 
 .تأميف ما يتطمب مف أسمحة كتجييزات لقكات التحرير: ثالثان 
 .االبتعاد عف التقاطعات الميدانية بيف أركاف القيادات التي تحصؿ خالؿ العمميات: رابعان 

االىتماـ الجدم بالنازحيف كضركرة كضع برنامج أك خطة لمعناية بيـ ألنو قضية النازحيف تعتبر قضية مكازية : خامسان 
. لمتحرير كتجربة نازحي الرمادم كنازحي الفمكجة أمامنا ألنيـ يعيشكف في ظركؼ سمبية خانقة

:- ال ناب عبد القهنر مهدي محمد حسن السنمرااي- 
الكالـ حكؿ اإلسراع بعممية تحرير نينكل مع كجكد تراكـ في المشاكؿ بالنسبة لمنازحيف أعتقد ىذا نقطة انتحار لمكثير مف أبناء 

نازح في قرية مجاكرة لمقيارة ال نستطيع إخالئيـ ككف الطرؽ غير مؤمنة، يـك أمس كنت في  (3500)نينكل، كاليـك يكجد 
نازح مف محافظة نينكل كفي صالح الديف ال تكجد مستمزمات  (19000)منطقة صالح الديف في استقباؿ النازحيف كىناؾ 

إليكائيـ كتقديـ الخدمات ليـ، كقبؿ عممية إنياء ممؼ الشرقاط كالحكيجة أعتقد عممية االنتقاؿ إلى تحرير المكصؿ ىذا بمعنى 
أننا قادمكف إلى استيالؾ قدر كبير مف السكاف كضياعيـ كتشردىـ، منطقة صغيرة مثؿ الشرقاط يقدر ساكنيا بأكثر مف 

نزحكا لـ نستطيع لحد اآلف تأميف  (%50)كيمكمتر مشي عمى األقداـ ك  (40)نسمة جرت عممية نزكحيـ مسافة  (200000)
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ذا تكممنا عف كالحكيجة فيي أكبر مف قضاء الشرقاط كمنطقة  مستمزماتيـ كالباقي ال يكجد مأكل ليـ كال مناطؽ استقباؿ، كا 
جغرافية في مرحمة حركة النازحيف، أنا أعتقد أف الدكلة مقصرة في الممؼ اإلنساني بشكؿ فظيع كعمى مجمس النكاب أف يصدر 

قراران عمى الحككمة قبؿ أف تتحرؾ عسكريان أف تكفر القدر الكافي مف الجيد اإلنساني، كعممية التحرير ىي عممية إنقاذ ناس 
كليست عممية إنقاذ أرض خالية مف البشر كنحف ال نخكض حركبان مع دكؿ مجاكرة نحف نخكض مع تنظيـ داعش اإلرىابي 

الذم يحتؿ األرض كيأسر أبنائنا كبالتالي أتصكر يجب أف نذىب إلى استكماؿ تحرير الشرقاط كالحكيجة كتييأت مناطؽ 
 .الستقباؿ النازحيف قبؿ أف نذىب إلى االستعدادات العسكرية التي أتصكر ىي متكفرة لكف إنقاذ البشر ىك أىـ مف إنقاذ األرض

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
في الخالصة، نكاب محافظة نينكل يكمفكف بجمع التكصيات كتقديـ ما يعتقدكف أنو مناسب كصيغة قرار لغرض إتباع اإلجراء 
الالـز مف قبؿ البرلماف العراقي، أرجك جمع ىذه التكصيات المقدمة مف السيدات كالسادة المتداخميف كتقديميا بصيغة قرار في 
الجمسة القادمة، نكاب بنينكل يعقدكف جمسة كيتباحثكف فيما بينيـ ككؿ المالحظات التي تـ ذكرىا اآلف ىي محؿ تقدير كاحتراـ 

. لكنيـ يقدركف المناسب منيا كذلؾ لكي يأخذ البرلماف دكره في ىذا الخصكص
:- ال ناب احمد مدلول محمد الجربن- 

أنا طمبت مف حضرتؾ بخصكص كزير اليجرة ألنو سكؼ تككف استضافة إلى رئيس الكزراء، رئاسة الكزراء تستميؿ عمى كزارة 
اليجرة ككزارة اليجرة تقكؿ ليس لدينا أمكاؿ مف رئاسة الكزراء، كالمقصكد عندما يأتي كزير اليجرة مع السيد رئيس الكزراء كيككف 

, طرح ليذا المكضكع نعرؼ التقصير مف أيف
. نقطة خاصة بإتحاد القكل، نحف لدينا خمسة كزراء

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. الحديث عف البعد السياسي

:- ال ناب احمد مدلول محمد الجربن- 
نحف لدينا خمسة كزراء كإتحاد قكل، أتمنى أف نستبدؿ كاحدة مف ىذه الكزارات مع كزارة اليجرة باالتفاؽ مع التغيير، لدينا خمسة 

