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محضر جلسة رقم (9) السبت (13/4/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (9) السبت (13/4/2019) م
 

ً .عدد الحضور: (202)  نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (2:00)  بعد الظھر

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .شكرا

قبل البدء بجدول األعمال، فیما یتعلق بإنتخابات رئیس ونائب ومقرر اللجان النیابیة، تم التداول في رئاسة المجلس مع القوى السیاسیة والموعد
ً .األخیر إلجراء اإلنتخابات ھو یوم اإلثنین الساعة العاشرة صباحا

.أرجو من السیدات والسادة النواب أن یباشروا بإجراء اإلنتخابات قي لجانھم وھذا آخر موعد

الیوم، أعتقد أنھ في ما یتعلق بالتفاھمات السیاسیة بین القوى السیاسیة المشكلة لمجلس النواب وأیضاً ما بین السیدات والسادة أعضاء اللجان
ً .یتداولون ھذا الیوم ویوم غد والموعد النھائي لإلنتخابات ھو یوم اإلثنین الساعة العاشرة صباحا

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

سیادة الرئیس، النظام الداخلي والذي على ضوءه صوت مجلس النواب أن عدد أعضاء اللجان (19) وأعطینا لحضرتك رئیس مجلس النواب
.صالحیة أن تضیف إثنین لغرض التوازن

نحن ندعو الرئیس أن یلتزم بھذا التخویل وال نسمح أن یكون ھناك عدم توازن في اللجان وال نسمح أن یكون العدد أكثر من (21) و (19)
.أصلي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

ال، (19) أو لمجلس النواب (21) وما زاد لرئیس مجلس النواب إضافة أو حذف وما ال یزید على إثنین یصبح المجموع الكلي (23) تحقیق
.التوازن

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.بشرط تحقیق التوازن

نحن في بعض اللجان تم التصویت علیھا داخل مجلس النواب وصالحیتك أیضاً إثنین وأضیفوا ولكن ھناك إضافات غیر مقبولة داخل ھذه
.اللجان

.ندعو الرئاسة إلى اإللتزام بالنظام الداخلي

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

سیادة الرئیس، الجمیع یعلم بأن محافظة میسان، العمارة، اآلن منكوبة وأھلنا في میسان یموتون وحاللھم مات وبیوتھم جرفھا الفیضان وأمالكھم
دمرتواآلن ھم في العراء، لذلك أطلب من السید رئیس مجلس النواب والھیأة العامة إدراج موضوع محافظة میسان العمارة ضمن جدول األعمال

.وأطلب أن یكون الفقرة األولى وذلك ألھمیة الموضوع

-:النائب علي سعدون غالم –

الیوم الكل یعلم الظروف التي مرت بھا محافظة میسان، ظروف عصیبة، محافظة میسان اآلن مھددة وإتخذنا بعض اإلجراءات ولكن ھناك
قرارات نحتاجھا في مجلس النواب الیوم حوالي (400) ألف دونم من مزروعة بمحصول الحنطة والشعیر كلھا غمرت بالمیاه ومساكن محافظة

.میسان قرى وأریاف كلھا غرقت واآلن ھناك وخالل الیومین المدینة مھددة بأن تغرق

ھناك توصیات، نرجو من رئاسة المجلس إدراجھا على  فقرة األعمال للتصویت علیھاوالخروج بقرار من مجلس النواب على تنفیذ ھذه
.القرارات المھمة السریعة والتي تتناسب مع درأ ھذا الخطر

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

في ما یخص اللجان النیابیة واإلنتخابات، نطالب بتحقیق التوازن في ما یخص كل كتلة لكل اللجان الــ (21) وھناك كتل تمتلك أكثر من (50)
نائب موزعة بشكل متوازن ولكن على حساب كتل أخرى تمتلك (5) و (10) وموجودة في لجان سیادیة متجمعة بشكل (3) أو (4) أعضاء

.مقابل كتلة تمتلك أكثر من (50) نائب ومحققة التوازن في كل اللجان النیابیة

لذا نطلب التوازن في ھذه اللجان النیابیة وھذا الطلب معلل ومسبب، نعم، أنا أنتخب رئیس ونائب ومقرر، ولكن حین ما یكون عدد أعضاء كتلة
.معینة في ھذه اللجنة النیابیة ضعف كتلة أخرى ما فائدة وجود رئیس لھذه اللجنة؟ سوف یكون القرار أصالً محسوم  بھذا اإلتجاه

.نطلب تحقیق التوازن في ھذه اللجان النیابیة، ممثلي الشعب من حقھم أن یتوزعوا بشكل عادل ومتوازن قبل إجراء اإلنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف اعقب على ھذا األمر بشكل نھائي

في ما یتعلق باألسماء التي أضافتھا رئاسة المجلس إلى اللجان، األسماء بشكل عام وافق علیھا مجلس النواب، صوت علیھا مجلس النواب
.ووزعھا على اللجان حسب توافق القوى السیاسیة

.سوف أعرض لكم األسماء في كل اللجنة والتي تمت إضافتھا أو حذفھا من اللجان بناًء على الصالحیات المخولة لدینا

.وإن كان ھناك إعتراض، ال مانع لدي أن تعرض ھذه األسماء للتصویت علیھا في مجلس النواب

نعم، بصراحة توجد لدي مشكلة في بعض اللجان، في ما یتعلق باللجنة المالیة تمت إضافة ثالثة اشخاص وإعترضت اللجنة المالیة واللجنة المالیة
اآلن موجودین وبإمكان أحد إذا كان لدیھ إعتراض أن یتحدث بھ، وتمت إضافة ثالثة أسماء إلى اللجنة المالیة وھم النائب ثامر ذیبان والنائبة

أنعام والنائبة إخالص، بناًء على إعتراض اللجنة المالیة ذاتھم، قالوا لي وبمذكرة، صالحیاتك التي خولناھا لك بموجب النظام الداخلي ھي فقط
نقل وإضافة أو حذف شخصین ألغراض التوازن وأكثر ال یجوز وأقررت لھم بھذا المبدأ، وھناك إعتراض على إضافة النائبة إخالص من

