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 م( 81/2/2182) الخميس (9)م ـة رقـجلسمحضر 
 .ا  نائب( 281: )عدد الحضور

 .صباحا  ( 88:81)بدأت الجلسة الساعة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
. ثانيالالفصل التشريعي  ،ثانيةالتشريعية السنة ال ،لثةالثا نيابيةالالدورة من  ،التاسعةعن الشعب نفتتح الجلسة  نيابة  

 .نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم
  -:العسكري  دمحم ناجي دمحم علي النائب -

 .ن الكريمآمن القر  يتلو آيات  
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

مناقشة قضية تهريب أموال  بناًء على إجتماع رئاسة المجلس ومناقشة قضايا عديدة هذا اليوم فإن مجلس النواب سيشرع في
الدولة وسيخصص يوم اإلثنين القادم في الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة هذه المسألة إنطالقًا من واجب مجلس النواب 

ف اللجان ذات العالقة للخروج بنتائج واضحة يوسيتم تكل. الرقابي وسيشرع المجلس بمحاسبة صارمة ومتابعة دقيقة لهذا األمر
حدد الجلسة وتوجه كل الجهات المعنية لإلدالء بإفاداتهم البرلمانية النيابية ت  . بخصوص مصير هذه األموال شعب العراقيأمام ال

أيضًا أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس ما لديهم من . ومعلوماتهم بشأن تهريب األموال وسيكون ذلك يوم اإلثنين
 .رة اإلهتمام بهذا الملف الحيوي والجوهري والخطيرضرو و معلومات وبيانات فضاًل عن الحضور 

من جانب آخر ستخصص جلسة يوم السبت فضاًل عن جدول األعمال تتمثل بمناقشة السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة 
نية واقع اإلقتصادي والقضية الثالوسيحضر الى مجلس النواب لمناقشة قضيتين األولى التي تتعلق باالعامة داخل المجلس 

تتعلق بمشروع التعديل الوزاري، وسيتم طرح األفكار والتوجهات بهذا الخصوص، لذلك نطلب من السيدات والسادة أعضاء 
المجلس تهيأة األسئلة واإلستفسارات وأن تكون مركزة بهذا الخصوص للتوصل الى النتائج التي تصب في مصلحة الشعب 

 .العراقي
قبل رئاسة المجلس لمتابعة القضايا التي من شأنها أن تهم الشعب وسنخصص جلسة  بطبيعة الحال هنالك رغبة حقيقية من

نجز م ما أ  قي  أن ي  أيضًا الحقة لتقييم أداء الحكومة ولتقييم اإلصالحات، بإعتبار أن مرحلة اإلصالحات تمت فال بد للبرلمان 
 .نجز لتثبيت اإلخفاقات بهذا الخصوصمنها وما لم ي  

ت والسادة أعضاء المجلس اإللتزام بالحضور، سنعلن وبشكل واضح الغيابات ومن من السيدات والسادة نهيب أيضًا بالسيدا
ألن هذا الفصل قد يشهد وبشكل واضح اذا تجاوزت الغيابات الحد  ،أعضاء المجلس من وصل الى المرحلة التي توجب التنبيه

النظام الداخلي والذي مفاده أن ال يكون أو تزول صفة بنعمل دد وفق النظام الداخلي سوف لن يكون لنا خيار إال أن الذي ح  
 .العضو عن النائب اذا تجاوزت الغيابات دون عذر مشروع، فأرجو أيضًا اإللتزام بحضور الجلسات بهذا اإلطار
بالتالي قد و ال يسع فقط إشكالية واحدة تتعلق باألسئلة التي سيتم تقديمها مع السيد رئيس مجلس الوزراء، الحقيقة الوقت أحيانًا 

اسئلتهم  اذا شاءوا أن يقدمو إيضًا من السيدات والسادة األعضاء أسئلتها بشكل مركز أتجلس وتثبت  أننحتاج من اللجان 
جابات شافية يمكن أن نستطيع  مكتوبة الى رئاسة المجلس أو حتى نستطيع أن نختزل الزمن والوصول الى إفادات واضحة وا 

 .وضوح فيما يتم طرحه من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس من خاللها أن نحصل على
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موظفي قبل جدول األعمال هنالك بيان تقدمت به رئاسة لجنة النفط والطاقة بإستعدادت الحكومة اإلتحادية بتغطية رواتب 
م هذا الطلب فتتفضل د  ق   81/2ليها من قبل اإلقليم وتم ذلك في جلسة الخميس إحكومة إقليم كردستان مقابل تسليم النفط الخام 

 .اللجنة بقراءة البيان أمام أنظار المجلس
- :(نقطة نظام) صادق حميدي ابراهيم عبدهللاالنائب  -

صباحًا، فالنائب  ةبصدد الدوام، في كل يوم يأتينا جدول األعمال الدوام يبدأ الساعة العاشرة وهو يبدأ بعد الساعة الحادية عشر 
فأنا أقترح أن نتفق على وقت يستطيع . عة العاشرة يعاقب ساعة في اإلنتظار قبل أن يبدأ مجلس النوابالذي يلتزم ويأتي السا

دقائق معقول وليس ساعة وأكثر من ساعة وفي بعض األحيان ( 81)السيدات والسادة النواب الحضور فيه ويمكن التأخر 
ائب يكون ملزم بهذا الحضور أو يكون غائب أو مجاز واذا يبدأ تسجيل الحضور في الوقت المحدد آنذاك الن. ساعة ونصف
 .ت والسادة الذين يحترمون المجئ في الوقت المحددافال بد من إحترام الوقت خصوصًا للسيد. في ذلك اليوم
- :السيد رئيس مجلس النواب -

اب ترفع لمدة نصف ساعة ذا لم يكن مكتمل النصإدأبت رئاسة المجلس أن تحضر في الساعة العاشرة ووفق النظام الداخلي 
الساعة العاشرة أن وهذا ما نعمل به، وبعد النصف ساعة سنشرع بتسجيل الحضور والغياب ونمضي على ما إتفقنا عليه من 

 .ويتم تثبيت الحضور مباشرةً تبدأ الجلسة وفقط اذا لم يكتمل النصاب نصف ساعة أخرى ثم نبدأ بالجلسة 
- :توفيق موحي احمد الكعبيالنائب  -

حضرتك  تكما وجه تهيأتكون قد بالنسبة الى جلسة يوم اإلثنين والتي ستتضمن األموال المهربة، نتمنى من لجنة النزاهة أن 
 .نستطيع أن تخذ إجراءو مام المجلس أالملفات الخاصة بهذا الموضوع حتى يكون الموضوع واضح 

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .تنبيهال تحتاج الى و هذا من صميم عملها 

- :ئاريز عبد هللا احمد محمودالنائب  -
ستعداد الحكومة اإلتحادية وحكومة إقليم كردستان لحل المشاكل النفطية ورواتب موظفي ايقرأ بيان لجنة النفط والطاقة حول 

 (مرافق). اإلقليم
- :الزوبعيطالل خضير عباس النائب  -

لة والعدالة ومن ءستضافت الجهات المختصة من هيأة المسااوال حيث بالنسبة الى عمل لجنة النزاهة أعدت ملف تهريب األم
لوزارة المالية ولديها إطالع كامل وفكرة كاملة والتقرير يكتمل يوم السبت القادم  هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام

 .لمهربة هو تقرير هدر األموال وعدد المشاريع المتلكئةإن شاء هللا بحيثيات األموال المهربة، ولدينا تقرير األهم من األموال ا
- :السيد رئيس مجلس النواب -

ستفسارات سيعطى  ،أرجو تقديم تقرير ،ثنينالحديث في هذا األمر سيكون يوم األ الوقت الكافي لبيان ما لديكم من معلومات وا 
 .بهذا الخصوص

- :طالل خضير عباس كعيدالنائب  -
نما و ليس معلومات   .مل بهذا الملفاتفصيل كضيح و تو ا 

- :حمدية عباس دمحم الحسينيالنائبة  -
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من ( 18)نا بحثت في المادة أفقرة بعنوان سؤال شفهي، ( 81)من الدستور، ورد في الجلسة ( 18)المادة حول مداخلتي 
لعضو مجلس )نما وجدت أنه ا  و لم أجد ما يشير الى وجود مادة تشير الى السؤال الشفهي و الدستور وفي مواد النظام الداخلي 

 .ومن ثم االجابة عنها تكون شفهيًا بموجب النظام الداخلي( سئلة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراءأيوجه أن النواب 
- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .وهو سياق متبع ،توجد هذه الفقرة واإلجابة تكون أمام المجلس ،كال
- :(نقطة نظام) النائليعلي دمحم  اإلله عبدالنائب  -

نما بدرجة و خذت سابقًا وهي أن تكون الهيآت المستقلة ليس بدرجة وزير نقطة النظام تتعلق بأحد قرارات مجلس النواب التي إت   ا 
مجلس النواب يقوم بتشريعها وهي تتعلق بالهيآت المستقلة، نحن نريد أن نعرف في الكثير من القوانين اآلن . وكيل وزير

سة مجلس النواب هل خاطبت الحكومة؟ الحكومة هل بدأت بتشريع القانون الذي يخفض درجة الهيآت إجراءات هيأة رئا
 المستقلة من وزير الى درجة وكيل وزير؟

- :السيد رئيس مجلس النواب -
لس حاالت الوكالة، وفي ذات الوقت مطالبات مجإنهاء ضمن الجلسة التي سنناقش بها جملة اإلصالحات بما فيها ما يتعلق ب
 . النواب بتحديد عناوين رؤساء الهيآت المستقلة تدخل ضمن هذا اإلطار

تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون اإلجابة عنه شفاهًا في جدول أعمال ( )18)النائبة حمدية الحسيني النظام الداخلي المادة 
المعني وال يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على األقل من تاريخ إبالغه الى المسؤول 

 .هذا هو السند القانوني في السؤال الشفهي( أكثر من اسبوعين
 
 
- :حامد موسى احمد الخضري النائب  -

حل بالفعل ما حصل بين اإلقليم والمركز شيء إيجابي وجيد نرحب به ونأمل أن يتوصل الطرفان الى حسم هذه النقطة و 
السادة في اإلقليم والمركز الى أن تكون هذه بداية لحل كافة المشاكل العالقة بين المركز  أمل وندعوون. المشكلة النفطية

 .واإلقليم
- :السيد رئيس مجلس النواب -

  .تثبيت الحضور بعد ذلك نستأنف جدول األعمال
لقانونية بالتفضل لغرض التصويت اللجنة او أطلب من لجنة الصحة والبيئة ولجنة األوقاف والشؤون الدينية : الفقرة ثانيا  *

على مشروع قانون تنظيم زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بها، وتتفضل لجنة حقوق اإلنسان ضمن اللجان المعنية 
 .بتشريع هذا القانون 

 .باإلضافة الى عدد من يجلب هويته( 211)، ما هو موجود (212)إذن الحضور 
- :فارس صديق نوري البريفكانيالنائب  -

 .يقرأ مشروع قانون تنظيم زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بها
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.البشرية ومنع اإلتجار بها األعضاءقانون عمليات زرع )إلى تعديل إسم القانون مقترح اللجنة بالتصويت على 



 35 - 4 

 (.تم التصويت بالموافقة)
- :فارس صديق نوري البريفكانيالنائب  -
 .زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بها عملياتأ المادة األولى من مشروع قانون يقر 
- (:نقطة نظام) عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي النائب  -

التبرع عملية نقل أو زرع عضو بشري أو نسيج من شخص متبرع حي بموافقته أو ميت بموافقة ذويه، ليس ( أوالً ) (8)المادة 
 .يت وهم نفسهم سائلين فقهيًا وقالوا نفس الرأي لكن لماذا لم يغيروه؟ ال أعرفلهم والية على الم

- :فارس صديق نوري البريفكانيالنائب  -
 .أواًل تعالج المالحظة التي تفضل بها دكتور عمار طعمة( 82)المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .هل أنتم مصرين على المادة كما هي؟ حتى تعرض الى التصويت
- :فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكانيالنائب  -

 .موافقة اللجان الثالث
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .(وفق الموازين الشرعية)ضيفوا عبارة 
- :فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكانيالنائب  -

 .جار بهازرع األعضاء البشرية ومنع اإلت عملياتأواًل من مشروع قانون ( 82)يقرأ المادة 
 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. وفقًا للموازين الشرعية)السيد رئيس لجنة الصحة اآلن المادة األولى الفقرة أواًل تضاف 
 (مقترح اللجنة. )زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بها عملياتالتصويت على المادة األولى الفقرة ثالثًا من مشروع قانون 