. كزارات نتنازؿ عف كاحدة كنعطي لمتغيير كنأخذ كزارة اليجرة كنريد شخص مف أىالي ىذه المناطؽ، كىذا ليس تيجـ كال سياسة
:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 (لج ة السينحة، المج ة االقت ندية). 1997لس ة  (21)القراءة األولى لمقترح قن ون الشركنت رقم : الفقرة  ثنم ن* 
:- ( قطة  ظنم)ال ناب عنمر حسنن حنشوش الخزاعي - 

، نحف نشاىد يكميان السادة النكاب يقفكف في الصؼ لتسجيؿ األسماء بعد استالـ القكانيف كجدكؿ  نقطة النظاـ تتعمؽ بجدكؿ اليـك
األعماؿ اليكمي كيسجمكف عمى الحديث لشيء لـ يقرأ بعد كلذلؾ تككف ىناؾ مداخالت كثيرة كتأخذ كقت كبير كتربؾ األعماؿ، 

. المقترح ىك أف تعطى ىذه القكانيف قبؿ كؿ جمسة لكي يمكف قراءتيا في البيت كممكف المتداخؿ أف يتداخؿ
ذا ظير لإلعالـ تكجد مشكمة يستفاد  ىناؾ حديث دائمان يتكرر ىنا كىك حديث يتعمؽ بالقضايا األمنية خاصة في المكصؿ كا 

. منيا العدك كأرجك شطب ما يالحظ مف ذلؾ
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

. الجدكؿ ينشر عمى المكقع اإللكتركني كليس اليـك كىذا الجدكؿ مكجكد كباإلمكاف مراجعتو كتثبيت المالحظات
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:- ال ناب عد نن عبد الم عم رشيد الج نبي- 

 قدمنا مف جبية اإلصالح طمب بأف يتـ إدخاؿ لجاف داخؿ المجاف ألف االتفاؽ السياسي السابؽ انتيت مدتو كمرتيف تداخمت 
. كأنت أجمت المكضكع يـك األربعاء

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
االتفاؽ ىك يـك األحد المجاف تشرع بعممية االنتخابات حسب االتفاؽ الذم تـ كغدان سكؼ نحاكؿ أف نشرؼ عمى عمميات 

. االنتخاب في المجاف المختمفة
. نكاب نينكل يقدمكف التكصيات كمف الممكف إشراؾ نكاب محافظات أخرل منيا نكاب محافظة صالح الديف

:- ال ناب احمد سميم عبد الرحمن الك ن ي- 
 فقط اشتركت فييا لجنة السياحة كىذا القانكف مف 1997لسنة  (21)القراءة األكلى لمقترح قانكف تعديؿ قانكف الشركات رقـ 

. اختصاص لجنة األقتصاد
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

ذا يكجد نائب مف لجنة األقتصاد يقرأ القانكف . أنا ذكرت لجنة االقتصاد كا 
:- ال ناب عمي محمد شريف المنلكي- 

. 1997لسنة  (21)يقرأ القراءة األكلى لمقترح قانكف الشركات رقـ 
:- ال نابة ليمى عمي خضر البرز جي- 

. 1997لسنة  (21)تكمؿ القراءة األكلى لمقترح قانكف الشركات رقـ 
:- ال نابة جميمة محمد سمطنن سوادي- 

. 1997لسنة  (21)تكمؿ القراءة األكلى لمقترح قانكف الشركات رقـ 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 وا ضمنم 2006القراءة األولى لمشروع قن ون ا ضمنم جمهورية العراق إلى إتفنقية العمل البحري لس ة : الفقرة تنسعنً * 

لج ة العالقنت الخنرجية، لج ة العمل والشؤون ). 2003لس ة  (185)جمهورية العراق إلى اتفنقية هوية وثناق البحنرة رقم 
 (االجتمنعية

:- ال ناب عبنس حسن موسى البينتي- 
. 2006يقرأ القراءة األكلى لمشركع قانكف انضماـ جميكرية العراؽ إلى إتفاقية العمؿ البحرم لسنة 

:- ال ناب حسن محسن جيند- 
. 2006يكمؿ القراءة األكلى لمشركع قانكف انضماـ جميكرية العراؽ إلى إتفاقية العمؿ البحرم لسنة 

:- ال ناب عبنس حسن موسى البينتي- 
. 2006يكمؿ القراءة األكلى لمشركع قانكف انضماـ جميكرية العراؽ إلى إتفاقية العمؿ البحرم لسنة 

:- ال ناب حسن خضير عبنس شويرد- 
. 2003لسنة  (185)يقرأ القراءة األكلى لمشركع قانكف انضماـ جميكرية العراؽ إلى اتفاقية ىكية كثائؽ البحارة رقـ 



 50 - 41 

:- ال ناب عبنس حسن موسى البينتي- 
. 2003لسنة  (185)يكمؿ القراءة األكلى لمشركع قانكف انضماـ جميكرية العراؽ إلى اتفاقية ىكية كثائؽ البحارة رقـ 