اللجنة المالیة ألسباب أن األسماء التي أضیفت النائب ثامر والنائبة أنعام ھي ألغراض تحقیق التوازن في اللجنة المالیة، كان عدد النواب فقط أقل
.من العدد الذي یستحقوه كلجنة، لذا ھذا األمر في ما یتعلق باللجنة المالیة إعترفت رئاسة المجلس أنھ یوجد خلل وتمت معالجة ھذا الخلل

-:اآلن، أطلب فقط معالجة في ما یتعلق باللجنة المالیة
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.األولى: بناًء على طلب مشترك من النائبة ماجدة التمیمي والنائبة أنعام، ھم من ذات الكتلة وتبدیل بینھما

.أطلب من المجلس التصویت

.نعم؟ تفضلي

-:النائبة إخالص صباح خضر الدلیمي –

في البدایة عندما دخل األعضاء إلى اللجان وحصل التصویت علیھم على إعتبار أن سیادة رئیس المجلس قال بأنھ إذا توجد تغییرات یستطیع
.النائب یقدم طلب وبعد ذلك یحصل تغییر، ففي اللجنة أردنا أن نمضي باألمور ومضینا باألمور على ھذا ألساس

-:سیادة الرئیس

أوالً: أنا قدمت طلب في یوم التصویت إلى جنابك إذا تتذكر، قدمت طلب یوم التصویت إلى حضرتك ووافق حضرتك على طلبي وكان األمر
.النیابي صادر قبل األشخاص الذین دخلوا بعدي

.ثانیاً: لیس من المعقول أننا في كل لجنة لدینا حزب یمتلك شخصین أو ثالث أشخاص ھم یدخلون اللجان السیادیة واألحزاب الكبیرة تنسف

طبعاً إخوان ھذا نسف إلرادة األحزاب الكبیرة، ال یجوز، ویجب التقسیم العادل وعلى أیة ضوابط إستندت رئاسة المجلس عندما أدخلت حزب
.یمتلك شخصین؟ عضوین، وحزب یمتلك ثالثة ومكون واحد یدخل منھ خمسة أشخاص

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا صوتوا؟

-:النائبة إخالص صباح خضر الدلیمي –

.صوتنا على أساس أنھ سوف یكون ھناك تعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة، األسماء التي طرحت، أنا سوف أُجیبِك على ھذا الموضوع، األسماء التي تم توزیعھا على اللجان وصوت علیھا مجلس النواب ولم
یكن ھنالك أعتراض والصالحیات التي ُمنِحت، األسماء والتوزیع حسب االختصاص التي تم توزیعھم على اللجان تم التصویت علیھم من مجلس

النواب بأستثناء األعضاء الذین رددوا الحقاً والصالحیات التي ُمنِحت لرئاسة المجلس لتحقیق التوازن في بعض اللجان. أطلب من السیدات
والسادة النواب بما یتعلق باللجنة المالیة بالتصویت على استبدال النائبة (انعام الخزعلي) لتكون بدالً عنھا النائبة (ماجدة التمیمي) في اللجنة

.المالیة بناًء على طلب السیدتین النائبتین

.(تم التصویت بالموافقة)

أیضاً لتحقیق التوازن أطلب إضافة النائب (صادق السلطاني) الذي أدى الیمین سابقاً كان ھو محافظ لمحافظة بابل ولم یتم أدراج أسمھُ في اللجان
.ولم یتم التصویت علیھ وأیضاً لتحقیق التوازن في اللجنة المالیة

.أطلب التصویت على إضافة النائب (صادق السلطاني) الى اللجنة المالیة. تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب قبل ان أمضي ببقیة المداخالت. النائب صباح الساعدي فقط رأي فیما یتعلق وجنابك مسؤول عن تعدیل النظام الداخلي،
النظام الداخلي النافذ ینص على ان تكون ال یقل عن جلستین في االسبوع لمجلس النواب وفي التالي في الشھر لدینا ثمان جلسات، ما ال یقل عن

ثمان جلسات، أطلب من المجلس اذا لم یكن لدیكم رأي آخر، أطلب من المجلس التصویت على ان تكون جلسات مجلس النواب ما ال یقل عن
.ثمان جلسات شھریاً، نحقق ھذا المبدأ، ھل لدیك اعتراض على ھذا االمر؟ ومبدئیاً ناقشنا ھذا الموضوع

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

المھم ان تتحقق الجلسات الثمان في الشھر، تارة تكون في االسبوع ثالث جلسات وتارة تكون جلستان، حسب الوضع، وفي النھایة الرئاسة
مخولة إذا ال یوجد نص واضح یحدد بدایة االسبوع النیابي ونھایتھ فالرئاسة مخولة بتحدید موعد الجلسات خالل الشھر، فبالتالي اذا التزمت

.الرئاسة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.نحقق العدد ما ال یقل عن ثمانیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.ما ال یقل عن ثمان جلسات ویجوز ان تكون اكثر

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب التصویت على تعدیل الفقرة الخاصة بعدد الجلسات شھریاً لمجلس النواب لتكون ما ال یقل عن
.ثمان جلسات شھریاً. أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب أیضاً فقط للمالحظة بما یتعلق بالتبدیل بین السیدتین النائبتین ماجدة التمیمي وانعام الخزعلي، التصویت الذي حصل ان السیدة ماجدة
.التمیمي في اللجنة المالیة والسیدة انعام الخزعلي تكون في لجنة التخطیط االستراتیجي ومراقبة البرنامج الحكومي. فقط للتوضیح

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

فقط لنعود الى موضوع المحافظات المھددة بالفیضان، نتمنى من سیادتك بأن تشكل لجنة أزمة المحافظات المھددة بالفیضانات أسوةً بلجنة األزمة
الحكومیة لكي تراقب وتُشرف على عمل ھذه اللجنة ألن الیوم نحن في موقف صعب جداً والیوم سیادة الرئیس عدم صرف أموال الطوارئ من

الحكومة ھذا یعني أھمال متعمد من قبل الحكومة، سیادة الرئیس یقول المثل العربي(العصفور یتفلى والصیاد یتقلى)، دیالى حالیاً الیوم حتى
أكیاس لألتربة لبناء السدود ال توجد لدینا وأموال الطوارئ لم تصرف حتى اآلن من قبل الحكومة، أتمنى ان تشكل لجنة أزمة المحافظات المھددة