- :تقي سعيد حسين الحكيم ي دمحمالهاد عبدالنائب  -
التبرع عملية نقل أو زرع عضو بشري أو نسيج من شخص متبرع )أقترح أن يكون النص حتى يكون موافق للشريعة االسالمية 

 (.حي بموافقته أو ميت بوصية منه حسب روابط الشريعة اإلسالمية
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .ن القضية مرتبطة، من الموجود من لجنة األوقاف؟ ما هو الرأيالسيد رئيس لجنة األوقاف بإعتبار أ
- :المولى دمحم تقي علي حموشالنائب  -

 (.وفق الموازين الشرعية)نحن موافقين على إضافة هذه العبارة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.وفقًا للموازين الشرعية)حسمًا للجدل سنرجع الى الفقرة أواًل تضاف 
 (مقترح اللجنة. )الفقرة ثالثاً  (8)المادة  التصويت على

 (.تم التصويت بالموافقة)
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 (مقترح اللجنة. )(عاشراً )الفقرة ( 8)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

 (مقترح اللجنة. )(أوالً )الفقرة ( 8)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

 . بالمجمل (8)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :هاني موسى بدر حميديالنائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 2)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.2)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :هاني موسى بدر حميديالنائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 3)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.3)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 
- :منال وهاب دمحم فاضل المسلماوي النائبة  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بها( 2)تقرأ المادة 
- :رئيس مجلس النوابالسيد  -

 (.2)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :منال وهاب دمحم فاضل المسلماوي النائبة  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بها( 1)تقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.1)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :حسن خالطي نصيف حسنالنائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 1)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.1)التصويت على المادة 



 35 - 6 

 (.تم التصويت بالموافقة)
- :حسن خالطي نصيف حسنالنائب  -

 .عضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامشروع قانون عمليات زرع األمن ( 1)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.1)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :حسن خالطي نصيف حسنالنائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 1)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.1)دة التصويت على الما
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :حسن خالطي نصيف حسنالنائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 9)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.9)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 
- :حسن خالطي نصيف حسنالنائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 81)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (.81)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :حسن خالطي نصيف حسنالنائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 88)يقرأ المادة 
- :رئيس مجلس النوابالسيد  -

 (.88)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :ميثاق عبدالكاظم هيل رهيفالنائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 82)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (مادة بأكملهامقترح اللجنة بإلغاء ال(. )82)التصويت على المادة 
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 (.تم التصويت بالموافقة)
- :ميثاق عبدالكاظم هيل رهيفالنائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 82)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة بإلغاء المادة بأكملها(. )82)التصويت على المادة 
 (.وافقةتم التصويت بالم)
- :ميثاق عبدالكاظم هيل رهيفالنائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 82)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة)(. 82)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :ميثاق عبدالكاظم هيل رهيفالنائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 83)ادة يقرأ الم
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (بإلغاء الفقرة أوالً  مقترح اللجنة(. )83)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

 (مع إعادة ترتيب الفقرات(. )83)التصويت على المادة 
- :لىالمو دمحم تقي علي النائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 82)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. 82)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :المولىدمحم تقي علي النائب  -

 .تجار بهامشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلمن ( 81)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. 81)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :المولىدمحم تقي علي النائب  -

 .مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 81)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. 81)التصويت على المادة 
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 (.صويت بالموافقةتم الت)
- :اسيا حاجي سليم قادرالنائبة  -

 . مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 81)تقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 ( مقترح اللجنة(. )81)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اسيا حاجي سليم قادرالنائبة  -

 . مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 81)المادة تقرأ 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 ( مقترح اللجنة(. )81)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اسيا حاجي سليم قادرالنائبة  -

 . ومنع اإلتجار بهامشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية من ( 89)تقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. 89)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 
- :بختيار جبار علىالنائب  -

 . مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 21)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. 21)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :بختيار جبار علىالنائب  -

 . مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 28)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. 28)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :بختيار جبار علىالنائب  -

 . ع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامشرو من ( 22)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. 22)التصويت على المادة 
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 (.تم التصويت بالموافقة)
- :فارس صديق نوري البريفكانيالنائب  -

 . مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 23)يقرأ المادة 
- :يس مجلس النوابالسيد رئ -

 (. 23)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :فارس صديق نوري البريفكانيالنائب  -

 . مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 22)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة. )(أوالً )( 22)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

 (مقترح اللجنة. )(ثانياً )( 22)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

 (مقترح اللجنة. )(ثالثاً )( 22)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

 (أخذًا باإلعتبار مقترحات اللجنة(. )22)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :هاني موسى بدر حميديلنائب ا -

 . مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 21)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. 21)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :هاني موسى بدر حميديالنائب  -

 . األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بها مشروع قانون عمليات زرعمن ( 21)يقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )21)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :منال وهاب دمحم المسلماوي النائبة  -

 . مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 21)تقرأ المادة 
- :جلس النوابالسيد رئيس م -

 (. 21)التصويت على المادة 
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 (.تم التصويت بالموافقة)
- :منال وهاب دمحم فاضل المسلماوي النائبة  -

 . مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 21)تقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. 21)التصويت على المادة 
 (.ةتم التصويت بالموافق)
- :منال وهاب دمحم فاضل المسلماوي النائبة  -

 . مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 29)تقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. 21)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :منال وهاب دمحم فاضل المسلماوي النائبة  -

 . مشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهامن ( 29)تقرأ المادة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 (. 29)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 
- :منال وهاب دمحم المسلماوي النائبة  -

 . امشروع قانون عمليات زرع األعضاء البشرية ومنع اإلتجار بهلتقرأ األسباب الموجبة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 . األسباب الموجبة التصويت على
 (.تم التصويت بالموافقة)

أو موافقة )فقرة ( كل من استأصل عضوًا أو جزًء منه أو نسيج من ميت دون وجود وصية منه)التي تتحدث ( 21)المادة 
 .جهالتصويت على هذا التو . (8)ترجع على القيد الذي وضع في المادة ( ورثته
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -(:نقطة نظام)الخضري حامد موسى احمد النائب  -

وهذه إما ورد سهوًا رفعها أو بقصد ( أو تاجر) ، في مقترح اللجنة رفعت اللجنة كلمة (81)الفصل الخامس، العقوبات، المادة 
ذا بقصد أنا أعتقد أن التاجر أيضًا يستحق الع  .قوبةفإذا سهوًا يجب أن ت عدل وا 

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 (.أو تاجر)اللجنة، قضية 

 -:البريفكانيفارس صديق نوري النائب  -
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هذا المقترح كان بناًء على طلب من لجنة حقوق اإلنسان األستاذ أرشد الصالحي حضر معنا ونحن أشرنا الى قانونهم والذي 
 .عضاء البشريةقانون منع اإلتجار بالبشر واأل 2182لسنة ( 21)هو قانون 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .أي تضاف أو ماذا؟
 -:البريفكانيفارس صديق نوري النائب  -

 .تضاف أفضل
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

قلتم في آخر شيء بحسب ما نصت عليه ( 89)إذن كما تم التصويت عليه، فقط أيضًا مالحظة، اللجنة المختصة، المادة 
 .من هذا القانون، لذا يعاد كتابتها بحسب الترتيب( 21)و( 89)المادتين 

 .تصويت. اآلن التصويت على القانون ككل
 (.تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم زرع األعضاء البشرية ومنع االتجار بها)

 .شكرًا جزياًل للجهد الذي ب ذل من قبل اللجان المختصة بما فيها لجنة حقوق اإلنسان
الى  81/2قرر هذا اليوم وضمن الجدول الموضوع السؤال الشفهي الى السيد وزير الخارجية وأ رسل كتاب في يوم كان الم

نود إعالمكم أن السيد وزير الخارجية يقوم حاليًا بزيارة رسمية الى  81/2في ( 8111)مجلس النواب، أشارة الى كتابكم بالعدد 
ذ يؤك 21/2-81دول تم تحديدها للفترة من  د السيد الوزير حرصه على تلبية الدعوة ولسرعة اإلجراء الطلب بتحديد موعد وا 

آخر غير هذا اليوم وبالتالي البرلمانية بالتنسيق مع وزارة الخارجية يتم تحديد موعد لإلجابة على السؤال الشفهي من قبل السيد 
 .وزير الخارجية

 
 .(لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة)لة وحظر حزب البعث، تقرير ومناقشة قانون المساءلة والعدا: الفقرة ثالثا  *

السيد رئيس اللجنة ممكن سؤال قبل أن تباشروا بعملكم، في إحدى جلسات المجلس وأثناء قراءة مشروع القانون القراءة األولى 
سياسية لغرض المناقشة تم رد مشروع القانون من حيث المبدأ شريطة أن تجلس اللجنة المختصة مع رؤساء الكتل ال 1/1في 

 .وبعد ذلك ي عرض للتصويت من حيث المبدأ في جلسة الحقة، لذا نطلب إجراءاتكم أزاء ما تم إتباعه من سياق
 -:هشام عبد الملك علي السهيلالنائب  -

نما كان اإلتفاق أن نجلس مع الكتل الس ياسية ونحن وجهنا بصراحة هذا القانون اتفقنا عليه ولكن ليس القراءة من حيث المبدأ وا 
كتاب الى هيأة الرئاسة في تلك الفترة لتحديد موعد للجلوس مع الكتل السياسية إال أنه لحد هذه اللحظة لم يحدد موعد لالجتماع 

 .مع الكتل السياسية
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

مناقشة مشروع القانون مع الكتل قبل أن نقوم بعرضه، هل يمكن تحديد الموعد؟ هل نستطيع أن نقول يوم األحد موعد ل
السياسية ألن هذا المشروع هو واحد مما تم االتفاق عليه في ورقة االتفاق السياسي وله أهمية كبيرة، لذا اللجنة المختصة مع 

 .رؤساء الكتل يتم تحديده يوم األحد وبعد ذلك ما تنتهي لها الصيغة سوف يدرج لغرض المناقشة في الجلسة العامة
 -:هشام عبد الملك علي السهيلب النائ -
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هذا القرار يتبع لرئاسة المجلس ولكن نحن جاهزين إذا أردتم نستطيع أن نقرأه وبعد ذلك نجلس مع الكتل السياسية نتناقش ألن 
 .هو األساس في التصويت واليوم سوف يكون للمناقشة العامة وبالتالي يمكن أن نستفيد من آراء السادة النواب، واألمر لكم

 -(:نقطة نظام)البياتي  عباس حسن موسىالنائب  -
نحن سبق في األسبوع الماضي ناقشنا قانون منفصل اسمه قانون حظر البعث وأبدينا مالحظات، اآلن هذا القانون المعروض 

م قاموا بدمجه؟ علينا مشترك حزب البعض والمساءلة والعدالة، فهذا قانون مزدوج موحد فهل قاموا بفصله في المساءلة والعدالة أ
ثم أن المناقشة ال تضر بالعكس ت نو ر رؤساء الكتل باآلراء واالتجاهات حتى يوحد أما إذا لم يطلع على رأي الكتل والناس 

 واألشخاص، على ماذا يتفق رؤساء الكتل؟
 -(:نقطة نظام) المساري  احمد عبد حمادي شاوشالنائب  -

اسي وقوانين المصالحة الوطنية، وأصبح االتفاق قبل أن نشرع بهذا القانون بان يكون هذا القانون من قوانين وثيقة اإلتفاق السي
اتفاق سياسي بين الكتل السياسية على الصيغ الموجودة في نص هذا القانون، لذلك أنا أقترح أن يؤجل النقاش فيه الى أن تلتقي 

القوى العراقية وسوف تتحاور مع الكتل السياسية لوضع  الكتل السياسية ونحن من جانبنا قمنا بتشكيل لجنة ممثلين عن تحالف
 .النصوص المقنعة لكل األطراف لكي يؤتى بها الى مجلس النواب ويناقش الموضوع بعد ذلك

 -(:نقطة نظام) الصالحيارشد رشاد فتح هللا النائب  -
رحات بهذا الخصوص، لذلك ي فضل أن يكون جنابكم هيأة الرئاسة أشركت لجنة حقوق اإلنسان في هذا القانون ونحن لدينا المقت

 .االجتماع للجان المعنية مع رؤساء الكتل السياسية حتى يتم مناقشتها بشكل كامل والمقترحات جاهزة
 -(:نقطة نظام) الركابيصادق حميدي ابراهيم النائب  -

من اللجنة بان يكون هذا األسبوع في األسبوع الماضي تمت القراءة الثانية لمشروع قانون حظر حزب البعث وجنابك طلبت 
يطرح قانون المساءلة والعدالة وليس قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وبالتالي المفترض أن تنفذ لجنة المصالحة 

الثانية الوطنية ما اتفق عليه في األسبوع الماضي أن ي قرأ اليوم قانون المساءلة والعدالة كما ق رئ في األسبوع الماضي القراءة 
 .لقانون حظر حزب البعث، وبالتالي ال مورد لهذه اإلعتراضات التي نسمعها اآلن