:- ال ناب حسن محسن جيند- 
. 2003لسنة  (185)يكمؿ القراءة األكلى لمشركع قانكف انضماـ جميكرية العراؽ إلى اتفاقية ىكية كثائؽ البحارة رقـ 

المج ة ). القراءة األولى لمشروع قن ون الطعن بم محة القن ون األحكنم والقرارات الخن ة بنلممكية العقنرية: الفقرة عنشراً * 
 (القن و ية

:- ( قطة  ظنم)ال ناب فريد خنلد داخل شعالن - 
غاليان ما تصمنا مشاريع القكانيف مف رئاسة الكزراء أك مف رئاسة الجميكرية بناءان عمى ما أقره مجمس النكاب كصادؽ عميو رئيس 

. الجميكرية كىي في القراءة األكلى
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

.  ىذه ال تقرأ لكف بعد ذلؾ ضمف الصيغة النيائية
:- ( قطة  ظنم)ال ناب فريد خنلد داخل شعالن - 

نعـ سيادة الرئيس، لكف عند المكاطنيف عندما يرجعكننا عمى عدة أمكر نحف نقرأه قراءة أكلى كيراجعكننا كيقكلكف لنا أنتـ أقريتـ 
. القانكف

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. صحيح، المفركض ال تقرأ كىذه ليست صيغتنا ىذه صيغة لرئاسة الجميكرية بعد المصادقة

. نحف اليـك لدينا مشركعي قانكف لمتصكيت كالنصاب ميـ أف يككف مكجكدان لكي نمضي بإقرارىـ
:- ال ناب قنسم حسن سنجت العبودي- 

الدكؿ األكثر فعالية الدكؿ التي ليس فييا قكانيف، كنحف الظاىر فقط نبكب القانكنيف كىذا القانكف ىك أصالن تعديؿ عمى قانكف 
اإلدعاء العاـ كيكسع صالحية اإلدعاء العاـ في قضية الطعف لمصمحة القانكف بالنسبة إلى القرارات التي صدرت مف المحاكـ 
الخاصة لمنزاعات الممكية، لذلؾ أنا أقترح ىذا يككف جزء مف القانكف الذم ىك أصالن مكجكد لدينا في المجنة القانكنية كيككف 

. تعديؿ عمى قانكف اإلدعاء العاـ
:- ال ناب محمود  نلح عنتي الحسن- 

.  يقرأ القراءة األكلى لمشركع قانكف الطعف بمصمحة القانكف األحكاـ كالقرارات الخاصة بالممكية العقارية
 :-ال نابة حمدية عبنس محمد الحسي ي- 

. تكمؿ القراءة األكلى لمشركع قانكف الطعف بمصمحة القانكف األحكاـ كالقرارات الخاصة بالممكية العقارية
:- ال ناب فناق دعبول عبداهلل الشيخ عمي- 

. يكمؿ القراءة األكلى لمشركع قانكف الطعف بمصمحة القانكف األحكاـ كالقرارات الخاصة بالممكية العقارية
 
 

:- ( قطة  ظنم) ال ناب حسن توران بهند الدين سعيد- 
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:- أنا أطالب بعدـ المضي بتشريعو لألسباب التالية
. عتراض ىيئة النزاعات الممكية عمى مشركع القانكف حسب ما مثبت في تقرير مجمس شكرل الدكلةإ- 1
.  خالؿ االياـ القادمةقلكجكد نص يشابو ىذا النص في قانكف االدعاء العاـ الذم يسعى المجمس لتشريع- 2
الؿ الشؾ في عممية االستقرار ظاف ىذا التخصيص لقرارات محكمة النزاعات الممكية يضعيا في دائرة االتياـ كيمقي ب- 3

ة كالطعف في دكتساب القرارات الدرجة القطعية العكإ سنة مف (15)القانكف بامكاف االدعاء العاـ حتى بعد حيث بحسب 
. القرارات

عالج الحاالت ضمف قانكف االدعاء ستف رد ىذا القانكف مف حيث المبدأ ال يترؾ فراغ تشريعي كانما أكىي النقطة األىـ - 4
. العاـ
:- ال ناب محمود  نلح عنتي الحسن- 

 ىذا القانكف سيادة الرئيس ق،اف ىذا القانكف في الحقيقة جاء مف الحككمة بعد اف اقترح مجمس القضاء االعمى بضركرة تشريع
دعاء إلالطعف لمصمحة القانكف معركؼ انو اذا صدرت قرارات مف القضاء كاكتسب الدرجة القطعية كال يجكز الطعف بيا ؿ

العاـ الطعف لمصمحة القانكف اذا كاف الماؿ يعكد لمدكلة اك ماؿ عاـ، قانكف نزاعات الممكية كاف يستثني الييئات القضائية 
 كالى 2012كقفت ىيئة نزاعات الممكية منذ عاـ أ اليـك عندما ،التي تنظر في نزاعات الممكية مف الطعف لمصمحة القانكف