.بالفیضانات لكي تقوم بواجبھا خالل الفترة القادمة

-:النائبة فیان صبري عبدالخالق ناجي –

أعتقد انك تذكر جیداً یوم التصویت على موضوع أعضاء اللجان البرلمانیة وقدمت لك طلب بما یخص السیدة (اخالص الدلیمي) لنقلھا الى اللجنة
.المالیة وحضرتك في ذلك الوقت وافقت وھذا كان قبل ان تبادل الست انعام والست ماجدة التمیمي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا ضمن توزیعھم، ضمن كتلتھم

-:النائبة فیان صبري عبدالخالق ناجي –

ً نعم الیوم نحن أیضاً كتلة برلمانیة متكون من (25) نائباً أعتقد یجب إعادة النظر في ھذا الموضوع ألن ھناك أیضاً بعض الكتل التي أیضا
.(موازیة لنا قد تكون (25) او (20

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل تقبلین بأن أكون ممثل عنكم في اللجنة المالیة؟

-:النائبة فیان صبري عبدالخالق ناجي –

نعم؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل تقبلیني بأن أكون ممثل عنكم في اللجنة المالیة؟

 

-:النائبة فیان صبري عبدالخالق ناجي –

وهللا سیادتك ممثل عنا في كل اللجان البرلمانیة ولیس فقط في اللجنة المالیة ولكن ھذا الموضوع تحدیداً ھناك ُغبن فیھ للحزب الدیمقراطي
.الكوردستاني
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال نقبل الغُبن على أي حزب

-:النائبة فیان صبري عبدالخالق ناجي –

نحن كتلة متكونة من (25) نائباً وھناك كتل قد تكون متكونة من نائبین او ثالث، انا ال اتكلم عن أي كتل وال أُسمي أي مسمیات ولكن قد یكون
ھؤالء النواب الثالثة او األربعة او الخمسة في اللجان السیادیة والیوم أنا أعتقد ان كل اللجان مھمة ولكن في اللجنة المالیة في ذلك الیوم طالبنا

وحضرتك وافقت ووقعت علیھا، فلذلك السبب ال أعرف ما ھو موضوع؟ والیوم قبل االنتخابات بیوم واحد یصبح ھناك فجأة تغییر وھذا التغییر
.حقیقةً

.نعم وھذا نحن موافقین علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

تم تبلیغ النائبة اخالص الدلیمي مني مباشرة بأن ھذا الموضوع قد أعترضوا علیھ في اللجنة المالیة وھذا الكالم حتى قبل بدایة ھذا العام

ما ھو أختصاصك سیادة النائبة؟

تخدمینا في اللجنة القانونیة، اخوان أطلب اضافة فقرة على جدول األعمال فیما یتعلق السیول التي تعرضت لھا محافظة میسان وكافة المحافظات
.االخرى، النائب محمد الكربولي

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

حقیقة نحن مع إدراج الفقرة التي تخص السیول وتخص محافظة العمارة لكن احب ان أنوه إلخواني النواب حقیقة بان ھذه السیول خالل أربع
سنوات متتالیة او األمطار كانت تجرف مخیمات النازحین في المحافظات التي  كانت بھا عملیات ارھابیة وتم تحریرھا في الفترة األخیرة، لكن

حتى ھذه اللحظة لألسف ال نالحظ دعم من مجلس النواب او رئاسة الوزراء بإعادة ھؤالء النازحین الى مناطقھم، فنرجو ان تكون ھذه الفقرة
.شاملة الى المناطق والنازحین حصریاً واعادتھم الى مناطقھم واستقرارھم بعد ان منَّ علینا هللا بطرد تنظیم داعش االرھابي

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

نحن مجلس نواب نمثل العراق عموماً وجمیع المحافظات، مع احترامنا واعتزازنا لكل محافظاتنا، مشكور حضرتك االن ذكرت موضوع السیول
في العمارة والمحافظات االخرى، تجزئة ھذه المحافظات أنا أراه غیر صحیح ودخول محافظة دیالى ولیست أقل ضرراً من المحافظات االخرى،

آالف الدونمات من البساتین ولیست المحاصیل الموسمیة التي ھي ربما تكون بھا أقل ضرراً، ھذه البساتین في محافظة دیالى من أب إلى جد،
یعني عمراً طویالً اآلن نخلھا وحمضیاتھا وعلى الرغم من أنھا كانت المحافظة ھي سلة العراق ال بل تصدر الى الخارج، اآلن جمیع ھذه

.الدونمات الماء اذا بقى اسبوعان في البساتین

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سنتحدث سیادة النائبة، سوف اضیف ھذه الفقرة

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

.االستعدادات

-:السید رئیس مجلس النواب –

واذكر اسماء المحافظات في التوصیة، سأذكر أسماء المحافظات. كال عندما اضیف الفقرة سوف أعطیكم مداخالت نواب میسان، فقط دعوني
.أضیف الفقرة

.السیدات والسادة النواب ارجو الھدوء عند أضافة الفقرة سوف آخذ رأي نواب محافظة میسان

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

موضوع فصل اللجان، سیادتكم قمتم بتحویل طلب موقَّع ومؤید من جنابكم في مسألة فصل لجنة االوقاف والشؤون الدینیة عن لجنة المصالحة
والعشائر ووضعنا نص قانوني لكي یصوت علیھ المجلس لفصل ھذه اللجنة وقد أكملنا المسودة واختصاصاتھم وبقى فقط تصویت المجلس سیادة

.الرئیس
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-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط دعوني أقرأ ھذه الفقرة. سأتحدث عن فصل لجنة االوقاف والشؤون الدینیة، فقط اضیف فقرة االوقاف والشؤون الدینیة وبعدھا اضیف فقرة
.میسان، الطلب الذي قدمتموه لي سوف اضیفھ على جدول االعمال

یستثنى من أحكام المادة (71) لجنة األوقاف والشؤون الدینیة، أو تكون العبارة (تستثنى لجنة األوقاف والشؤون الدینیة من أحكام المادة (71)
من النظام الداخلي إذا یحق لممثلي المكونات التالیة المسیح والصابئة والشبك واألیزیدیة بعضویة لجنة الشؤون الدینیة باإلضافة إلى لجانھم