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .نعم سوف أوضح اللبس

 -(:نقطة نظام) العبيديعالية نصيف جاسم النائبة  -
هناك مالحظات جاءت من الحكومة نحن نعرف أن هذا القانون قانون مهم وهو بوابة للمصالحة الوطنية ولدينا معلومات بان 

ومالحظات جاءت من المساءلة والعدالة ونحن كممثلين للشعب وبغض النظر عن التوافق السياسي وجنابك قلت أن أغلب 
القوانين الخالفية سوف نضعها أمام مجلس النواب لحسمها، لذا نريد أن نعرف أن كانت هذه المالحظات أ در جت أم ال؟ حتى 

 .ية واضحةتصبح لدينا رؤ 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

فقط السيدات والسادة األعضاء نوضح بعض اإلشكاليات في مشروع القانون، أواًل نحن لدينا مشروعي قانون وليس مشروع واحد 
هو  األول الذي تم قراءته ومناقشته إنما أ رسل إلى مجلس النواب في زمن الحكومة السابقة وليس في زمن هذه الحكومة الذي

مشروع قانون حظر حزب البعث، اآلن بعد وثيقة اإلتفاق السياسي تم اإلتفاق على تشريع قانون اسمه قانون المساءلة والعدالة 
وحظر حزب البعث وأ رسل من هذه الحكومة الى مجلس النواب، أ ثير جدل داخل اللجنة ويمكن للسيد رئيس اللجنة أن ي عقب، 
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ون مشروع قانون واحد؟ أو نقوم بفصله الى مشروعين للقانون؟ قانون المساءلة والعدالة هل سوف نمضي بشان مشروع القان
وقانون حظر حزب البعث فأصبح الرأي بأن نمضي بشكل متوازي بمعنى أن عملية التصويت، نعم فصل مع عملية تصويت 

آلن عندما نراجع األوليات وحينما ع رض متوازية بين تعديل المساءلة والعدالة وبين قانون حظر حزب البعث، وجه اإلشكال ا
تم االعتراض على المشروع من حيث المبدأ، بمعنى ال نستطيع اآلن أن نشرع  1/1/2181مشروع القانون سابقًا في جلسة 

انية ال بالقراءة الثانية إذا لم نحسم مشروع القانون من حيث المبدأ، فاإلشكال ليس القراءة الثانية، بمعنى مشروعية القراءة الث
ذا أقره المجلس سوف نمضي باتجاه المناقشة، أما أن نبدأ بالمناقشة وهو قد  تكون إال بعد أن نصوت عليه من حيث المبدأ وا 
يكون مقبول ولكن كيف نناقش مشروع قانون وقد أ عترض عليه من حيث المبدأ؟ التصويت حسب قرار المجلس أن نناقشه 

للتصويت من حيث المبدأ وبعد ذلك سوف يدرج على جدول األعمال وعليه يوم األحد ونحتاج الى حوار ثم نعرضه للنقاش و 
أدعو لجنة المصالحة والمساءلة وممثلي الكتل السياسية في القاعة الدستورية الساعة الحادية عشرة قد يكون مناسب لمناقشة 

 .مشروع القانون وبعد ذلك سوف يدرج على جدول األعمال بهذا الخصوص
لنستعرض موقف مجلس النواب بشأن مشروع القانون  1/1/2181في ( 2)ب من البرلمانية محضر الجلسة المرقمة اآلن أطل

 .وبعد ذلك سوف ي عرض أمام أنظاركم
 -(:نقطة نظام) الركابيصادق حميدي ابراهيم النائب  -

لقراءة الثانية لقانون الحظر منفصاًل والبد في القانون المدموج إنتهى ومضينا بالفصل بين القانونين والدليل على ذلك نحن قرأنا ا
هذا البين أن يطرح المجلس أو تطرح اللجنة اليوم أو األسبوع القادم قانونًا منفصاًل عن المساءلة حتى نمضي بتشريع ذلك 

 .القانون 
 
 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

هيأة المساءلة والعدالة أو تعديل قانون صحيح، سوف نمضي بقانون منفصل يتعلق بمشروعين حظر حزب البعث وحل 
المساءلة والعدالة، بقانوني منفصلين، ي حل اللبس من خالل جلسة المساءلة والعدالة مع ممثلي الكتل السياسية يوم األحد في 

اإلعتراض  القاعة الدستورية الساعة الحادية عشرة، لذلك أدعوكم لمناقشة ذلك، ال نستطيع أن نناقش إذا لم نحسم الجدل ألن
حيث تم اإلعتراض على المشروع من حيث المبدأ ) -:صيغة القرار كاآلتي. من حيث المبدأ، اآلن سوف يأتون بالمحضر ونقرأه

هذا ما تم ( وتقرر أن ي حال الى رؤساء الكتل السياسية لمناقشته ومن ثم ي عرض للتصويت من حيث المبدأ في جلسة الحقة
 .اإلتفاق عليه

 .(اللجنة القانونية)تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة اإلشراف القضائي، : الفقرة رابعا  *
 -(:نقطة نظام)العسكري دمحم ناجي دمحم النائب  -

واآلن استحدثت نقطة نظام أخرى كان بودي الحديث عنها، فالقراءة التي تفضلت جنابك ( 11)نقطة النظام بخصوص المادة 
كلجنة أين دورنا؟ هو هذا الذي نريد أن نبدأ به بأن نحضر الموضوع لرؤساء الكتل في حال  بها أنه من الناحية المبدئية، نحن

إذا ما أرادوا أن يقوموا بمناقشته مع اللجنة في ضوء التقرير الذي سوف نقوم بقراءته والمناقشات التي سوف نخرج بها، لذا على 
قانون حظر حزب البعث على حدة والمساءلة والعدالة قمنا بإعادته الى  األقل اسمعوا التقرير بأنه قمنا بتفكيك القانون الى جزأين
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نظامه السابق بمعنى كقانون مستقل وأدخلنا عليه بعض التعديالت وهذا اليوم الذي سوف نطرحه ألنه إذا في حال ذهبنا مع 
 .رؤساء الكتل السياسية في إجتماعهم يعرفون ماذا يحصل؟ وهذا ما نريد أن نوضحه اليوم

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .وضح السيد رئيس اللجنة وأطلب يوم األحد إزالة هذا اللبس بشكل واضح ونحن نستطيع أن ندرجه على جدول األعمال

 -:العسكري دمحم ناجي دمحم النائب  -
 .س الوزراءالتي كنت أريد أن أداخلها أنتم طرحتم موضوع استضافة السيد رئي( 11)المداخلة الرئيسية كان المادة 

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .هذه ليست نقطة نظام

 -:العسكري  دمحم ناجي دمحمالنائب  -
من النظام الداخلي أنا قدمت طلب بسؤال الى السيد رئيس الوزراء وأنتم أعطيتم موعد ولكن تأخر السيد رئيس ( 11)المادة 

ر األسبوع القادم وطرحتم موضوعين ولكن جنابك لم تطرح الوزراء عن الموعد للحضور وجنابك قلت اليوم انه سوف يحض
 .موضوع السؤال الذي طلبت توجيهه له

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .سوف يكون موضوع السؤال أيضًا ضمن اإلستضافة ويؤخذ باالعتبار

 -:الحسن محمود صالح عاتيالنائب  -
 (مرافق).يقرأ تقرير مناقشة مشروع قانون هيأة اإلشراف القضائي

 -:كامل ناصر سعدون الزيديالنائب  -
 .يكمل قراءة تقرير مناقشة مشروع قانون هيأة اإلشراف القضائي

 -:علي ريزان دلير مصطفىالنائبة  -
تشكل في مجلس القضاء األعلى هيأة تسمى هيأة اإلشراف القضائي ترتبط برئيس السلطة )التي تنص ( 8)المادة : أوالً 

أن السلطة القضائية االتحادية في ) من الدستور التي تنص ( 19)قانون خاص بالسلطة القضائية فالمادة لم ي شرع ( القضائية
مجلس القضاء األعلى والمحكمة االتحادية العليا ومحكمة التمييز االتحادية وجهاز االدعاء العام وهيأة اإلشراف القضائي 

من الدستور أن يكون هنالك قانون للسلطة ( 19)وتطبيقًا لنص المادة  (والمحاكم االتحادية األخرى التي تنظم وفقًا للقانون 
 القضائية فإذا لم يشرع قانون خاص بالسلطة القضائية فكيف ترتبط هيأة اإلشراف القضائي برئيس السلطة القضائية؟

 8919لسنة ( 811)لتنظيم القضائي رقم من قانون ا( أ)الفقرة ( أوالً ( )11)تتقاطع مع نص المادة ( أوالً )الفقرة ( 3)المادة : ثانياً 
فالقانون لم يتضمن فقط تشكيل الهيأة والمهام ...( لوزير العدل حق اإلشراف على جميع المحاكم والقضاء )والتي تنص على 

 .ولم يتضمن تبويبه ويتعلق بالتحقيق في الشكاوى 
 -:نجيبة نجيب ابراهيم خالدالنائبة  -

 -:لقانون كاآلتيلدي بعض المالحظات على مشروع ا
أنا أقترح بأن ال يكون هنالك هو نفسه رئيس هيأة اإلشراف القضائي بل يكون هنالك تعديل لرئاسة  رئيس السلطة القضائية،: أوالً 

 .اإلشراف القضائي
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االتحادية  من الدستور ي عتبر اإلشراف القضائي وهيأة اإلشراف القضائي جزء من مكونات السلطة القضائية( 19)المادة : ثانياً 
وهنا طبعًا يجب أن يكون هنالك إستقاللية لعملها وتحديدًا جهاز االدعاء العام ألن جهاز االدعاء العام وهيأة اإلشراف القضائي 
يجب أن يكون لها دور كبير لهذا الجهاز وأيضًا هيأة اإلشراف القضائي لكي نمكن من إتخاذ قرارات تكون حاسمة ويكون تغيير 

ي بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة والخروج من هذه المآسي التي حقيقة كثير من يضع اللوم على السلطة المسار القضائ
القضائية وأن لم ت شرع السلطة القضائية قوانين تؤيد وتساند إستقالليتها وقوتها سوف لن نتمكن من بناء دولة تكون قائمة على 

 .سلطة قضائية قوية
 -:الحميداوي  عباسال عبد ةعمار طعمالنائب  -

أن فلسفة هذا التشكيل أنه يراقب ( هيأة اإلشراف القضائي ترتبط برئيس السلطة القضائية االتحادية)التي تقول ( 8)المادة 
ويتابع ويقيم أداء السلطة القضائية، لذا إرتباطه بنفس رأس السلطة القضائية قد يكون يتعارض مع مهمته وأداءه على أحسن 

فضل أن يكون مستقل وهو رئيس اإلشراف القضائي يصوت عليه من مجلس النواب حتى يكون بصالحيات قوية وجه، لذا أنا أ
 .وماضية ومؤثرة

ثانيًا تعيين نائب رئيس هيأة اإلشراف القضائي أيضًا يكون من مختصات ومصادقة مجلس النواب وبالنسبة ( 2)المادة : ثانياً 
االتحادية، نعم قد يكون أمر مقبول ولكن محكمة التمييز االتحادية صحيح هي قراراتها لموضوع الرقابة، أنتم مستثنين المحكمة 

باتة، دعونا نفصل ما بين التدخل في سياقات إنشاء وتكوين القرارات وما بين متابعة إلتزام القضاة بالسياقات القانونية، أنا أعتقد 
يتنافى مع الفصل بين السلطات ولكن التدخل باتخاذ القرار أو إلجاءه  متابعة ومراقبة التزام القضاة بالسياقات القانونية هو ال

على اتخاذ القرار باتجاه خالف المعطيات هو هذا الذي يخرم مبدأ الفصل بين السلطات، لذا أنا أعتقد أن إستثناء قضاة محكمة 
 .التمييز االتحادية من اإلشراف القضائي أمر غير صحيح

 -:سعيدقادر النائب زانا  -
أنا أشك بان هنالك إرادة إلصالح السلطات القضائية في العراق، فعندما أدرس قانون اإلشراف القضائي وقانون االدعاء : أوالً 

العام وأقارنها بالقوانين السابقة التي أ لغيت بموجب هذه المشاريع أعتقد أن هذه إنتكاسة وخطوة الى الوراء، هنالك مالحظات 
في اللجنة القانونية والنواب المحترمين أن يمارسوا دورهم الرقابي على السلطة القضائية خالل  سريعة وعامة أدعو زمالئي