 يكجد قرارات صدرت حددت قيكمنا ىذا كالقضاء ىك الذم ينظر بالقانكف لكنو ال يستطيع تطبيؽ احكاـ ىذا القانكف باعتبار اف
فييا ميؿ كبير كاف  كثير مف القرارات التي اصدرتيا الييئات القضائية كلألسؼ ،سنة (15)سنكات نريد اف نرجعيا  (5)مدة 

بو ىذا المبدا معمكؿ ؼ ،ىك عميو  الحقكؽ المكتسبة عمى مالاف تبؽعمى بشكؿ بيا  النظر ارادكا اف يعيدكأعمى الماؿ العاـ ؼ
 .سرم عمى نزاعات الممكيةم كاذا شرعنا ىذا القانكف ىك فقط ،قانكف االعاء العاـفي  الجديد ءحقيقة كليس بالشيفي اؿ

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
ال، ليس نقاش، نحف . رأيؾ مرة أخرل. صحيح أنو تكجد كجيات كلكف ىذا ليس طعف مف حيث المبدأالسيد حسف تكراف، 

نصؿ إذا لديو حؽ طعف مف حيث المبدأ نعرضو لمتصكيت في كقت آخر، لكف إذا مضينا بإعتبار قراءة أكلى ينتيي 
 . المكضكع

:- ال ناب حسن توران بهند الدين سعيد- 
بناء محافظة أراضي أستكلى فييا عمى أالمكضكع ىك كيؼ نقيـ قرارات مجمس قيادة الثكرة فيما يخص نزاعات الممكية التي 

 فبالتالي نظرت نزاعات الممكية بنظر الريبة كالشؾ في قرارات مجمس قيادة الثكرة ؟كرككؾ بطريقة تخالؼ قانكف اإلستمالؾ
. الخاصة بمحافظة كرككؾ كالتي كانت ألسباب عرقية كطائفية

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. ىذا نقاش

:- ال ناب حسن توران بهند الدين سعيد- 
ستكلى بيا عمى اراضي التركماف إاليـك نحف حضرنا حزب البعث كنؤيد قرارتو التي ،  فقط حيثيات القانكف،ذا ليس نقاشق

. كالكرد كالعرب في محافظة كرككؾ
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

. اليـك نحف بصدد تحديد الجانب القانكني
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:- ال ناب حسن توران بهند الدين سعيد- 
.  الدعاء العاـ بالمجمؿ فبالتالي ال داعي لتخصصيو بقانكف منفصؿ تمامان ؿفي الجانب القانكني انو ىذا الحؽ يعطى 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
شكران، كلكف ىذا ليس إعتراض عمى أساس لمشركع قانكف جاء مف الجية التنفيذية، بالنسبة لنا إذا نعترض عميو نرده أثناء 

.   عممية التصكيت، كليس مف البداية سمفان نحف نرفض أف نمضي بعممية التشريع
  :-ال ناب محسن سعدون احمد السعدون- 

رسمت ىذا القانكف لتعديؿ أ الفصؿ بيف السمطات، السمطة التنفيذية أ ألنو مبدألرد مف حيث المبدؿاف ىذا التشريع مكجب 
 فمذلؾ يجب اف ترسؿ السمطة القضائية تعديؿ لقانكف ،يخص السمطة القضائية كىك االدعاء العاـ كالطعف لمصمحة القانكف

لرد مف حيث ؿلذلؾ ىذا القانكف مكجب ؼ ، القانكنية في سبيؿ الطعف عمى نزاعات المميكةاتواالدعاء العاـ يكسع مف صالحي
. أالمبد
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

. في ىذه الفقرةالمجنة ُتجيب 
:- ال ناب محمود  نلح عنتي الحسن - 

.  مف مجمس الكزراءاصدار مشاريع قانكنية الى بعد المصادقة عميوأال يحؽ لمجمس القضاء األعمى 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

  .ىؿ اف القانكف جاء مف القضاء
:- ال ناب محمود  نلح عنتي الحسن- 
  .صالن جاء مف القضاء كارسؿ الى مجمس الكزارء كصادؽ عميو كارسمو الى مجمس النكابأف القانكف أ

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. نناقشنؼ عممية القراءة كأ نستفذأ

:- ال ناب محمود  نلح عنتي الحسن- 
. كنعدؿ

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
صؿ أ عند كجكد اعتراض عمى ، كلكف متى نعرضو لمتصكيت،لعدـ كجكد حجة مقنعة لالعتراض مف حيث المبدأكنعدؿ 

كفي الجمسة القادمة ، اآلف ال يكجد نصاب  في المجنة القانكنيةتوتـ مناقشف ت اذ.المشركع لمخالفتو لمدستكر اك لمسياقات
. لتصكيت مف حيث المبدأؿيعرض 

. القراءة األكلى لمشركع قانكف حقكؽ التركماف طمبكا تأجيمو لعدـ حضكر السيد رئيس لجنة حقكؽ األنساف
لجنة األمف كالدفاع، المجنة المالية، المجنة القانكنية لديكـ تقرير بشأف مشركع قانكف التعديؿ الثاني لقانكف الحراس الميمييف رقـ 