األصلیة)، أطلب التصویت من مجلس النواب على ھذا النص، بإضافة المكونات التي ذكرنھا إلى لجنة األوقاف والشؤون الدینیة باإلضافة إلى
عملھم في لجانھم، یعني یكون عضو أصیل في لجنتین وتخولون رئاسة المجلس بإختیار واحد من كل ھذه المكونات ولیس الجمیع، من كل مكون

.واحد أن یختار واحد من ھذه المكونات

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن شاكر عودة –

طبعاً أنا أُثني على مقترح السید رزاق بخصوص الحقیقة وضع محافظاتنا نتیجة السیول العمارة صالح الدین دیالى الكوت والبصرة واحتمال
محافظة أخرى نسیتھا، ھذه كلھا أصابھا السیول وأصابھا الضرر ولذلك البد من أن تكون ھناك دراسة واقعیة من مجلس البرلمان وضغط على

.الحكومة االتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل نمضي بالطلب الذي قدم لي بما یتعلق بالسیول في محافظة میسان؟ ھل نمضي بمحافظة واحد أو نفتح الحدیث عن كل المحافظات؟
.والنازحین ومخیمات النازحین ایضاً

 

 

-:النائب حسن شاكر عودة –

ھذا الموضوع األول الن إذا وضع العمارة حالة استثنائیة مع احتراماتي لجمیع المحافظات، نبدأ بھا إذا محافظة وضعھا استثنائي وفوري البد
من أن نبدأ بھا. النقطة الثانیة مسألة اللجان ال بد أن تكون بالتساوي ال نقبل یعني في الحقیقة أن یكون التقسیم غیر عادل في كل اللجان

وخصوصاً اللجان السیادیة واللجان الثانویة التي تكون مھمة، لذلك أطلب التوازن في ھذه اللجان حتى ال یُظلم أي أحد أو شخص أو أي نائب من
.نوابنا

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

فیما یتعلق باللجان النیابیة، كل اللجان مھمة متفقین علیھا، ولكن أن یتم تشكیل بعض اللجان وتترك بعض اللجان ھذا شيء معیب في مجلس
النواب، قسمنا مجلس النواب لجانھ (أ،ب،ج) ھذا ایضاً یعني عیب آخر، السید الرئیس لجنة الشھداء ما أتصور تھم مجموع معینة من النواب

وتھمل مجموع أخرى، لجنة الشھداء لجنة مھمة تتعلق بشریحة واسعة من أبناء الشعب العراقي، لجنة الشھداء اآلن یوجد بھا أربعة نواب فقط،
.تكلمنا مع جنابك ووعدتنا بأنھ یتم معالجة، واآلن عالجتم لجنة األوقاف وتركتم لجنة الشھداء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا سوف استخدم صالحیاتي بزیادة العدد حتى یغطي العدد حسب النظام الداخلي

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

أنا أقول یوم االثنین إذا تم تصویت على اللجان، رئیس ونائب ومقرر، لجنة الشھداء إذا أصبح ھناك عدد كامل من أین نأتي بنواب؟ یعني من أین
نأتي بأعضاء؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا العدد عندكم غیر كامل؟ البرلمانیة، كم العدد؟ العدد موجود (7) في اللجنة، صدر لكم أمر أم لم یصدر؟

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

لم یصدر لنا امر السید الرئیس، أربعة أعضاء فقط والشخص الخامس مشترك في لجنتین ما اعرف یبقى معنا أو مع الجنة العالقات الخارجیة،
.السید حسین المالكي. ال نعرف یبقى معنا أو في الجنة العالقات الخارجیة



4/28/2019 محضر جلسة رقم (9) السبت (13/4/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/04/13/محضر-جلسة-رقم-9-السبت-13-4-2019-م/ 7/17

-:السید رئیس مجلس النواب –

تریدوه معكم الن یوجد عندنا انعدام توازن ایضاً، توجد مشكلة في التوازن بلجنة العالقات الخارجیة، سوف أنقل النائب حسین المالكي إلى لجنة
.الشھداء، وایضاً یتم تبدیلھ بالنائب محمد اقبال في لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب مضر خزعل سلمان –

الحقیقة میسان تمر بكارثة لم تشھدھا المحافظة من قبل بسبب توافر عاملین مھمین وھي السیول القادمة من شرق البالد باإلضافة إلى وأرجو
سیادتكم من اإلخوة النواب أن یعوا كارثة میسان الحقیقیة، الن اشتركت بھا عاملین ھي عامل السیول واألمطار وما یتدفق من نھر دجلة ومن

إطالقات كبیرة، الن كل السدود بالعراق ممتلئة بالكامل واي إضافة فیضانات أخرى ومیاه أخرى إلى السدود تذھب مباشرةً إلى نھر دجلة، كن
على ثقة السید الرئیس خالل األیام الیوم وغداً وبعد غد كارثة سوف تحل في میسان إذا ما تكون ھناك وقفة حقیقیة للجھد الھندسي الذي مخجل

.أمام ناسنا وأھلنا في میسان، الن كل العوائل النازحة اآلن مھددة بكارثة بیئیة النھ ال توفیر خدمات أساسیة وال توجد خیم نظامیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل باإلمكان حتى نصل إلى صیغة قرار، ھل باإلمكان وجنابكم ممثلین عن المحافظات األخرى تحضرون اآلن في القاعة الدستوریة اكتبوا
.صیغة القرار حتى یتم التصویت علیھ في مجلس النواب، أطلب من نواب میسان نواب دیالى

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

الذي نتمنى على جنابك وعلى المجلس الموقر إخواننا أعضاء مجلس النواب صح كل المحافظات تمر بأزمتنا فقط األشد وطأة وأشد شدة ھي
.محافظة میسان

-:السید رئیس مجلس النواب –

إذا تم تبني الموقف لمحافظة میسان وبشكل واضح، ما الضیر والضرر أن نتبنى موقف لآلخرین، أخي سوف اذكر أسماء المحافظات، ضعوا
.قرار المجلس بذكر ھذه المحافظات التي تضررت

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.ال یوجد مشكلة السید الرئیس نحن ماذا نقول؟ توجد ھناك خصوصیة الیوم میسان السید الرئیس اإلطالقات المائیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید الكریم مقترحاتكم التي تتحدثون بھا عن تخصیصات من الطوارئ، وتتحدثون عن جھد حكومي وتتحدثون ایضاً عن بعض الفقرات
األخرى، ھذه إذا توفرت في میسان وتم أخذ القرار في مجلس النواب توصیة إلى الحكومة، ما الضیر أن تخصص إلى المحافظات األخرى؟