( 22)أن القانون السابق كان يتكون من . تشريع هذه القوانين وأن نركز على أن تعود للسلطة القضائية ما يتمناه الشارع العراقي
تصار هنا غير مفيد ولكنه يضر بهذه الهيأة المهمة وترك التفاصيل مادة واالخ( 83)مادة مفصلة وهذا المشروع اختصر الى 

 .للتعليمات شيء غير جيد
 .يخلو هذا المشروع من األهداف والكثير من المهام التي كانت جيدة وموجودة في القانون السابق: ثانياً 
 .ن ذلك موجودًا في القانون القديملم يذكر المشروع حقوق أعضائية اإلشراف القضائي والمشرفين القضائيين وكا: ثالثاً 
سكت المشروع عن تشكيالت الهيأة وهيكلها اإلداري وكذلك كيفية رفع تقاريرها وآلية التعامل معها وكان هذا كله موجودًا : رابعاً 

 .في القانون السابق
بعضها ويذكر في األخير هيأة من الدستور واضحة جدًا يذكر مكونات السلطة القضائية ويذكرها بالتوازي مع ( 19)أن المادة 

اإلشراف القضائي، ولكن نرى هنا أن هيأة اإلشراف القضائي أصبح جزًء من مجلس القضاء وليس موازيًا للهيئات األخرى 
، نحن ليس لدينا في الدستور العراقي رئيس السلطة القضائية وال رئيس السلطة (رئيس السلطة القضائية)وكذلك هنالك عبارة 

وال رئيس السلطة التشريعية فاألنظمة الفيدرالية تأخذ بتوزيع السلطات وليس تركيزها في يد شخص واحد، لذلك أدعو التنفيذية 
من ناحية أخرى هذه الهيأة حسب هذا المشروع يهيمن هيمنة . الى حذف عبارة رئيس السلطة القضائية أينما ورد في هذا القانون 
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إلشراف والرقابة والتقييم والمتابعة ونحن نريد لجهاز االدعاء العام االستقاللية والقوة كبيرة على جهاز االدعاء العام من حيث ا
في العمل، فكيف يستطيع جهاز االدعاء العام أن يمارس مهامه المطلوب منه خاصة في الظرف الراهن في العراق وهو يقع 

 .د حول االدعاء العام وعالقته بهذا الجهازتحت هيمنة هذه الهيأة ورقابتها وتقييمها؟ لذا أدعو الى حذف كل ما ور 
 -:النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيالني -

 .أكتفي بما تم ذكره من قبل زمالئي، ذات المالحظات مكتوبة عندي
 -:النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي -

ستقاللية التشكيالت القضائية، لذل ك من ضمن هذه اإلستقاللية وتعزيزًا لها اليوم نحن ندعو إلى تعزيز إستقاللية القضاء وا 
يجب أن تنفصل هيأة اإلشراف القضائي وحتى جهاز اإلدعاء العام، قد يكون هناك توسيع في صالحياته من أجل تعزيز 

 .هذه اإلستقاللية، أما اإلرتباط بهذا الشكل، أنا أعتقد سوف يكون هناك ضرر واضح على عمل السلطة القضائية
ي يعزز هذه اإلستقاللية هو أن يكون الترشيح من الحكومة والمصادقة من مجلس النواب، أما أن تختص األمر اآلخر الذ

 .السلطة القضائية بترشيح هيأة اإلشراف القضائي أيضًا أجد هذه مثلمة على إستقاللية القضاء
بالرقابة على اإلشراف على حسن مهام التي تختص ( 1)أنا ال أعرف كيف اإلشراف القضائي يتمتع باإلستقاللية وهو لديه 

 .بالشكل الصحيح( 1)مواد تتعلق بمهامه، كل هذه المهام المفروض يتمتع بإستقاللية حتى يقوم بهذه المهام الـ ( 1)األداء و 
المفروض هي تعزز ( 2)إذا تطلع عليها اللجنة القانونية، في المادة ( 2)وأيضًا ال أعرف كيف القضاء مستقل؟ في المادة 

 .ستقالل اإلشراف القضائي أصاًل هي غير موجودةاإل
أيضًا أؤكد ما ذكره أحد زمالئي في ما يتعلق بإختزال كثير من المواد في القانون السابق والتي هي تعزز من قوة اإلشراف 

 .القضائي تم محوها في هذا القانون 
 -:النائب أمين بكر دمحم محمود -

اف القضائي ضروري ولكن هناك مالحظات جوهرية وردت في مشروع القانون إن إصدار قانون تنظيم عمل هيأة اإلشر 
 -:منها

تتاقض مع روح الدستور وحزمة اإلصالحات المتعلقة بالقضاء الذي قدمه سابقًا مجلس القضاء ذاته، مثاًل، : الناحية األولى
ترشيح أعضاءها في حين ليس هناك أشار المشروع في عدد من بنوده بوجود سلطة قضائية من حيث تعيين رئيس الهيأة و 

درجة بعنوان رئيس السلطة القضائية وال سلطة قضائية ال في الدستور وال في القوانين المتعلقة بالقضاء، مثاًل، حتى ما جاء 
من الدستور جاء بها أن السلطة القضائية مستقلة وتتوالها المحاكم على إختالف أنواعها ودرجاتها وليس ( 11)في المادة 

 .ناك سلطة أو شخصية تهيمن على القضاء وأصل الفكرة من السلطة القضائية تمس فكر إستقالل القضاء مبدئياً ه
هناك إشارة إلى هيأة اإلشراف القضائي على جهاز اإلدعاء العام وهذا يؤثر على إستقاللية سلطة اإلدعاء : الناحية الثانية

وجه يريد أن يزيد من صالحيات اإلدعاء العام فخضوعها لهيأة أخرى العام وقدرته على مكافحة الفساد، في حين هناك ت
داخل المنظومة القضائية تؤثر على إمكانيات وقدرة جهاز اإلدعاء العام في القيام بواجباته، وأنا أعتقد نحتاج قبل كل شيء 

وتقديم مشروع بقانون مجلس القضاء  إلى إقرار قانون حتى قبل قانون هيأة اإلشراف القضائي وقانون اإلدعاء العام إلى تفعيل
 .األعلى لكي نحل مشكلة السلطة داخل المنظومة القضائية

 -:النائب محسن سعدون أحمد سعدون  -
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سيادة الرئيس، تالحظ بأننا أكثر أعضاء اللجنة القانونية نتناقش في قانون هو من إختصاص اللجنة القانونية، الحقيقة بأننا 
بعد أن إلتقينا بالسيد المدعي العام ورئيس هيأة اإلشراف القضائي، كثيرين منا لم يكن لديه القناعة  نحن في اللجنة القانونية
 .الكاملة بمثل هذا القانون 

أنا أقول، ثالثة قوانين مهمة، هي حركة اإلصالح القضائي والذي مجلس النواب بحاجة إلى القيام بهذا اإلصالح، قانون 
 .ف القضائي وقانون مجلس القضاء المرسل لمجلس الشورى والذي إلى اآلن لم يصل إلينااإلدعاء العام وقانون اإلشرا

أستاذ، نحن إلى اآلن ال نستطيع أن نشرع قانون المحكمة اإلتحادية إذا لم نطلع على قانون مجلس القضاء األعلى المرسل 
 .إلى اآلن

شراف القضائي ومجلس القضاء، القوانين الثالثة، ت عقد ورشة عمل، اإلدعاء العام واإل أنا برأيي، هيأة الرئاسة للقوانين الثالثة
هذا إصالح جذري للقضاء، ال يجوز أن نلتقي برئيس اإلدعاء العام أو فقط برئيس هيأة اإلشراف القضائي، نريد أن نلتقي 

وأن تكون هناك حركة إصالحية للقضاء في داخل مجلس النواب، القوانين الثالثة  بمساحة واسعة من القضاة ومن المشرفين
تعقد ورشة عمل قبل أن نقر هذه القوانين حتى نكون قد وصلنا إلى الحقيقة الصحيحة، هذا القانون اليوم ليس بالمستوى 

عمل ونلتقي بالمشرفين في المحافظات مادة، نحن إلى اآلن إذا لم نعقد ورش ( 22)مادة، القانون الحقيقي ( 82)المطلوب 
 .وبمحاكم اإلستئناف وفي أماكن أخرى، مجتمع مدني ال نستطيع أن نصل إلى حركة إصالح القضاء في العراق

لذلك أنا أقترح كما بينت، هيأة الرئاسة تتبنى مشاريع القوانين الثالثة في ورشة عمل موسعة في داخل مجلس النواب وتدعو 
ة في كل العراق واألكثرية المختصين، حتى نستطيع أن نصل إلى ورقة وهيأة الرئاسة تطالب بقانون المختصين والقضا

 .مجلس القضاء من مجلس الشورى، لماذا يتأخر إلى اآلن؟ عالقته مع المحكمة اإلتحادية
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 -:مقترح مقبول
 .باب التلكؤ والتأخر بشأن مشروع قانون مجلس القضاء األعلىي بعث كتاب إلى مجلس شورى الدولة لبيان أس: أوالً 
 .يتم تحديد جلسة لمناقشة مشاريع القوانين ضمن إطار اإلصالح القضائي: ثانياً 
 .شكراً 

 .اللجنة المختصة، تفضلوا
 -:النائب محمود صالح عاتي الحسن -

تبادر إلى تشريعه ال تعطله لسبب أو آلخر، نحن ليس سيادة الرئيس، اللجنة القانونية عندما يعرض عليها مشروع قانون هي 
لدينا في النظام الداخلي عندما يرد قانون أوقف هذا القانون على قانون آخر، ال يوجد لدينا هذا النص في النظام الداخلي 

نطبق النظام وعندما نؤخر دون اإلستناد إلى نص في النظام الداخلي يؤخذ على اللجنة أنها تعطل القوانين، فنحن إما 
 .الداخلي أو هناك سياقات أخرى تصدرها لنا هيأة الرئاسة حتى نتبعها ونقول نحن تبعًا لما جاء بقرار هيأة الرئاسة قمنا بهذا

 -:على أية حال، أنا أعود إلى مشروع قانون اإلشراف القضائي
ضائية سواء كانت هذه الهيئات في المحاكم اإلشراف القضائي هو مؤسسة تتولى الرقابة على عمل الهيئات الق: السبب األول

أو في اإلدعاء العام أو غيرها من المؤسسات، هي تراقب وترصد مخالفات أعضاء السلطة القضائية ومن ثم تقوم برفعها إلى 
هيأة وردت أيضًا في هذا القانون إلى رئاسة مجلس القضاء األعلى لكي تقرر في ما إذا كانت هذه المخالفة تستوجب 

ذا إستوجبت مسائلة أيضًا تمر بمرحلة تحال إلى لجنة مشكلة بموجب القانون أسمها لجنة شؤون الم سائلة من عدمها وا 
 .القضاة، هذه هي عبارة عن محكمة تتولى توجيه التهم إلى القضاة، هذه اآللية المتبعة
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جعل أحد ( 19)ورد في الدستور في المادة  القانون، هنالك من قال ال يوجد، لماذا يرتبط بالسلطة القضائية؟ القانون عندما
هيئات السلطة القضائية وعندما جعله أحد هيئات السلطة القضائية، أي من ضمن مكونات السلطة القضائية في المادة 

 8919لسنة ( 822)والقانون لم يأت  بشيء غير مألوف في الدستور، وسبب تشريع القانون كان لدينا قانون رقم ( 19)
خاص باإلشراف العدلي كانت هذه الهيأة ترتبط بوزارة العدل وكانت تمارس دورها الرقابي على كافة منتسبي وزارة المعدل ال

مادة وردت في القانون القديم؟ السبب، هو أن ( 22)العدل، وقد يشكل البعض، لماذا تم إختزال هذه النصوص إلى أقل من 
إرتبطت بوزارة العدل كرعاية القاصرين ومديرية والتسجيل العقاري ودائرة كافة المؤسسات التي كان يشرف عليها هذا الجهاز 

كتاب العدول ومؤسسات اإلصالح إلى آخره، هذه جميعها كانت تخضع إلشراف ورقابة اإلشراف العدلي والتي حلت محلها 
قل من هذا الزخم كان فيها هي اإلشراف القضائي، فقط دائرة التسجيل العقاري كان في ذلك الوقت عندما كانت المؤسسات أ

عشرات من المشرفين تراقب عمل اإلشراف القضائي وكذلك كتاب العدول وكذلك رعاية القاصرين وكذلك لدينا مؤسسة خطيرة 
جدًا أسمها دائرة التنفيذ، المنفذ العدلي كانت أيضًا تخضع لإلشراف العدلي، هذه الهيئات اآلن هي غير موجودة فقط بقيت 