 .  2000لسنة  (8)
   .2000لس ة  (8) تقرير وم نقشة مشروع قن ون التعديل الثن ي  لقن ون الحراس الميمين رقم :الفقرة الثن ية عشر*

:-  عمر مطمك عبيدال ناب حنمد- 
 . 2000لسنة  (8)يقرأ التقرير الخاص بمشركع قانكف التعديؿ الثاني  لقانكف الحراس الميميف رقـ 
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:- ( قطة  ظنم)الشمري عبد الرحيم جنسم محمد ال ناب - 
بخصكص الفقرة الحادية عشرة مف جدكؿ األعماؿ مشركع قانكف حقكؽ التركماف، أنا أعتقد أنو ليس مف إختصاص لجنة 

. حقكؽ األنساف، ىذا المكضكع عمى المجاف المختصة
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

. شكران جزيالن، كلكف ىي المجنة المعنية
:- شنخه وان عبداهلل عبدالقندرال ناب - 

  .2000لسنة  (8)التقرير الخاص بمشركع قانكف التعديؿ الثاني  لقانكف الحراس الميميف رقـ يكمؿ قراءة 
:- ال ناب عبد الجبنر رهيف- 

  .2000لسنة  (8)التقرير الخاص بمشركع قانكف التعديؿ الثاني  لقانكف الحراس الميميف رقـ يكمؿ قراءة 
:-  المتيوتيعمي جنسم محمد ال ناب - 

  .2000لسنة  (8)التقرير الخاص بمشركع قانكف التعديؿ الثاني  لقانكف الحراس الميميف رقـ يكمؿ قراءة 
:- الزركن يسممنن زبنري ال ناب فنطمة - 
الحراس طرؼ صحاب الدكر كالمحاؿ التجارية ككذلؾ أم أراه يصب في مصمحة الطرفيف أنا مع تعديؿ القانكف ككني أ

 :سبابأيف ككف كزارة الداخمية ىي طرؼ في العقد كلثالث مالميؿ
، ألف المعركؼ عف عقد الحراسة يكلد بعض المشاكؿ في بنكده، كأف ىذا التعديؿ يطفي بعض المشاكؿ بيف الطرفيف- اكالن 

  .تكفؿ كزارة الداخمية بيذا األمر سيككف حالن لمنزاع
 .الحراس الميمييف بعضيـ عف البعض اآلخربيف جر األسيككف ىنالؾ نكع مف العدالة في - ثانيان 
ضمف حصكؿ تالعقد سفي رة الداخمية طرؼ ككف كزااف ىذا التعديؿ سيضيؼ نكع مف األطمئناف الى الحراس الميمييف - ثالثان 

 . بصكرة دكريةجكرىـأالحراس الميميف عمى 
:- االسديعد نن هندي  ور ال ناب - 

كبقي الحراس الميمييف يعانكف ىذا القانكف ُشرع قبؿ فترة كلكف لـ تحدد الجية التي تستكفي األمكاؿ كبقي المكضكع بشكؿ عائـ 
تمنح الركاتب المفركض يحدد الجية التي  تحديد الجية التي تستكفي االمكاؿ ك يعممكف كبدكف ركاتب،لحكالي ثالث سنكات

، كزارة الداخمية عندما أتى القانكف نحف أحمناه في كقتو إلى المستشار القانكني كتـ إعداد الصيغة الكاممة بشكؿ سريع جدان 
كالتعميمات المكجكدة كلكف بقي فييا أنو مف ىي الجية التي تجمب الجباية فبالتالي مجمس المحافظة كالحككمة المحمية ىي 

عمى أف ال المفركض يحدد سقؼ معيف لمركاتب التي تجمب الجباية مف المكاطنيف كالشركات كتدفع ركاتب ليؤالء الحراس، 
ذا قمت الجباية فالحككمة المحمية كالحككمة المركزية المفركض تكمؿ إلى السقؼ المحدد ال أف يبقى  (400,000)يقؿ عف  كا 

. (400,000)الؼ كبالتالي ىؤالء لدييـ عكائؿ كيحتاجكف إلى أف يككف سقؼ الراتب ال يقؿ عف  (250)ك (150)
:- زي ب عنرف عبد الحسين الب ريال ناب - 

جؿ الحفاظ عمى أاف ىذا القانكف ميـ جدان كمف الميـ اف يككف الحراس الميمييف مف نفس المدينة اك المحافظة اك القضاء مف 
ككف ركاتب معقكلة النيـ اصحاب عكائؿ كاف يككف تيجب اف  ىؤالء الحراس ما بالنسبة لركاتبأ ، المنطقة ىذهمف كسالمةأ

 أىـ فقرة بالنسبة لإلخكاف في المجنة القانكنية أف يحددكا بأف يككنكا مف نفس سكنة المنطقة أك الحي .ارتباطيـ بكزارة الداخمية
 .كأف يككف ليـ راتب معمـك
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:-  الحسن  نلح عنتيال ناب محمود- 
مف يقـك ال بأس أف  ،تشريع القانكف ككنو يتعمؽ بالتمكيؿببدت عدـ ممانعتيا بخصكص  درست ىذا القانكف كأالمجنة القانكنية