.أطلب من جنابكم السید الكریم یتم شمول مخیمات النازحین، نواب میسان تفضلوا إلى الدستوریة ومن یرغب بذلك

-:النائب كاطع نجمان جلود –

بالنسبة إلى تشكیل اللجان نحن قبل أكثر من أسبوعین تم اللقاء في داركم عندما كنت مسافر في خارج العراق مع السید النائب األول، وكان على
.أساس أن یتم االتفاق على توزیع اللجان، لكن مع األسف تم االختالف مع اإلخوة الكورد على لجنتین

اآلن أنت تفضلت یوم االثنین سوف یحصل تصویت على اللجان، إلى حد اآلن لم یكن ھناك أي تفاھم بتوزیع اللجان، نسمع من بعض اإلخوة
النواب مع األسف یومیاً یخرج أن اللجنة الفالنیة للكتلة الفالنیة، فرجاًء ال نتسرع یوم االثنین على أي أساس یتم توزیع ھذه اللجان الموجود؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف یُعرض ما تتوصل لھ القوى السیاسیة علیكم الیوم أو غداً، انتم جزء من القوى السیاسیة التي تبحث وتتحاور بھذا األمر، ولكن الوقت غیر
.مفتوح، مضى علینا (6) أشھر ننتظر، الیوم وغداً یتم الحسم وغداً نمضي باالنتخاب

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

حسناً فعلت حضرتك عندما شكلت لجنة إلتخاذ قرارات سریعة بخصوص المحافظات، لكن نحُن نحتاج الى جلسة لمناقشة الموضوع مناقشة
عامة مع لجنة األزمة الحكومیة، ألنھُ نقترح مثالً ھذه السیولة القادمة من الشرق نُفكر معھم بوضع مسارب أو مھارب لمواجھة ھذه السیول حتى
نُجنب سیرھا باتجاه المزارع أو باتجاه المدن المكتظة بالسكان أو باتجاه الثروات الحیوانیة، ھذه تحتاج الى دراسة مشتركة، فأنا أعتقد أذا جلسة

.سریعة وإضافة ھذا المقترح الذي ذكرتھُ حضرتك، مثالً نحتاج الى إتخاذ إجراءات وقائیة تُراعي أقل الضرر

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.ھذه الفقرات سوف تأخذ منا جدول األعمال، أقصد ھذه المالحظات عندما یأتون

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أنا ذكرت مالحظات منھجیة وتوجد مطالبات أساسیة، اآلن المنھجیة أتفقنا اللجنة شكلتھا، وجلسة لمناقشة موضوع عام، لكن توجد قضایا
.استراتیجیة، مثالً الیوم عندما نأخذ إجراءات وقائیة بتوفیر مھارب فیضانیھ ھذه تُعالج غالب األزمة سیدي الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

إجراء حكومي، قبل یومین تم إستضافة وزیر الموارد المائیة ووزیر الزراعة واألمانة العامة لمجلس الوزراء وأیضاً مكتب رئیس الوزراء في
القاعة الدستوریة وتم الحدیث عن ھذا األمر، وأمس بصراحة بیان الحكومة واجتماع الحكومة في خلیة األزمة بھذا الملف تضمن الكثیر من ھذه

.المطالب المذكورة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.نُرید أن تتحول الى خطوات وتترجم واقعاً سیدي الرئیس، یجب أن یكون ضغط على الحكومة من مجلس النواب

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.سیدي الرئیس، لدي ثالث مالحظات مھمة من المفترض أن تكون من األولویات الخاصة بھیأة الرئاسة

موضوع محافظة نینوى، لغایة اآلن نحُن أحلنا طلب الى اللجنة القانونیة لدراسة إمكانیة تجمید ھذا المجلس حتى نستطیع أن نختار .1
.المحافظ

من الدورة األولى نحُن الحقیقة درسنا إمكانیة تشریع قانون مجلس األتحادي، فلغایة اآلن ھذا القانون مركون على الرف، نتمنى أن یتم .2
.تفعیل ھذا القانون أو تشریعھ حتى نُكمل …. الدستوریة

موضوع التعدیالت الدستوریة، أیضاً من الدورة األولى نحُن شكلنا لجنة خاصة بالتعدیالت الدستوریة، وأیضاً تم تھمیش وإھمال ھذا .3
.الموضوع، أنا أعتقد أن ھذه المواضیع الثالثة مھمة وأساسیة ألن الدستور یجب أن یتغیر ویتم تعدیلھُ

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب ھل باإلمكان ان نمضي بجدول األعمال أم سوف نتحدث بما نُرید جمیعنا قبل البدء بالجلسة، ھذه جمیعھا مداخالت، نحُن
لدینا (15) دقیقة ومضى علینا ساعة ونصف، السیدات السادة النواب، لن أسنح أن تعبر المداخالت (15) دقیقة ألي سبب من األسباب، بما

.یتعلق باألمور الطارئة قبل الجلسة، أنا أضطر بعض األحیان أخطا بحق بعض النواب بسبب زیادة عدد المداخالت

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

جنابكم أكدتم على بالتوازن المكوناتي باللجان، وأكدتم باللجنة القانونیة أعطوني ممثل عن التركمان حتى یكون ممثل، الیوم لدینا النائب (خلیل
محمد) في لجنة الشباب ممكن أن یتم نقلھ الى اللجنة القانونیة ألھمیتھ، ولدینا النائب ( احمد حیدر) من لجن األقالیم الى اللجنة المالیة، ھذه

.اللجنتین مھمھ بالنسبة للجمیع، لكن أیضاً لھا خصوصیة، فأتمنى أن توافق سویاً على ھذا النقل، باألخص القانونیة والمالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(ممكن جنابك أن تُنسق مع باقي الكتل ألن اللجنتین أصبحت (23

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

سیادة الرئیس لدینا مالحظة بسیطة، مثلما أشركت اللجان بھذا الموضوع الحساس الذي ھو اآلن حدیث الشارع بما یخص الكوارث الطبیعیة،
نتمنى أن اللجان المختصة وخاصة بالضرر، اآلن الضرر الذي لحق بالعراقیین أراضي زراعیة باإلضافة الى المساكن، فمن أختصاص اللجنة