م والقضاة وهي ترصد عمل القضاة وترصد مخالفاتهم وال تستطيع التدخل بعمل القاضي قبل أن يصدر القرار لدينا المحاك
ولكنها تساءل القاضي إذا صدرت منه أفعال تتنافى، إما يسميها البعض األخطاء الجسيمة في القرارات القضائية، أو بعض 

ذا مارس القاضي خالفًا السلوكيات التي ال تنسجم مع واقع مهنة القضاء بإعتبار  أن للمهنة سلوكية معينة يجب التقيد بها وا 
 .أو سلوكيات أو تصرفات خالف لهذه السلوكيات يخضع إلى اإلشراف القضائي، هذا سبب إختزال المواد

از قويًا ولكن في الحقيقة من يقول البد من اإلستقاللية، نعم، نحن نطالب باإلستقاللية ونريد أن يكون هذا الجه: السبب الثاني
قال، يرشح رئيس هيأة اإلشراف القضائي من قبل مجلس القضاء ( 98)نحن أيضًا مرتبطين بالدستور، الدستور في المادة 

األعلى أي حصر الترشيح بمجلس القضاء األعلى، وبالتالي أنا وبوجود هذا النص أستطيع أن أسلب هذه الصالحية، 
ب باإلستقاللية ولكن هذه اإلستقاللية هل أن هذا الجهاز يكون وحده أو منظومة أستطيع أن أسلب هذه السلطة، نعم نطال

منفردة ال ترتبط بأية مؤسسة قضائية في الدولة أو أية مؤسسة أخرى؟ لو عدنا إلى نصوص الدستور لوجدناها ال تسعفنا 
ة تراقب عمل السلطة التنفيذية وهي إحدى مطلقًا، الغاية وقد يقول البعض هو جهاز، نعم، كثير من األجهزة اآلن هيأة النزاه

هيئات السلطة التنفيذية ولكن ال يعني هذا أنها ال تقوم بدورها وكثير من المؤسسات اآلن الموجودة هي تراقب العمل الذي 
على  أما أنا إعتبرت اإلرتباط نوع من اإلخالل بعمل هذه المؤسسة وبأنها ال تستطيع أن تقوم بدورها، لذلك نحن حتى نكون 

 .بينة، نحن إما أن نمضي بتشريع هذا القانون بما ينسجم وأحكام الدستور أو لدينا رأيًا آخر
آخر شيء، قرار المحكمة اإلتحادية، حقيقة أقولها ولألسف، أجاز لمجلس النواب تشريع القوانين إال ثالثة من بينها المتعلقة 

تقاللية ومع كل شيء ولكن محكومين بالدستور وبما جاء بقرار بعمل السلطة القضائية، نعم، نحن مع التعديل ومع اإلس
 .المحكمة اإلتحادية العليا

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .شكراً 

الصورة واضحة، غير واضحة؟ مع ذلك المقترح المقدم بشأن مناقشة شاملة لمشاريع قوانين السلطة القضائية مقترح مقبول، 
 .القضاء األعلى واإلدعاء العام فضاًل عن المحكمة اإلتحادية هيأة اإلشراف القضائي أيضًا مجلس

 .شكرًا جزيالً 
َم طلب من قبل عدد من السيدات والسادة األعضاء بتقديم الفقرة المتعلقة بــ موضوع لمناقشة السيد محافظ نينوى، ( 1)اآلن، ق د 

 -:حتى يكون حاضر اآلن فقط لدينا تهيئتهفأرجو 
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اللجنة ). 8929لسنة ( 18)ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم  تقرير :القفرة خامسا  * 
 (.القانونية، اللجنة المالية

 .أكملوا
 -:النائب محمود صالح عاتي الحسن -

 (مرافق). 8919لسنة ( 13)مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم  تقريريقرأ 
 -:لحسينيالنائبة حمدية عباس دمحم ا -

 .8919لسنة ( 13)مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم  تقريرتكمل قراءة 
 -:النائب سامان فتاح حسن رشيد -

 .8919لسنة ( 13)مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم  تقريريكمل قراءة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .شكرًا جزيالً 
 -:لير مصطفى عليالنائبة ريزان د -

في البداية تعديالت هذه القوانين تحتاج إلى دقة ومراجعة للمنظومة القانونية وأن ال تأتي بقوانين بسبب خلل في هذه 
 .المنظومة
ويحل محلها اآلتي، يكون الطعن تمييزًا في القرارات ( 281)من المادة ( ثانياً )التي تتضمن إلغاء الفقرة ( 1)المادة 

ا في الفقرة األولى من هذه المادة لدى محكمة إستئناف المنطقة سواء كانت صادرة من محكمة البداءة أو المنصوص عليه
من قانون التنظيم ( د)أواًل ( 83)محكمة األحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية، هذا النص يتقاطع مع نص المادة 

هيأة األحوال الشخصية ( د)محكمة التمييز كما يلي  تكون هيئات)والتي تنص على  8919لسنة ( 811)القضائي رقم 
 (.وتختص بالنظر باألحكام والقرارات الصادرة من محاكم األحوال الشخصية طبقًا ألحكام القانون 

 
 -:النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي -

على أن تختص محكمة البداءة بدرجة  من قانون المرافعات المدنية ونصت( 38)من التعديل ألغت نص المادة ( 8)المادة 
 .دعاوى الدين والمنقول التي ال تزيد قيمتها على مليون دينار( 8)أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى اآلتية، رقم 

سيدي الرئيس، أعتقد تحديد السقف بمليون دينار سوف يثقل كاهل محكمة التمييز، أقترح على اللجنة رفع هذا السقف إلى 
مليون دينار حتى ت نظر هذه الدعاوى من قبل محكمة اإلستئناف بصفتها التمييزية ألننا نعرف نحن مبلغ بقيمة المليون ( 81)

دينار مبلغ زهيد ونحن نعرف محكمة اإلستئناف تنظر بدعاوى بالمليارات فال أعتقد هو هذا الرقم سوف يعيق عملها أو تكون 
ماليين دينار بدل ( 81)رفع قيمة المبلغ التي تنظره محكمة البداءة بدرجة أخيرة إلى عاجزة عن النظر به، لذلك أقترح، أن ت  

 .مليون دينار حتى ي نظر من قبل محكمة اإلستئناف بصفتها التمييزية
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .شكراً 
 .اللجنة المختصة، تفضلوا

 -:النائب محمود صالح عاتي الحسن -
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 .ا أ رسل من قبل مجلس الوزراء طبعًا بعد إرساله من قبل مجلس القضاء األعلىأيضًا مشروع القانون هذ
 -:هذا القانون هو جاء بمسألتين أساسيتين

 .هو رفع قيمة الدعاوى التي ت نظر من قبل محكمة البداءة بدرجة أخيرة: المسالة األولى
اإلستئناف بصفتها التمييزية، فعندما نقول بهذا أن ال بدرجة أخيرة، أي ال يجوز الطعن بها إال أمام محكمة  نحن عندما نقول

تزيد على المليون دينار، أي ما دون ذلك لو رفعنا السقف ما دون ذلك أين يتم الطعن بهذه الدعاوى التي هي دون المليون 
 مليون دينار؟( 81)دينار؟ أو التي دون الــ

إطمئنان على طبيعة فحص القرار الصادر من محكمة البداءة فعندما  نعم أنا أعتقد، هنالك من يرى أنه يريد: المسألة الثانية
يكتفي بالطعن تمييزًا وهي محكمة قانون، أي تدقق فقط، ال تعيد إجراءات الدعوى مرة ثانية، فحتى يطمئن كان المبلغ السابق 

 .دينار اآلن إعتبر مليون واألمر طبعًا سوف تقوم اللجنة بدراسته( 111)
ظة السيدة ريزان، نعم ما قالته صحيح، ولكن هذا القانون جاء معدل لقانون التنظيم القضائي ولقرار مجلس في يتعلق بمالح

قيادة الثورة المنحل الذي منح محكمة اإلستئناف الصفة التميزية، إختصاصات محكمة التمييز في ما يتعلق بالنصوص التي 
ذلك فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر من بقية المحاكم سواء كانت من وردت بالقرار ذاته قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وك

البداءة بدرجة أخيرة أو سواء كانت من قبل محكمة الجنح أو من قبل محكمة األحداث في الجنح، هذه منحها إلى محكمة 
 .اإلستئناف

حكمة التمييز الحق بالنظر به تمييزًا مرًة هنا اآلن، هذا القرار الصادر من قبل محكمة اإلستئناف، القرار التمييزي أعطى لم
ثانية لتدقيقه، أيضًا زيادة لإلطمئنان، جاء القانون بتعديل مهم جدًا، القرارات الصادرة من محكمة األحوال الشخصية كانت 

ناف بصفتها يطعن بها تمييزًا أمام محكمة التمييز اإلتحادية اآلن أ عطي الحق إلى الطعن بها تمييزًا أمام محكمة اإلستئ
أيام ( 81)أيام، أي السقف الخاص بالطعن كانت المدة الزمنية ( 81)يومًا بعد أن كان القانون القديم ( 31)التمييزية خالل 
 .يومًا وهذا أيضًا يعطي الحق( 31)تم تمديدها إلى 

 -:طبعًا جاء القانون بمسألة أخيرة وهي
تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة، وعندما نقول بدرجة أخيرة يترتب  هو وضح بشكل دقيق الدعاوى التي: المسألة الثالثة

عليها نتيجة الطعن بالقرار يكون أمام محكمة اإلستئناف بصفة أصلية أي إستئنافًا أو أمام محكمة التمييز بصفة تمييزية ومن 
لصادرة من محكمة اإلستئناف ثم أضاف حق آخر وهو من الضمانات عندما مكن محكمة التمييز بمراقبة بعض األحكام ا

 .بصفتها التمييزية حتى ي طمئن للعمل بها
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .شكرًا جزيالً 
 -:اآلن تتقدم
 (.األوضاع اإلنسانية في المحافظة. )موضوع عام للمناقشة بحضور السيد محافظ نينوى : الفقرة سابعا  * 

 .الحديث بهذا الخصوصيتم إستدعاء السيد محافظ نينوى لغرض الحضور و 
 .أيضًا، مناداة السيدات والسادة األعضاء

 .في بداية األمر نرحب بالسيد محافظ نينوى حضوره جلسة مجلس النواب للحديث عن األوضاع اإلنسانية في المحافظة
 .أترك المجال للسيد المحافظ بهذا الخصوص

 .تفضل
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 -:السيد محافظ نينوى  -
 .ترمالسيد رئيس مجلس النواب المح

 .السادة األفاضل نواب رئيس المجلس المحترمون 
 .السادة الكرام أعضاء مجلس النواب المحترمون 

ال يخفى على مسامعكم ما حل في مدينة نينوى، جميع المحافظات، صالح الدين واألنبار تم تحريرها، المحافظة الوحيدة 
 .الباقية هي محافظة نينوى 

لتحرير على الرغم من األزمة المالية التي يمر بها بلدنا العراق أن تكون هناك الجدية نطلب أن تكون هناك جدية في عملية ا
 .في عملية التحرير واإلسراع بها

 .عملية التحرير ال تقل عن وضعية السد والمخاطر التي تهدد مدينة نينوى، هناك شركة تريفي اإليطالية على وشك التعاقد
لإلستجابة على التفاوض مع شركة تريفي، ولكن عامل الوقت جدًا مهم هو اإلسراع الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء 

 .والمباشرة في التنفيذ، تنفيذ الصيانة وتدارك المخاطر
 .الجانب اإلنساني، الفقرة الثانية هو موضوع أخواتنا األيزيديات المحررات، لم يكن هناك دعم ال مادي وال معنوي إتجاههن

ن كانت ال توجد المواد يجب أن موضوع مفردات البطا قة التموينية للنازحين في اإلقليم، لم يكن هناك توزيع لهذه المفردات وا 
 .يكون هناك توزيع لمبالغ نقدية توزع إلى النازحين

معامالت المتقاعدين، من أكمل السن القانوني وترويج هذه المعامالت، هناك توقف لهذه المعامالت التقاعدية لكافة 
 .عدينالمتقا

 .لم تسدد إلى هذا اليوم 2181و  2182مستحقات الفالحين لعام 
 .ال يوجد مكان لهذه المحاصيل الزراعية 2181هناك ساحة مشيرفة التي يتم التسويق إليها وعلى أبواب حصاد عام 

ديهم أرصدة ونازحين ال هناك أرصدة لكافة أهالي نينوى في البنوك لم يتم إطالقها كونها مبالغ مجمدة وجميع أهالي نينوى ل
 .يتمكنون من تدارك أمورهم المادية والمعيشية

ضابط ومنتسب، نطالب بعودتهم لكون ( 1111)مديرية شرطة نينوى حاليًا هي في محافظة صالح الدين، ما يقرب من 
وظيفية، نطالب  ألف درجة( 32)الدولة أنفقت مبالغ باهضة على الشرطة في معسكر دوبر دان، مالك مديرية شرطة نينوى 