كاف القانكف سيؤمف ركاتبيـ كيتالفى االنقطاع الحاصؿ ال أف ُيحـر لسبب أك آخر،  يجب اف يؤمف راتبو ةة الميمييراسبالح
 .لسبب ما، لذا نؤيد تشريع ىذا القانكف حتى يتمكف الحراس الميمييف مف إستالـ ركاتبيـ دكف إنقطاع

:-  عبدالكريم خيال يوان م محي بيرةال ناب- 
ختيار الحراس الميمييف بعيد عف إالقانكف ُيمـز في طالب اف يدرج بند عمى أمالؾ المكاطنيف ألخطكرة كحساسية المكضكع 

 في إحدل كتـ تدريبيـكحسف السيرة كالسمكؾ ىالي المنطقة أتزكية مف إختيارىـ بتـ متأثير االحزاب كالجماعات المسمحة كاف 
 .دكرات الحراسة في كزارة الداخمية

:- غريبعبدالحمزة عبدالرزاق ال ناب رينض - 
 لممناطؽ لكي تشعر رل العمؿ بمكضكع الحراس الميمييف شئ ايجابيأيكجد بيا حراس ليمييف كانا  بعض المحافظات ال

السكنية صحاب الدكر الحؽ بإستيفاء مبالغ الحراس الميمييف مف أ أعطى ،2000 لسنة (8) قانكف الحراس رقـ باألماف،
ستيفاء ىذه المبالغ مف إ ب2013سنة في تى التعديؿ االكؿ لمقانكف عندما أ كلكف أكالن  (1)ماكف الصناعية كفؽ المادة كاأل

 انا اعتقد اف نقـك  السكنية،صحاب الدكرأمف مرة ثانية ستيفاء المبالغ إعادة إ االف مقترح المجنة ب،كزارة الداخميةميزانية 
مف الدكر كالمحالت  باقي المبالغ تستكفىمف قبؿ كزارة الداخمية ك  (250,000 )مبمغ تخصيص بتحسيف االقتراح بأف يككف 
. (400,000)كبما اليقؿ عف حتى نضمف بقية المبمغ 

:-  ابراهيم خنلدال ناب  جيبة  جيب- 
مية ىذا ىػكأل كأنيا سكؼ تمرره كما جاء مف الحككمة لقانكفالتعدياللثاني  ؿمقترح عمى ىذا أم تضيؼ  نيا الأكدت أالمجنة 
ضافة بعض إ كلتعديؿ البد اف المجاف المعنية اف تقـك بدراسة ا كخصكصان في ىذا الكضع األمني دكرىـ ميـ جدان،القانكف

طراء القانكف كا  المقترحات  المحالت أحد لراتب كفي حاؿ عدـ دفع ؿزالة الخمؿ المكجكد مثؿ تحديد نسبة لغرض إغناء كا 
  الحراسمكافئةتعزز جباية تؤكد كة مكىذه األمكر تنظيـالكاجب إتخاذه تجاىو  كاإلجراء ةىي العقكب المبالغ فماالتجارية بدفع 

الميمييف ككذلؾ تحديد ركاتبيـ ميـ جدان كأسأؿ سؤاؿ لمجنة أعتقد الحراس الميمييف لدييـ مبالغ مالية بمكجب عقكد أبرمكىا مع 
كزارة الداخمية مف الحككمة، ىؿ أف ىذه المكافأة شيء إضافي أـ ىك نفس المبمغ المحدد في القانكف نفسو؟ 

 
 

  :-البجنري ورة سنلم محمد ال نابة - 
القانكف ميـ جدان كشيد تعديالت كثيرة، كىكذا قانكف ميـ يجب أف نأخذ فيو فترة كبيرة في مجمس النكاب حتى يخرج بدكف 

دخاليـ دكرة مف  مشاكؿ عندما ُينفذ عمى أرض الكاقع، لكف يجب أكالن أف تكضع شركط لمتعييف عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ كا 
. قبؿ كزارة الداخمية كتجييزىـ بالسالح

ستيفاء أجكر في القانكف  لماذا الصالحيات دائمان ُتعطى لكزير الداخمية ىك الذم يصدر تعميمات، يجب أف تكضع ضكابط كا 
. حتى ال يتـ اإلجتياد مف قبؿ الكزير

عطاءىا سمطة تقديرية بحيث ال يتـ إثقاؿ كاىؿ المكاطنيف بإستيفاء األجكر . تشكيؿ لجنة مف الحككمة المحمية كا 
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لـ يحدد مبمغ اإلستقطاع كترؾ المكضكع لإلجتياد، يجب أف تككف ىناؾ مراعاة لألجكر بيف السكني كالصناعي كالتجارم 
كىناؾ مناطؽ تعتبر راقية كيؼ سيتـ إستقطاع األجكر مع المناطؽ األخرل الفقيرة، مثالن منطقة المنصكر كمقابميا منطقة 