الزراعیة من المفترض أن تتدخل في ھذا الموضوع، ألن الحكومة بادرت وبعثت لجان وھذه اللجان حصرت الكارثة التي حدثت باألراضي
الزراعیة وأعدت كشوفات، ھذه الكشوفات تُعتبر كشوفات رسمیة، صحیح توجد سیول وتوجد منازل تأثرت ونحُن لدینا في محافظاتنا في وسط

وجنوب العراق وخاصة في محافظة الدیوانیة والنجف لدینا أراضي بآالف الدونمات تعرضت للحالوب وسكتت، أي الفالح خسر مالیین الدنانیر
.وباألصل لم یمتلك شيء، فنتمنى أن اللجان المختصة تشترك وتنسق مع الحكومة مع اللجان التي خرجت وكشفت مجانیاً حتى نُثبت الضرر

-:السید رئیس مجلس النواب –

جنابك في لجنة الزراعة؟

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

.نعم



4/28/2019 محضر جلسة رقم (9) السبت (13/4/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/04/13/محضر-جلسة-رقم-9-السبت-13-4-2019-م/ 9/17

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من حضرتك تطلع على بیان خلیة األزمة یوم أمس وتعمل كتاب من لجنة الزراعة تؤكد على الحكومة على الفقرات التي مضوا بھا من
.ضمنھا تعویض الفالحین وتعویض المتضررین جراء السیول وجراء األمطار، وسأؤكد معك في رئاسة المجلس على ھذا المبدأ

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

ھناك مشكلة یُعاني منھا جمیع أعضاء مجلس النواب التي تتعلق بالمادة (15) من قانون مجلس النواب الذي حدد (15) یوم إلجابة الوزرات
والجھات المرتبطة، الذي یحصل ھو ال (15) یوم وال (30) یوم وال (45) یوم، شھرین بعض األحیان اإلجابات وأغلب األحیان ال توجد

إجابات، ھذه إعاقة لعمل أعضاء مجلس النواب بصراحة، نحُن لم نطلب أشیاء شخصیة، قضایا تخص لجاننا وقضایا تخص مواضیع أو قوانین
تھم البرنامج الحكومي تھم مختلف ما یتعلق بالمجتمع، الفقرة (4) من المادة (15) ھیب إجازة اإلجراءات القانونیة، أنا أقترح على الرئاسة أن

.تطلب كشف من السیدات والسادة أعضاء المجلس بالمخاطبات المتأخرة ویتم اإلیعاز للجھات القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الدائرة البرلمانیة عمل جدول ویخرج كتاب مخاطبة من رئاسة المجلس الى رئاسة مجلس الوزراء للتأكید على ھذه الكتب وأسباب التأخر
باإلجابة وعدم االلتزام بالمادة (15) من قانون مجلس النواب، وأیضاً أؤكد لجنابك خالل لقائنا مع السید رئیس الوزراء وأیضاً كادري أمانة
مجلس النواب وأمانة مجلس الوزراء، في السابق كانت ھناك وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وكانت ھي بوابة ابین برید مجلس النواب
والحكومة وبالعكس، اآلن ھذه الوزارة تم الغائھا وأعتقد كان الغائھا یحتاج الى مراجعة وال زال یحتاج الى مراجعة التي ھي وزارة الدولة

لشؤون مجلس النواب والمحافظات، ھي للتواصل ما بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  والتواصل ما بین السلطة التنفیذیة في الحكومة المركزیة
.والسلطات التنفیذیة والحكومات المحلیة، فإذا كان وال بد أعتقد یجب أن یصدر قرار من مجلس النواب یُطالب الحكومة بإعادة تفعیل ھذه الوزارة

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

أكید أنتخاب رئاسات اللجان أمر ضروري سیادة الرئیس، لكن لنجاح عمل اللجان من الضروري أیضاً اللجوء الى أتفاق القوى السیاسیة رجاًء،
من غیر أتفاق الكتل السیاسیة أنا أعتقد ھذا سوف یؤدي الى شأن آخر، أنا متأكد جنابك تستطیعون أن تنھوا ھذا الموضوع باجتماعكم مع القوى

السیاسیة متأكد سوف تقدر على ھذه المھام، أو أعطوا فرصة للجنة الخاصة بتوزیع رئاسات اللجان لتجتمع وتتفق، ومن الممكن بعض من اللجان
.تُشطر لمراعاة التوازن

-:السید رئیس مجلس النواب –

غداً اللجنة المشكلة التي كان لدیھا موعد أقصاه كان من المفترض 1/4 غداً أخر أجتماع یصبح لھا للوصل الى أتفاق، أمضي بجدول األعمال
.(بعدھا أخذ باقي المداخالت، الفقرة أوالً تحتاج الى نصاب الثلثین ونصاب الثلثین كان النصاب (202) وأحتاج الى (219

.(الفقرة ثانیاً: القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة (لجنة الخدمات واألعمار، لجنة الثقافة واألعالم والسیاحة واآلثار*

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة غالب –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة

-:النائب بیستون عادل ویس احمد –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة

-:  النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة
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-:النائبة منى حسین سلطان –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة

-:النائبة لبنى رحیم كریم –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة

-:النائبة ایمان رشید حمید –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة

-:النائبة شیماء علي حسین –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة

-:النائب حسین علي محمد –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة ثالثاً: القراءة األولى لمشروع قانون المحكمة االتحادیة العلیا (اللجنة القانونیة*

-:النائب ولید عبد الحسن عبود –

ھناك موضوع مھم جداً، مجلس النواب العراقي قد دأب في عمل استثنائي في ھذا العام في شھر واحد من أجل اقرار الموازنة لساعات متأخرة
من اللیل، ومع األسف الى اآلن طبعاً الموازنة بشقیھا التمویل الذاتي والتمویل المركزي لم تصل الى المحافظات، ومن الشيء المؤسف اكثر أنھ

قبل یومین ترسل وزارة المالیة جداول الى المحافظات تطلب بھا إعداد خطة، أي مضى على إقرار الموازنة أكثر من أربعة أشھر والتلكؤ
واضح وصریح، وھذا بطبیعة الحال ینعكس بشكل واضح على طبیعة أداء الخدمات فضالً عن ذلك عن أنجاز المشاریع المقترحة، وقد طالبنا في