أن يكون هناك حفاظ على هذه المالكات مع فتح تطويع جديد مع إصدار عفو لكافة المنتسبين الذين لم يستطيعوا اإللتحاق 
 .بهذا المعسكر

لى اآلن يمضي الشهر الــ ( 88)رواتب الموظفين المحاصرين، حيث هناك الكثير منهم ممن تم إعدامهم على يد الدواعش وا 
 .ه الرواتبولم تصرف هذ

 .كذلك المهاجرين المهجرين في تركيا واألردن، أيضًا موظفين ورواتبهم متوقفة إلى هذا اليوم
منحة المليون لكافة النازحين، كثير منهم لم يستلموا هذه المنحة إضافًة إلى المواد الطبية واإلنسانية لهؤالء النازحين حيث 

 .يعيشون بأم ر و أسوء حالة إنسانية
محافظات والمحافظين السابقين، تم إيقاف رواتبهم كونهم متقاعدين لوجود خلل في بعض المحافظات وأنا مستعد مجالس ال

 .أن أعطي تعهد خطي بأنه ال يوجد لدينا أي فساد لمعامالت المتقاعدين السابقين لمجلس المحافظة والمحافظين
فيها ولم ي نسب أي عميد لهذه الكلية لتستمر على منصب كلية ال يوجد ( 81)جامعة الموصل، هناك عدة شواغر، ما يقارب 

 .رؤساء األقسام في جامعة الموصل
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 .رواتب الشهداء والمتضررين من العمليات العسكرية لم يتم إطالقها إلى اآلن
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .بقيت ثالث دقائق
 -:السيد محافظ نينوى  -

 .النواب ولإلخوان أعضاء مجلس النواب سيادة الرئيس، أنا أشكر جنابك، وللسادة
بإختصار هذا ما تعانيه محافظة نينوى وأؤكد على رواتب المحاصرين والمهجرين وخطورة ومخاطر سد الموصل وعامل 

 .الوقت مهم جدًا واإلسراع بالمباشرة بعملية الصيانة من قبل شركة تريفي
 .وشكراً 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .و فقط للعلم ما تم ذكره من قبل السيد المحافظأ ؟مناقشةهل توجد ضرورة لل
لجنـة , لجنـة التعلـيم العـالي, لجنة المـوارد, اإلنسانلجنة حقوق  ،المعالجات يجادإاللجان المختصة لغرض  إلىما تم ذكره يحال  

 .إنسانيةمعالجة  إلىتحتاج  أوضاعبنظر االعتبار ما تم ذكره اآلن من  تأخذ, الخدمات
- :ئب علي جاسم دمحم المتيوتيالنا -

نتهـك كـل إ ،العراق عمومًا وبنينوى خصوصاً  أهاليبحق  أجرمونؤمن انه  اإلرهابيالتنظيم  أننعتقد نرحب بالسيد محافظ نينوى و 
الموصــل مضــايا جديــدة  ،مضــايا جديــدة أو إلــىنينــوى اآلن بحاجــة  ،شــيء فــي نينــوى قتــل وســبى وهجــر ودمــر وســلب الممتلكــات

الموازنة وصرف مستحقات الموظفين ولو  أطالقفي دعم محافظة نينوى من حيث إخواني في مجلس النواب وقفتكم  إلىبحاجة 
نشــاءعمليــة التحريــر بفــي بــدء  واإلســراعبشــكل بســيط للرواتــب وكــذلك الفالحــين والمتقاعــدين   ،الحشــد الشــعبي العشــائري لنينــوى  وا 
 .الخدمات في نينوى متوقفة ،لحظةالالتي لم تسلح تسليح نوعي لحد  كذلك دعم قيادة عمليات نينوى وقيادة شرطة نينوى 

 
- :النائبة انتصار علي خضر الجبوري  -

السـد وهـذا الكـالم مختصـر جـدًا عـن قـم بزيـارة هـو و نسـأل السـيد المحـافظ نرحب بالسيد محافظ نينوى لحضـوره فـي هـذه الجلسـة و 
 .أوالً في السد هذا  الحظهما  إليضاحجنة الزراعة يوضح لنا وان يكتب تقرير الى ل أنحالة السد فعليه 

 واألرامــــلوزارة العمـــل والشــــؤون االجتماعيــــة قطعــــت المعونـــة عــــن الفقــــراء  ،التــــي ذكرهــــا اإلنســــانيةالمشـــاكل  إلــــى إضــــافة :ثانيـــاً 
أخر عــن المــوظفين اليــوم رواتــب الــداخل ورواتــب النــازحين تتــ ،وهــذه المشــكلة كبيــرة ،والمحتــاجين داخــل محافظــة نينــوى والنــازحين

وبناتـه مقطوعــة علــيهم رواتــبهم  أوالدهثـالث عوائــل كــون  قــوم بإعاشــةالمتقاعـد داخــل محافظــة نينـوى ي. وكـذلك رواتــب المتقاعــدين
الحـــاالت المرضـــية داخـــل  إلـــىالمحـــافظ لـــم يتطـــرق ســـيادة كـــذلك . اإلنســـانيةهـــذه الحالـــة  إلـــىنظـــر ن ي  أيجـــب  ،كـــونهم مـــوظفين

بعـد التحريـر لـم مـا مرحلـة التحريـر و . زمنـة لـيس لـديهم دواء ولـيس لـديهم غـذاء ولـيس لـديهم كهربـاء حـاالت مرضـية م ،الموصـل
المـدنين  األهـاليكرفانـات لنـزوح  أومخيمـات  أوهل تـم التنسـيق مـع الحكومـة المركزيـة لتـوفير مالجـئ  ،يتطرق لها محافظ نينوى 

 وا عــادةكيفيــة التنســيق  ،الحكومــة المحليــة ،مجلــس المحافظــة وبعــد التحريــر لــم يوضــح خطــة عمــل ؟تحريــر محافظــة نينــوى  أثنــاء
مجلـس النـواب  وأدعـوهـذه الناحيـة  إلـىتطـرق ين أرجو منه أ ،محافظة نينوى لم يتطرق لها السيد المحافظ أعمارحالة  ،النازحين

 .هذه الناحية والحكومة المركزية فيلدعم محافظة نينوى 
- :النائب حجي كندور سمو خلف -
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المـدن المحـررة التابعـة لمحافظـة نينـوى إعمـار  وا عـادةخـدمات اللماذا لم يتم لحـد اآلن تقـديم لسيد محافظ نينوى المحترم، نرحب با
هنـاك دعـوات مـن قبـل فصـائل الحشـد  أنمـن  اإلطـارواضحة في هذا  ةخطو هل هناك دعوات  ،إليهاالنازحين  عادةإ فضاًل عن 

 . في هذه العمليات أشراكهمهل ان هناك نية  ؟ركة في تحرير المدينةالشعبي التركماني والمسيحي يطالبون المشا
حتجـازهن إ أمـاكنناحيـة يزيـديات المختطفـات مـن اإل حـولعمل من قبل محافظ نينوى للحصـول علـى معلومـات  آليةهناك  :ثالثاً 
 .أوضاعهنو 
- :ألصالحيالنائب ارشد رشاد فتح هللا  -

ن أ أيضــاً  ،اإلقلــيمخــر فــي آهنــاك مكــان يكــون غــي ان نبي ،درجــة لشــرطة نينــوى  لــفأ( 32) ن هنــاكأالســيد محــافظ نينــوى ذكــر 
 .للتطوع اإلقليمفي  اآلخرينالشرطة  إلفراد لتحاقإللهل هناك مكان  ،يشاركوا هؤالء

 . تدعم محافظة دهوك في هذا المجال أنعلى الحكومة  ،دهوك تحملت جزء كبير :ثانياً 
لسـيد المحـافظ ورئـيس مجلـس نينـوى ونائـب رئـيس مجلـس نينـوى دور فـي لهل  ،فتح في مخمورست  العمليات المشتركة التي  :ثالثاً 

 ؟ال أم ؟هذا المركز
 -:النائب احمد عبد هللا عبد خلف الجبوري  -

علـى احـتالل نينـوى مـن قبـل عصـابات  أشـهريعنـي بالتأكيـد اليـوم وبعـد مـرور سـنة وثمانيـة نرحب بالسيد محافظ نينوى المحترم، 
 أهـالياليـوم  ،مـن الظلـم ،القتـلاأللـم، مـن مـن  ،المعانـاةمـن الـذي تكلـم عنـه السـيد المحـافظ هـي قطـرة مـن بحـر  اإلجراميةداعش 

العـدة  إكمـالرفـع معانـاتهم هـو يتـأتى مـن خـالل  ،األسـبابطعـت بهـم سلطان جائر وظالم وهو داعـش ق   إلى اركو محافظة نينوى ت  
 األجهــزة منتســبيحتــى  ،مــن ســنة وال يســمح لهــم بحمــل الســالح أكثــرمنــذ  ينتظــرون ائر العشــ أبنــاءاليــوم  ،لتحريــر محافظــة نينــوى 

وجــد هنــاك جديــة مــن قبــل الحكومــة بتحريــر محافظــة تال  ،فــي الشــرطة وفــي عمليــات نينــوى ال زال التســليح بشــكل بطــيء األمنيــة
جديـة  إلـىنحتـاج  نـالكن ،لـى تحريـر المحافظـةهم قـادرون عئبأبنـامن العشائر ومن األجهـزة األمنيـة و محافظة نينوى  أهالي. نينوى 

حـل مشـكلة فـتح ن ت  أالصـبر  غالعشـائر ينتظـرون بفـار  أبنـاءكبيـرة مـن  عـدادأ اليـوم لـدينا . في تسليح شرطة نينوى وتسليح العشـائر
 .وبين الحكومة المركزية يجب ان يكون هناك استماع اإلقليمبين  إشكاليةهناك . المعسكرات في مخمور

 ؟لماذا ال يصرف هذا الراتب. المحافظة ألهالي أسبوعينمجلس النواب العراقي يطالب بصرف راتب واحد قبل  ،ألخرى ا المسألة
 أهــاليقــل تقــدير حتــى نكســب أن يصــرف راتــب علــى أيجــب  ،األمــام إلــىهــذا الراتــب مــع وجــود تحريــر ســيدفع بعمــل المعنويــات 

 .المحافظة في عملية التحرير
 -:لهبابياد هللا النائبة نهلة حسين سع -

مشـاركة المتطـوعين مـن أهـالي محافظـة نينـوى تحـت خيمـة الحشـد الشـعبي بمـا انـه أنـت  ه مـننريد من المحافظ ان يبين لنا موقف
وزارة الداخليــة ووزارة منهــا لمــاذا لــم يطالــب مــن قبــل المحــافظ إلــى األجهــزة األمنيــة و  ،طالبــت بالجديــة فــي تحريــر محافظــة نينــوى 

ضــافة  الــدفاع والقائــد العــام للقــوات المســلحة بتحريــر محافظــة نينــوى بكافــة القطعــات أبنــاء نينــوى المشــاركين فــي الحشــد الشــعبي وا 
كـل يـوم هنـاك عمليـات إعـدام داخـل  ،ن هنـاك مـأزق داخـل محافظـة نينـوى أافة وكافة القطعات باإلضـالجيش والشرطة االتحادية 

دخـار أمـا المـداومين إتكون رواتب الموظفين داخـل محافظـة نينـوى ان يكـون  نأطالب أ   أنا ،إضافة إلى الرواتب ،محافظة نينوى 
 .فيكون الراتب االسمي فقطبالدوام مستمرين الالمستمرين بالدوام راتب كامل أما غير و خارج المحافظة 

- :النائب كاوه دمحم مولود حويز -
قضاء مخمور مـن أهالي المحافظة تقوم بتوفير حصة  هل ان. تعلق بقضاء مخمور خاصةً ما يللسيد المحافظ ومنها  ةلئسألدي 

يعنـي قبـل ( 2182) قضاء مخمور ال تصلهم هذه الحصة ومنذ شهر نيسـان لسـنةأهالي ن أن حسب معلوماتي البنزين والكاز أل
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تلموا ن أهـالي مخمـور ومخـيم مخمـور لـم يسـتلموا الحصـة التموينيـة فقـط اسـآلاتحتـل داعـش محافظـة نينـوى ولحـد  أنشهرين قبـل 
 . ةات لحل هذه المشكلة من قبل المحافظءجراما هي اإل ،الطحين