مدينة الصدر، كيؼ سيتـ تقدير ىذه اإلستقطاعات؟ 
مكضكع السرقات، في حاؿ كجكد سرقات في ىذه المناطؽ مف يتحمؿ المسؤكلية عف ىذه السرقات؟ نحف نتخكؼ مف أف 

يككف ىناؾ إستيالء مف جيات أك مف أحزاب عمى الحراس الميمييف كىك الذيف تككف ىناؾ معاكنة بينيـ كبيف الذيف يسرقكف 
.     كتضيع حقكؽ المكاطنيف بالحراس الميمييف

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 .المجنة المختصة

:-  عمرمطمك عبيد ال ناب حنمد- 
ُعرض عمى  .ال تكجد لدينا مالحظات كسكؼ يسير كما ىك  الدفاعلجنةفي نحف كمجنة عندما قمنا بمناقشة ىذا القانكف كقمنا 

ينيا في القانكف ـ لكي يتـ تضةرجك اف ترسؿ لنا مكتكبأ ،اف مالحظات السادة النكاب قيمو كميمة جدان المناقشة، الحقيقة 
. يمييف يخضعكف الى قانكف كزارة الداخمية مف ناحية المحاسبة كاالمكر االخرلؿكبالتأكيد اف الحراس اؿ

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. شكران لمجاف المعنية

إذف لجنة األقتصاد . بناءن عمى طمب لجنة اإلقتصاد كاألستثمار تؤجؿ الفقرة الثالثة عشرة كالرابعة عشرة كالسادسة عشرة
. كاألستثمار مع جيكزيتيا كلكف ستؤجؿ ىذه الفقرة إلى يـك آخر

 .(المج ة القن و ية، لج ة الثقنفة واالعالم). تقرير وم نقشة مشروع قن ون الحفنظ عمى الوثناق: الفقرة الخنمسة عشرة* 
:- ال ناب محمود  نلح عنتي الحسن- 

. يقرأ تقرير مشركع قانكف الحفاظ عمى الكثائؽ
:- ال ناب حسن توران بهند الدين سعيد- 

. يكمؿ قراءة تقرير مشركع قانكف الحفاظ عمى الكثائؽ
:- ال ناب محمود رضن أمين - 

.  مداخمتي حكؿ أىمية مشركع ىذا القانكف كاإلسراع في تشريعو كتحقيقو
 

:- ال ناب عبنس حسن موسى البينتي- 
 كالغرض منو 2008 كىناؾ أيضان تعديؿ في عاـ 1983لسنة  (70)أعتقد ىذا القانكف ىك تعديؿ ألف ىناؾ قانكف رقـ 

التشديد في العقكبة المالية فيما يتعمؽ بالتفريط بالكثائؽ كرفع ىذه القيمة المالية بعد أف كانت قيمة أدنى، أتصكر اليدؼ 
. األساسي مف ىذا التعديؿ ىك ىذا

 :- عبدالكريم خيال يوان م محي بيرةال ناب- 
في زيادة كتكرار الحكادث في المؤسسات الحككمية بسبب الطاقة الكيربائية أك التخريب المتعمد أك غير المتعمد كمف أجؿ 
حماية الكثائؽ التي تصب في مصمحة مؤسسات الدكلة كأمكاؿ الشعب العراقي كسير عمؿ ىذه الدكائر كالمؤسسات فأنني 
أقترح أف يككف ىناؾ فرض شرط إلزامي كقانكني في المؤسسات الحككمية بتكثيؽ جميع المعامالت كالكثائؽ كالمراسالت 
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كالكتب الرسمية بشكؿ رسمي ككضع إجراءات رادعة عمى األفراد كالجيات غير الممتزمة بيذا القانكف كأف يككف التكثيؽ 
ألكتركنيان بحيث يككف ىناؾ بنؾ ألكتركني حككمي أم بنؾ المستندات الحككمية بحيث كؿ ما يتـ إنجازه في الدكائر يتـ 

. حفظيا كتبكيبيا في ىذا البنؾ
 :- ابراهيم خنلدال ناب  جيبة  جيب- 

مشركع القانكف المفركض يككف مبكب إلى فصكؿ كعناكيف، مف . القانكف يخمك مف التعاريؼ كالمصطمحات في المشركع
يخمك مشركع القانكف مف كجكد الكسائؿ الالزمة لتحقيؽ أىداؼ مشركع القانكف حيث أف . الناحية الشكمية التنظيمية ميـ جدان 

المشركع قد خمط بيف األىداؼ كالكسائؿ فالبد مف كجكد كسائؿ تحقيؽ أىداؼ القانكف عمى سبيؿ المثاؿ تكفير كتنظيـ كسائؿ 
. حديثة متطكرة لحفظ الكثائؽ كحمايتيا مف التمؼ