مؤتمر أعالمي وزارة المالیة والجھات المعنیة في ھذا الموضوع ببیان ما ھو سبب التأخیر، لماذا ھذا التأخیر في إقرار الموازنة، األن الجانب
المتعلق بالموازنة المركزیة طبعاً فیھا أعذار لربما ال تصمد أمام المنطق والعقل، ولكن القضیة المتعلقة بالتمویل الذاتي، البلدیات في كل

المحافظات، أموال المحافظة فقط تعطي وزارة المالیة االذن بصرف تلك األموال لكي تتخذ اإلجراءات الواجب حقیقة تحركھا على مستوى قطاع
الخدمات، ولذلك سیادة الرئیس أطالب جنابكم الكریم حفاظاً على قرارات مجلس النواب الموقر ولساعات متأخرة لھذه السنة، والى االن حینما

تحدثنا مع السادة المحافظین والسادة رؤساء مجالس المحافظات الى اآلن لم تصل موازنة العراق الى المحافظات وھذا أمر حقیقة معتاد علیھ في
.السنوات الماضیة، یعني قبل انتھاء السنة بشھر أو شھرین تصل الموازنة للتمویل الذاتي

-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف أجیبك على ھذا األمر، ھذا األمر ھنالك بصراحة تلكؤ وتحدثنا مع السید رئیس مجلس الوزراء بھذا األمر ھنالك تلكؤ ما بین وزارتي
التخطیط والمالیة، فضالً عن ھنالك بعض المحافظات وبعض الوزارات لم تصادق على موازناتھا لغایة األن لكي ترسلھا الى وزارة التخطیط،
وسیتم استضافة المحافظین المعنیین الذین لم یقدموا، تم تكلیف اللجنة المالیة بھذا األمر لمعرفة من ھي المحافظات التي لم تقدم خطة موازناتھا
مصادقة من مجالس المحافظات وسوف تعرض على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب واذاً تحدید المقصر سواء كان في وزارة التخطیط

.او في وزارة المالیة

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

السید رئیس مجلس النواب المحترم بكل تأكید یعني السنوات األخیرة، شھد العراق المزید من االحداث سواء الطبیعیة او البشریة، وبكل تأكید ھذا
یتطلب إجراء من مجلس النواب العراقي بالتعاون مع الحكومة العراقیة الستحداث وزارة خاصة بالطوارئ لكي تكون ھذه الوزارة مسؤولة

.مسؤولیة مباشرة وبموازنة اتحادیة عن ادارة ملفات األزمات، خصوصاً أنھ الیوم العالم ومن ضمنھ العراق مقبل على تغیرات مناخیة كبیرة جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

أخوان ارجوا ان یتم التطرق الى المواضیع التي في جدول األعمال، یعني ھذه الفقرة نعم ممكن تكون مھمة اذا ما أتاحت، یعني حصلت لك
.فرصة أن
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-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.سیدي الرئیس ھذا مثبت، ثبتناه كمجلس نواب ضمن جدول األعمال فیما یتعلق بالكوارث الطبیعیة وفي محافظة میسان

-:السید رئیس مجلس النواب –

لم یتم اضافتھا في جدول األعمال، حتى نمضي في جدول االعمال ونستفاد من المداخالت، أضفنا فقرة (15) دقیقة ما یستجد من أمور، ما
.یستجد من امور یعني بصراحة سوف تأخذ أكبر من الوقت المخصص لھا، فأرجوا أن نختصر المداخالت وإذا لدیك بعد رأي تكملھ

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.في مسألة استحداث وزارة طوارئ تكون مسؤولة عن إدارة األزمات في العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب یجب أن امضي في جدول االعمال

-:النائب فاضل جابر عبد –

السید رئیس مجلس النواب العراقي المحترم، السید النائب األول لرئیس مجلس النواب العراقي المحترم، السید النائب الثاني لرئیس مجلس
النواب العراقي المحترم، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمین، أناشد أن اھالي قضاء (المشخاب) في محافظة النجف

االشرف وأھالي قضاء (غماس) في محافظة القادسیة المعتصمین منذ ثالث أسابیع أمام معمل لإلسفلت المؤكسد، المعمل الذي یقع قرب الحدود
االداریة الفاصلة بین محافظة النجف ومحافظة القادسیة أثر تأثیراً مباشراً على قضاء المشخاب وخاصةً في منطقة طبرا االبراھیم التابعة للقضاء

والبالغ عدد سكانھا أكثر من (25) الف نسمة أضافةً الى تأثیرھا على قضاء غماس، یبعد المعمل مسافة ال تتجاوز الواحد كیلو متر عن دور
المواطنین، أحد شروط انشاء المعمل سیادة الرئیس ھو أن یقع في منطقة ساقطة بیئیاً، أعتقد معمل االسفلت المؤكسد یقع في منطقة ساقطة بسبب

المعمل سبب أكثر من (120) اصابة في مرض السرطان، وأكثر من (48) حالة وفاة، سیادة الرئیس الیوم المواطنین یناشدون سیادة الرئیس
واإلخوان أعضاء مجلس النواب أن یتخذون اجراء عاجل، قدمت طلبات الى السید ممثل الحكومة في ھذا الموضوع، المواطنین ینتظرون من

.سیادتكم إتخاذ موقف عاجل إلنقاذھم من سموم ھذا المعمل

 

 

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

سیادة الرئیس جنابك أعطیت (15) دقیقة في بدایة الجلسة، ھذه الـ (15) دقیقة أنت قلت للمسائل المھمة، ولكن اتمنى تكون ساعة ولیست (15)
دقیقة وھذه الساعة ال یوجد فیھا تصویر، یعني نعرض مشاكلنا في قاعة مجلس النواب، یعني نحن القصد لیس نتكلم عن مشكلة یعني إال یجب أن
تعرض على القنوات الفضائیة أو تكون كمداخلة وترسل، الساعة ھذه لتكون للقضایا الخاصة، كیف یعني تكون أشبھ بالسریة، تبدأ الجلسة الفعلیة
مع قراءة القوانین بحیث مع قراءة القوانین ال یوجد أي مداخلة، نحن حاضرین یوجد مواضیع مثالً مستعجلة تخص كوارث، تخص قضایا أمنیة،