 لســنواتيعـانون مــن عـدم اسـتالمهم مسـتحقاتهم ل النقطـة األخيـرة بالنسـبة لفالحـي مخمــور وزمـار وهـذه منـاطق محــررة طبعـًا أيضـاً 
 .وأريد جواب من السيد المحافظ( 2181)و( 2182)
- :النائب دمحم ناجي دمحم العسكري  -
ثـم مـا هـي الصـفة الرسـمية عنـه، نسمع من السيد المحافظ الدور التركي في محافظة نينوى ولم يعطينـا أي شـيء أي ملخـص  لم

 .منه شيء نسمعأن نريد  ،التي يتحرك فيها أثيل النجيفي داخل المحافظة
- :النائب احمد مدلول دمحم الجربا -

طلـب واحـد وهـو . لكن الذي تفضل به هو مختصر ،ناة أهالي نينوى تمنيت ان تعطي وقت أكثر للسيد المحافظ للحديث عن معا
لكـن أنـا عنـدي طلـب  ،ويريـد تنفيـذهاعنـدما أتـى إلـى العاصـمة بغـداد أكيـد توجـد لـه طلبـات  ،منا وليس نحن نريد منـه يريدالرجل 

داري إن هـم واجـبهم اإلقلـيم ألبتعـاد عـن السـجال السياسـي الحاصـل بـين المركـز و حكومة نينـوى اإلداريـة اإل منأتمنى  ،واحد منه
حسـبون علـى جهـة يعنـي ال ي   ،فخدمـة النـازحين وخدمـة تحريـر نينـوى هـو واجـبهم الرسـمي ،خدمة الناسلوواجبهم خدمي وأنساني 

 .وأكيد الطلبات الموجودة سوف يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب، ضد جهة
- :النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد -

أنا مـن محافظـة . ألوضاع اإلنسانية للنازحين في اإلقليم وخاصًة محافظة دهوكلعدم تطرق السيد المحافظ من بت ستغر إ حقيقةً 
يعنـي عنـدما نراجـع مستشـفيات محافظـة  ،الخـدمات الوضـع الصـحي. دهوك ومحافظتنا أصبحت محافظتين من الناحية السـكانية

األدويــة وكــذلك الخــدمات التــي يجــب ان تكــون هنــاك تخصيصــات  هــم مــن النــازحين وهــم يعــانون مــن قلــة%( 11) ةً دهــوك حقيقــ
كل هـذه الخـدمات فيهـا نقـص  ،باإلضافة إلى الوقود والتعليم والتربية ،مالية لتتمكن هذه المستشفيات من تقديم الخدمات للنازحين

الوضـع االقتصـادي الــذي  يعلـم ، حقيقــًة والجميـعكبيـر وشـديد للنـازحين الموجـودين فـي محافظــات اإلقلـيم وتحديـدًا محافظـة دهـوك
 .ر كبيريثر تأثأيمر به اإلقليم قد 

- :النائبة حنان سعيد محسن الفتالوي  -
يسـتطيع عرف ماذا أ  المطلوب منه الكثير وهو محافظ بال محافظة ومحافظ بال دوائر فالحقيقة  ،كان هللا في عون محافظ نينوى 

 .يفعل ونحن توقعاتنا وتوقعات الناس منه كبيرةأن 
نحــن ســمعنا  ؟ســيتم تحريــر نينــوى  ىمتــيعلــم الدولــة العراقيــة فــي ول ؤ ؟ هــل يوجــد مســالــذي لــم أجــد لحــد اآلن لــه أيــة إجابــةســؤالي 

 لـمنع والـى اآلن ال( 2181) ونحـن اآلن فـي عـام( 2181) سيكون عام تحرير كامل األراضي العراقية وخلص عام( 2181)في
فنحتـاج  ،الموصل معاناة أهلها ستستمر ومعاناة الدولة العراقية كلها سـوف تسـتمر بدون تحرير ،متى سيتم تحرير محافظة نينوى 

 .الموصل حتى أهالي الموصل يعرفون ونحن أيضا نعرف ايحررو أن  لديهم النيةمتى يقول الدولة العراقية في ول عراقي ؤ مس
- :صديق رشيد أمين النائب طارق  -

ن علـى وجـه الخصـوص فـي ييد المحافظ مـن أحـوال النـازحين والمهجـرين وااليزيـديليه السإما تطرق نرحب بالسيد محافظ نينوى، 
في الموصل وان أوضاع معيشـتهم  هاأحوال ال يحسد عليه وان الحكومة االتحادية لم تقم بواجبها القانوني واإلنساني تجاه مواطني

لضـغط علـى الحكومـة لة ولجانهـا المتخصصـة ان يتحرك على مسـتوى هيئـة الرئاسـنبغي لمجلس النواب ي نذإ. دون الحد األدنى
 ،سؤالي للسيد المحافظ وأريد توضيح حول نسبة حصة مدينة الموصـل للمنـاطق المحـررة. ألهلهم ةلالهتمام األكبر بحالة المعيش
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ما هـي . ونصف مليون دوالر لهذا الغرض( 311)عمار المناطق المحررة ويوجد تخصيص أكثر منهناك صندوق مخصص إل
 .وصل وخاصًة في مناطق زمار وناحية شنونة وقضاء وسنجار ومخمور المحررينمالحصة 
- :النائب محسن سعدون احمد سعدون  -

السيد المحافظ ليس كل الصالحيات الموجودة لـدى المحـافظين اآلخـرين  ،لقاء مهم جداً الحقيقًة هذا نرحب بالسيد محافظ نينوى، 
نطلــب مــن الســيد المحــافظ ومجلــس النــواب والحكومــة دعــم المحــافظ  ،ينــة محتلــةالمد. علــى األرض موجــودة لــدى الســيد المحــافظ

المـوظفين الـذين نزحـوا مـن و دوائـر الصـحة ودوائـر النفـوس والتربيـة وكـل الـدوائر . للموظفين الموجودين فـي دوائـرهم فـي كردسـتان
أنـا لـدي اقتـراح لكـل الـذين يشـاركون  ،نـوى أنـا أعتقـد مجلـس النـواب يجـب ان يـدعم محـافظ ني ،نينوى هؤالء محتاجين رواتب اليـوم

 .في تحرير محافظة نينوى ونحن جزء مهم مع هذه المشاركة ولكن من الممكن فتح معسكرات للعشائر قريبة من ناحية
- :ىالمولعلي النائب دمحم تقي  -

فـي البلــد شـيء صـعب ولكــن  اآلن مـع هــذه المشـاكل الكثيـرة طبعــًا اسـتمعنا مـع الوضــع االقتصـادينرحـب بالسـيد محــافظ نينـوى، 
ن أأذا نـدخل فـي مواضـيع أخـرى يمكـن ان ال نـتمكن لكـن اآلن أذا تحـررت نينـوى يمكـن فـي ذلـك الوقـت . تحريـر نينـوى لاألولوية 

 اآلن لدينا قوات من تلعفر من الشـرطة االتحاديـة والجـيش والحشـد الشـعبي يقـاتلون أيضـاً . كبرأالحل لباقي المسائل بشكل  كون ي
خرجـوا مـن تلعفـر ولحـد أن  ذشـهيد منـ( 211) نبار وغير ذلك وقـدمواراضي العراق في بيجي وفي جبل مكحول وفي األلتحرير أ

الجميـــع ان  ، نحـــن نـــدعوال بـــد ان يشـــارك الجميـــع ولـــيس مـــن حـــق احـــد ان يمنـــع اآلخـــرين مـــن تحريـــر مـــدينتهم أو بيـــوتهم. اآلن
والمسـيحيين والشـيعة والعـرب وكـل عشـائرهم السـنية وغيـر  ينااليزيـدييشاركون من كل المكونات الموجـودة فـي المنطقـة ومـن كـل 

فـي التحريـر ولـيس مـن حـق احـد ان يمنـع احـد فـي مسـألة  امدينتهم الكركرية وكل أهالي هذه المناطق ان يشـاركو  اذلك ان يحررو 
 .منطقة وكيف نحل المشاكلبعد التحرير ان تكون هناك لجان مشتركة كيف نتعايش تعايش سلمي في ال التحرير وندعو أيضاً 

 
- :النائب حنين دمحم احمد قدو -

كل التـي اكل المشلضرورة دعم كل التوصيات ودعم حل بالحقيقة أنا أطالب مجلس النواب العراقي نرحب بالسيد محافظ نينوى، 
هـذه المحافظـة وأيضـا نطلـب  لتفات الحكومـة العراقيـة إلـى هـذه الطلبـات الشـرعية ألبنـاءإ يعاني منها محافظة نينوى وكذلك أيضاً 

 بنـاء أهـاليشـراك كـل مكونـات الشـعب العراقـي وكـذلك الحشـد الشـعبي لتحريـر هـذه المحافظـة إلنقـاذ أإمن السيد المحافظ ضرورة 
يتم تحرير  عندمامشاكل النازحين والمهجرين سوف تحل  أنالموصل الذين هم اآلن أسرى لدى الجماعات اإلرهابية وبدون شك 

 .ظة من دنس الجماعات اإلرهابيةهذه المحاف
- :النائب سالم صالح مهدي المسلماوي  -

ن أأنـا أعتقـد  ،المعاناة والمشاكل التي تواجـه أهـالي نينـوى بشـكل عـام ومدينـة الموصـل بشـكل خـاص بحاجـة إلـى جهـود اسـتثنائية
د العراقيين بشـكل عـام ويمنـع األصـوات سلطة بتوحيد هذه الجهود ويوحد جهو  وأيضاً  راتمكانية وقدمن إ هيملك مامجلس النواب 

طبعــًا  ،التــي تنــادي بعــدم مشــاركة الحشــد الشــعبي لتحريــر أهــالي نينــوى مــن هــذه المأســاة الحقيقــة التــي يعرضــها الســيد المحــافظ
أي صــوت يقــف أمــام يعنــي بعــض التشــكيالت التــي جاهــدت  نً أذ. مشــكور علــى وجــوده فــي هــذا المكــان وعــرض هــذه المأســاة

أصــــبح مــــن الواجــــب علينــــا جميعــــًا ان ننظــــر إلــــى هــــذه المأســــاة ونــــذهب جميعــــًا إلــــى إنقــــاذ أهــــالي نينــــوى . كثيــــرة وا عطــــاء دمــــاء
فـي مدينـة الموصـل ومـا هـي  الموجـودينهـل لديـه بيانـات نسـبة . لدي سؤال بشـقين للسـيد المحـافظ. وبالخصوص مدينة الموصل

 .الموصل من قبل الدواعش هلالبيانات لمعاناة أ 
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- :واطف نعمة ناهي صخيرالنائبة ع -
نتســاءل هنــا ان . خــوان طلبــاتهم حــول تســليح العشــائر وتســليح أبنــاء المحافظــة وتــدريبهم لغــرض تحريــر المحافظــةنســمع مــن اإل

المحافظة محتلة لكن هو رئـيس الوحـدة اإلداريـة والجانـب األمنـي هـو السـيد المحـافظ  أنرئيس الوحدة اإلدارية في المحافظة ولو 
مـــن  ،مـــن أبنـــاء المحافظـــة والجانـــب التركـــي جهـــزهم باألســـلحة ودرب هـــؤالء( 2111) عســـكر بعشـــيقة الـــذي فيـــهنتســـاءل عـــن م

 .؟أم المحافظ الذي هو اليوم يمتثل أمام مجلس النواب ؟أثيل النجيفي الفاقد الشرعية. ول عن الجانب األمنيؤ المس
- :النائب عبد العزيز حسن حسين حسن -

ـــ وتـــدوين أقـــوالهم وخاصـــًة جمـــع معلومـــات عـــن  اتاإليزيـــديقبـــل المحافظـــة لمتابعـــة قضـــية الســـبايا كلت لجنـــة قانونيـــة مـــن هـــل ش 
 جنــة فعــالً لذا لــم تشــكل هــذه الإمــن الناحيــة القانونيــة ان يثبــت علــيهم ويــتم رفــع الــدعاوي . المجــرمين ان كــانوا عــراقيين أو أجانــب

 .مجلس النواب ان يشكل لجنة خاصة بهذا الخصوص
- :جمعه خضر شبكالنائب سالم  -

نينــوى مــن الرواتــب محافظــة نحــن نطالــب مجلــس النــواب والحكومــة لمســاندة كــل مــا طلبــه الســيد المحــافظ حــول مســتحقات أبنــاء 
حقيقـًة هنـاك مشـكلة  ،ومستحقات الفالحين وكذلك حـل مشـكلة رواتـب مـوظفي الصـحة حـول تحويـل رواتـبهم إلـى المنـاطق اآلمنـة

يصــال بالمحــافظ  لــدى مــوظفي الصــحة وأطالــب الســيد حــل هــذه المشــكلة وكــذالك أطالــب تنســيق منظمــات مــع الســيد المحــافظ وا 
 .الخدمات إلى المناطق المحررة ودعم المناطق المحررة في محافظ نينوى 