في المشركع يعرؼ دار الكتب كالكثائؽ، في حيف أف قانكف المركز الكطني لمكثائؽ كاف ينص عمى تمتعو بالشخصية 
 .المعنكية كالثابتة كالقانكنية كىذه اإلشكالية ميمة جدان 

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .المجاف المختصة

:- ال ناب محمود  نلح عنتي الحسن- 
ترل المجنة أف ىناؾ أىمية، طبعان المداخالت التي إستمعت إلييا جميعيا محترمة كستؤخذ بنظر اإلعتبار بإعتبار أف ىذا 

التعديؿ جاء لضركركات ُممحة كأيضان المجنة القانكنية قد أضافت عميو مسائؿ محددة منيا ما يتعمؽ بإصدار األنظمة 
كالتعميمات إذ أعطتو لمجمس الكزراء كليس كزارة الثقافة، إضافة إلى مكضكع تشديد العقكبة كمف يتكلى إتالؼ الكثائؽ، ىناؾ 
كثائؽ تعتبر مف أرشيؼ تاريخ الدكلة العراقية كبالتالي قد يعمد البعض إلى إتالفيا لسبب أك آخر، ىنا كضعنا عقكبة مشددة 
عمى مف يقـك بإتالؼ ىذه الكثائؽ، التعديؿ ليس بالكثير بؿ ىك يسير إلصالح كضع القانكف بما ينسجـ مع كضع العراؽ 

.  الحالي
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
لس ة  (64)تقرير وم نقشة قن ون التعديل الثن ي لقن ون اإلستثمنر بت فية ال فط الخنم رقم : الفقرة الثنلثة عشرة*

2007.  
 

 -:اريز عبد اهلل احمد محمودئال ناب - 
. 2007لسنة  (64)يقرأ تقرير كمناقشة قانكف التعديؿ الثاني لقانكف اإلستثمار بتصفية النفط الخاـ رقـ 

 -:عمي معنرج  ويدج طنهرال ناب - 
 .2007لسنة  (64)يكمؿ قراءة تقرير كمناقشة قانكف التعديؿ الثاني لقانكف اإلستثمار بتصفية النفط الخاـ رقـ 

 -: بهند الدين سعيدال ناب حسن توران- 
ىدرنا كلربما مالييف الدكالرات عمى ظاىرة إستيراد المشتقات النفطية في بمد يمتمؾ ثاني أىذا المكضكع ميـ جدان إلننا : أكالن 

تـ  نحف نستكرد كؿ المشتقات النفطية كالزالت مصافينا النفطية ىي ما  عامان (13)إحتياطي نفطي عمى مستكل العالـ منذ 
. 2003يكجد أم مصفى ُأنشئ بعد   كال2003إنشاءىا قبؿ 
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ؿ اإلخفاؽ الشديد في ما يتعمؽ بجكالت التراخيص، يجب أف يككف ىنالؾ شركط خاصة في الشركات التي تتقدـ ظ في :ثانيان 
الؼ برميؿ يكميان كىي تتطمب ( 50)مشركع القانكف اليقؿ عففي مكجكد  سعة المصفى حسب ماكأف لإلستثمار كخاصة 

. إمكانيات ىائمة
:- لتزاـ المصافي بمعياريفإأرجك مف المجنة إدراج النكعية كضركرة 

. اف تككف صديقة لمبيئة: المعيار األكؿ
 .مكاصفات عالميةمع اؿتطابؽ المنتكج : المعيار الثاني

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
 . رئيس لجنة اإلقتصادالسيد ،المجنة المختصة

  -: البوال يجواد كنظم عيدان عبدال ناب - 
مميار ( 3  )ؿ الظركؼ اإلقتصادية الجميع ُمطمع عمى المكازنة العامة اإلتحادية لمدكلة، في كؿ سنة العراؽ يصرؼظفي 

خص تقاءىا داخؿ البمد كاإلستفادة منيا في مجاالت عديدة إبدكالر عمى المشتقات، لذلؾ ىذه المبالغ الكبيرة مف الممكف 
. كغيرىا القضايا اإلجتماعية كالخدمية

 يف لمجميكر كالمكاطفكالتي تعطي مجاؿعتقد أف دخكؿ الشركات المساىمة ، ألذلؾ تجربتنا في قضية التراخيص النفطية
خرل في أ أف ينقؿ العراؽ نقمة قمكافإبىذا القانكف ميمة جدان ك العراقي حركة اإلقتصادؿبالشراكة في الفكائد كاألرباح المالية 

ضافة امكانيات مالية الى الخزينة العامة  .إطار الصناعات النفطية كأف يتمكف العراؽ مف تطكير ىذه المكارد كا 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

. شكران أيضان لمجنة النفط كالطاقة كلجحنة االقتصاد كاالستثمار. شكران جزيالن 
. ترفع الجمسة إلى يـك االثنيف الساعة الحادية عشرة صباحان 

. ظهراً  (4:10)رفعت الجمسة السنعة 
 *********************

 *************
*** 
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