- :النائب جوزيف صليوا سبي -
والتـي تـم  هـا جميعـاً بي نعتـز هتمـام باآلثـار التـلجنـة أو هـل فـي الحسـبان اإل ل هل لديكم أيضـاً ءتسانرحب بالسيد محافظ نينوى، أ

من هذه المدينة ومـا هـي  واخلتفجيرها وتخريبها من قبل اإلرهابيين والكنائس وكيف سيعودون المسيحيين إلى هذه المدينة بعدما أ  
 .العريقة شورية الموجودة في هذه المدينةهتم بقضية اآلثار اآلأ وأنا  ؟سبل المعالجات وكيف سيتم تعويضهم

- :نينوى  محافظالسيد  -
هــذه المشــاكل التــي  ،الســيد رئــيس مجلــس النــواب تحــدد بوقــت معــين أنالوقــت كــان هــو العامــل  نــواب،خــوان أعضــاء مجلــس الاإل

ردنـا أمخيمـات النـازحين لـو  ،طرحت هي مشاكل مؤقتة ترقيعية لكن الحل األمثل والشامل لكل مشاكل نينـوى وأهلهـا هـو التحريـر
مـاء ال  ،وجـديكهربـاء ال  ،الموظفين في داخـل المدينـة مناديل الورقية،المثل ت التي يرقدون فيها المخيما ،نتكلم عن معاناتهمأن 
السيدة النائبة انتصار الجبوري تكلمت  .يمرون بكارثة إنسانية ،بطالة منتهية حالتهم المأساوية صعبة جداً  ،عالج ال يوجد ،يوجد

 لكـن الخلـل الموجـود هـو عطـل البوابـة السـفلية رقـم ،التحشية والحقن مستمرةأنا أكثر من زيارة كنت للسد كانت عملية  ،عن السد
عامــل الوقــت مهــم لغــرض المباشــرة مــن قبــل  ،حضــرنا إلــى مجلــس النــواب هــو لغــرض المطالبــة والمســاعدة للمباشــرة عنــدماو ( 2)

وحــدة ( 82) محافظـة نينـوى  ،ارعمــموضــوع النائـب كنـدور موضــوع المنـاطق المحـررة واإل .(2) صــيانة البوابـة رقـملشـركة تريفـي 
ناحيــة ربيعــة . ء ســنجارقضــالعــداد الكشــوفات وخاصــًة إل ( (UNنــاك عمــل مســتمر وتنســيقي بــين منظمــةهو أداريــة محــرره منهــا 

 ،مـــن عـــودة العوائـــل%( 11) ســـتقرار الســـلمي تقريبـــًا مـــا يقـــارب فـــي زمـــار بنســـبةاإل ،وناحيـــة زمـــار تـــم العمـــل فيهـــا وناحيـــة وانـــة
موضـوع تســليح العشـائر أي مكــون . تحريـر نينــوى لع أبنــاء نينـوى هــم مشـمولين بــأي حشـد يكــون وواجـب الــدفاع جميـ ،المتطـوعين
 .ن تساهم وتشارك بعملية تحرير نينوى أقومية مشمولة و ديانة و وأي فئة 

على محافظ  فقطموضوع دور تركيا نحن دولة يرأسها رئيس وزراء ما يأمر به رئيس الوزراء يكون ملزم وواجب التنفيذ ليس 
نما على كافة المحافظين . عمارمحافظة نينوى لم يصلها أي مبلغ من مبالغ صندوق اإل ،عمارصندوق اإل. نينوى فقط وا 
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. تخويل رئيس المجلس بإقامة الشكوى بيزيديات هناك تخويل بقرار من مجلس المحافظة اإل. يزيدياتموضوع البنات اإل
من أهل نينوى أكثر من هم النازحين في محافظة دهوك  أني محافظة نينوى علمًا البيانات نعم موجودة لكافة النازحين ف

هناك قرار من وزارة النفط انه ال يجوز توزيع المشتقات النفطية فقط على  ،موضوع البنزين والنفط األبيض. سكان أهل دهوك
حصلت الموافقة انه يتم توزيع المشتقات أنه وزير النفط معالي لقائنا مع  ،الوحدات اإلدارية التي فيها محطات حكومية

 .مشكلةأي النفطية للوحدات اإلدارية للمحطات األهلية والعمل مستمر وليس فيه 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

طالع مجلس النواب حول األوضاع اإلنسانية في المحافظة، واللجان المختصة التي  نشكر السيد محافظ نينوى على حضوره وا 
 .كرها تأخذ باالعتبار ما تم طرحه من مشاكل لغرض المعالجةسبق أن تم ذ

 .التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الزراعة والمياه واألهوار: الفقرة سادسا  * 
- :السيد فرات دمحم عبد حسن التميمي -

طلب ألحد السادة  قدمنا كتاب إلى هيأة الرئاسة والتقرير مهم لكن األهم منه هو مستحقات المزارعين وسبق أن أحلت حضرتك
النواب بإيجاد حل بعدم قدرة الحكومة على دفع المستحقات وكانت هناك استضافة لمدير عام المحاسبة في وزارة المالية ومدير 
عام تجار الحبوب في وزارة لتجارة في األسبوع الماضي وحدث اتفاق على أنه مجلس النواب يصدر قرار يلزم فيه الحكومة 

ض المزارعين بذمتهم مستحقات مالية لدى المصرف الزراعي وبدالت إيجار ومعدات زراعية لشركة بمبدأ المقاصة، بع
التجهيزات الزراعية وفي نفس الوقت لديهم مستحقات مالية بذمة الحكومة ووزارة التجارة، إذا توافق هيأة الرئاسة نصوت على 

 .هذا القرار ويؤجل التقرير إلى جلسة أخرى 
- :النواب السيد رئيس مجلس -

 .أحيل تقريركم إلى اللجنة المالية وننتظر منها الجواب بهذا الخصوص وبعد ذلك سيتم طرحه للتصويت
 أنت ترغبون بتأجيل التقرير؟

- :السيد فرات دمحم عبد حسن التميمي -
 .يقرأ التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الزراعة والمياه واألهوار

- :النائبة زينب ثابت كاظم علي -
 .مل قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الزراعة والمياه واألهوارتك
- :النائب نجم عبد هللا زغير اللهيبي -

 .يكمل قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الزراعة والمياه واألهوار
- :النائب خوشة وي خليل كريم -

 .ريكمل قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الزراعة والمياه واألهوا
- :السيد رئيس مجلس النواب -

اآلن أنتم تستعرضون جهودكم ونشاطاتكم وخصوصًا البيانات التي تم تقديمها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، فقط يتم 
اإلشارة إلى هذا األمر دون الدخول بتفاصيل ما تم التصويت عليه سلفًا بهذا اإلطار، أنا أدعو إلى توزيع التقرير للجنة إلى 

سيدات والسادة أعضاء المجلس وهو تقرير شامل ووافي عن كل أنشطة وأعمال اللجنة الدؤوب األستضافات واللقاءات التي ال
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تمت بهذا الخصوص، أشكر السيد رئيس اللجنة والسادة األعضاء على ما بذل من جهد بهذا اإلطار وأيضًا التقرير المفصل 
 .الذي قدم إلى المجلس الموقر

- :بة نجيب إبراهيم بامرنيالنائبة نجي -
بالنسبة إلى االجتماع األخير للجنة الزراعة مع المدراء العامين لثالث وزارات وزارعة الزراعة ووزارة التجارة ووزارة المالية حول 

ووزارة  مستحقات الفالحين إضافة إلى المقترح الذي قدمه رئيس لجنة الزراعة تم تقديم مقترح آخر وهو إمكانية اقتراض الحكومة
المالية من أحد المصارف لتسديد مستحقات الفالحين بداًل من أن تكون الحكومة مدينة لـ آالف الفالحين تكون مدينة لمصرف 

 .واحد، أرجو إدراج هذا المقترح أيضًا الذي اتفقنا عليه في اللجنة  لمعالجة مشكلة مستحقات الفالحين
- :النائب عزيز كاظم علوان العكيلي -

عاناة حقيقية من قبل المزارعين وتوجد توصيات خاصة لمجلس النواب وقرار من مجلس النواب بإعطاء المستحقات توجد م
وقرار رئاسة الجمهورية هو نفس القرار لكن في النتيجة أين المتابعة؟ المزارعين اآلن يعيشون في محنة  2181-2182لألعوام 

 .م منهم ترك الزراعةوبالنتيجة ال يستطيعون الزراعة لهذا العام وقس
- :السيد رئيس مجلس النواب -

لجنة الزراعة توافينا أين التلكؤ الذي يحدث؟ هل في وزارة الزراعة؟ أم وزارة التجارة؟ وما هي اإلجراءات المتبعة من قبل اللجنة 
 لمحاسبة من لم ينفذ قرارات المجلس وكذلك ما صدر من رئاسة الجمهورية؟ 

- :د حسن التميميالنائب فرات دمحم عب -
أخر استضافة كانت األسبوع الماضي لمدير عام المحاسبة في وزارة المالية ومدير عام تجارة الحبوب في وزارة التجارة، وزارة 

 :المالية وضحت أنه ال تمتلك سيولة دفع مستحقات الفالحين لألسباب التالية
وسبعمائة مليار دينار عراقي  ن لحاكمة السيادية وتقدر بتريليو مستحقات المزارعين ودعم المزارعين هو من ضمن النفقات ا -8

وعام  2182وهذه مثبتة ضمن النفقات الحاكمة بما فيها إقليم كردستان ووزارة التجارة تدعي أن الكميات المسوقة في أعوام 
 .أكثر من المبلغ المثبت في الموازنة االتحادية 2181

كميات المنهوبة والمهربة من دول الجوار سوقت إلى وزارة التجارة وأنا أوضح أنه بعض ال 2181برزت مشكلة في عام  -2
ومحافظة الموصل كانت ضمن لخطة الزراعية  2182وأطلع السادة والسيدات أعضاء المجلس على الكميات المسوقة لعام 

إذا افترضنا أن كل  2182وسم وكركوك وصالح الدين وديالى ثالثة مليون وخمسمائة وأربع وثمانون ألف طن هذه الكميات لم
المحافظات مشمولة في الخطة الزراعية وهذا يدل على أنه هناك كميات بحدود مليون طن استلمت وزارة التجارة هي خارج 

هي ثالثة ماليين ومئتان وثمانية عشر ألف طن  2181الخطة إما تكون مهربة أو تكون منهوبة ألن الكميات المسوقة لعام 
ة نينوى خارج الخطة الزراعية وأطراف كركوك وصالح الدين وجزء من ديالى واألنبار وهذا ولد عبء مالي على باستثناء محافظ

الحكومة وعلى وزارة المالية وعدم قدرتها على دفع المستحقات والقرار الذي قدمته إلى حضرتك أنه يعالج مشكلة المزارعين 
ة والمالية وتعالج هذه القضية، مستحقات الفالحين سببت مشاكل كبيرة بوجود مقاصة تقوم فيها الحكومة مع وزارات الزراع

وأغلب المزارعين اليوم ليس لديهم القدرة لتنفيذ هذه الخطة وهذا الموسم وأغلبهم مدانين نتيجة شراء األسمدة والبذور ومعدات 
ة على تسديد هذه المستحقات من أبواب أخرى زراعية وبالتالي يحتاج إلى وقفة من الحكومة ومجلس النواب والحكومة لديها القدر 

ممكن أن يغطي مستحقات  ن تريليو ( 8،1)الذي خصص للمصرف الزراعي جزء منه  ن تريليو ( 1)واقترحنا أن يكون مبلغ 
لم تؤثر شيء على القطاع الزراعي  2183إلى عام  2111مليار دوالر منذ عام ( 2)الفالحين ونحن جربنا المبادرة الزراعية 

بمشاريع وهمية وقسم منه لم ينفذ وبالتالي لم ينعكس على الواقع الزراعي ونحن ثبتنا موقفنا لدى محافظ البنك المركزي  ذهبت
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العراقي في هذا الموضوع أنه دفع القروض بهذه الطريقة سوف لن ينعش الوضع االقتصادي وال يطور الزراعة إذا لم تتخذ 
لمحلي وسياسة اإلغراق التي تتبعها اليوم دول الجوار بإغراق السوق العراقية بمنتجات الحكومة قرارات حقيقية لحماية المنتج ا

 .زراعية بشقيها اإلنتاج النباتي والحيواني سوف لن نستطيع تطوير القطاع الزراعي
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .ترفع الجلسة إلى يوم السبت القادم الساعة العاشرة صباحاً 
 
 .ظهرا  ( 2:11)عة رفعت الجلسة السا
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النفط والطاقةلجنة   
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القضائي االشرافهيئة   
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المرافعات المدنيةقانون   
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