تخص مشاكل، نتحدث نحن ما ھو القصد من المداخلة، القصد من المداخلة ھو حل المشكلة، صح أو غیر صح، فلیس شرط أنھ ھذه المداخلة
.یجب في الساعة ھذه المخصصة أنھ تعرض في القنوات الفضائیة، ھذه الساعة تخصص حصراً للمشاكل، ھذا الموضوع االول

الموضوع المھم سیادة الرئیس اتمنى من جنابك وھذا أرغب تنتبھ علیھ جداً سیادة الرئیس، استضافة لرئیس مجلس القضاء االعلى، ألنھ لدینا بدأ
في الموصل سیادة الرئیس بدأ ظلم یقع من بعض القضاة في محافظة نینوى، وھذا الظلم یحتاج الى عالج واصالح، سوف تقول لي ما ھو الظلم؟

یوجد دواعش ألقي القبض علیھم و دواعش أمراء ومجرمین ومنطقة كاملة ممكن أن تذھب تشھد علیھم، بعد أن الحظوا أن یعني نھایتھم حتمیة
التي ھي اإلعدام، بماذا بدأوا سیادة الرئیس، یضعون اسماء أشخاص مساكین وشرفاء معھم، أنھ فالن من األشخاص عمل معنا وفالن أشتغل
معنا، بكیف بدأ القضاء، القضاء بدأ یستند  على معلومات ھؤالء الدواعش الذین ھم في األساس دواعش وتصدر أوامر قبض على االشخاص
ویحكمھم باإلعدام، مع العلم المسح المیداني سیادة الرئیس الذي جاء من المختار والمنطقة والذي جاء من االستخبارات والذي جاء من األمن

الوطني یثبت بأن ھؤالء االشخاص الذین حكموا باإلعدام ھم ال توجد علیھم أي مؤشرات، لكن القاضي یعتمد على من؟

.على الدواعش الذین أصالً ھم دواعش و وضعوھم في السجون، ھذا األمر األول

األمر الثاني سیادة الرئیس، المخبرین السریین، المخبرین أشخاص اعتمدوا علیھم النظام السابق وھجموا بیوت ناس، وجاء األمریكان بعد النظام
السابق واعتمدوا علیھم وھجموا بیوت أشخاص، وجاء الدواعش واآلن األجھزة األمنیة تعتمد علیھم وبدأوا یضعون أیضاً مواطنین شرفاء

ومساكین في السجن من خلف ھؤالء المخبرین السریین الذین أصالً سیادة الرئیس، ھي من قولھم تاریخھم أسود، صفحتھ سوداء ویأتي ھو یشھد
على الناس ویقول ھؤالء دواعش وھؤالء أشخاص غیر جیدین، فأتمنى سیادة الرئیس تكون استضافة لرئیس المجلس األعلى أو في مكتب

.حضرتك أو في القاعة الدستوریة لشرح ھذه التفاصیل وعالجھا

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –
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أنا أتفق مع حضرتك بخصوص سیر أعمال الجلسة، لكن بصراحة ھناك بعض األمور قد تكون من الدورة السابقة، بعض القوانین التي یشرعھا
مجلس النواب السلطة التنفیذیة ال تأخذھا بعین األعتبار ومن ضمھنا قانون الموازنة، كان من الممكن للحكومة إذا كان ھناك إشكال في أي مادة

من المواد تقدم طعن، لكن ال تصدر تعلیمات لتنفیذ ھذه المادة، وأحدى ھذه المشاكل المادة (60) التي تتعلق بالمنتجات والصناعات الغذائیة،
حصلت تظاھرات في محافظة البصرة وتظاھرات في ساحة التحریر، كثیر من أصحاب المعامل الخاصة بھذه الصناعات تضررت بسبب عدم
أصدار التعلیمات من قبل األمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتالي أنا أطلب من السید رئیس مجلس النواب أو أي دائرة في مجلس النواب تتابع

تنفیذ القوانین والقرارات التي یصدرھا مجلس النواب وأصدار التعلیمات الخاصة بذلك، نحن نسمع شعارات كثیرة تتعلق بدعم المنتجات الوطنیة
ودعم المنتج المحلي، لكن عندما نأتي ألرض الواقع نجد كل القرارات التي تتخذ بالضد وتؤثر بكشل سلبي على اصحاب المصانع وأصحاب

.المعامل وبالتالي تؤثر على األقتصاد العراقي ویؤثر على األیدي العاملة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.الجلسة تأخرت ما یقارب ساعة كاملة، لو عقدنا الجلسة الساعة الواحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یكن ھناك نصاب، لدي كامیرات فوق أنظر عندما یكون ھناك نصاب أحضر للجلسة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

موضوع قانون المحكمة اإلتحادیة، أعتقد أنا لست في من الدورة السابقة، لكن تم قراءتھ قراءة أولى وقراءة ثانیة، لماذا لم نكمل القانون للقراءة
.الثالثة وھي النھائیة التي بھا التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

مع بدایة دورة جدیدة لمجلس النواب تتم إعادة السلسلة التشریعیة بالقراءة األولى والثانیة ألي قانون حتى وإن قُِرئ قراءة أولى في الدورات
.السابقة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.یوجد فیھ تعدیالت أنا قرأتھ، أخذت القانون القدیم والقانون الجدید ھناك فرق في التعدیالت الموجودة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل لدیك النسخة القدیمة من القانون؟

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

ً .أرسلوا لي جزء منھا، واطلعت علیھا الفقرات الموجودة غیر الفقرات الموجودة حالیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل لدیكم نسخة مسودة كاملة للتعدیالت؟ ھل جنابك تتحدث عن التعدیالت؟ أم ھناك فرق بالمسودة األصلیة؟

-:النائب سعد حسین ھاشم –

فیما یتعلق بقانون المحكمة اإلتحادیة العلیا، انطالقاً من نص المادة (92) من دستور جمھوریة العراق لعام 2005 التي أوجبت قیام مجلسنا
الموقر باصدار قانون المحكمة اإلتحادیة ینظم تشكیالتھا وأختصاصاتھا وأنطالقاً إنھ من غیر المقبول من الناحیة الدستوریة والقانونیة أن تستمر
محكمة حمایة الدستور وفق تشكیل غیر دستوري ال ینسجم مع ما اشترطھ الدستور، ألن عضویتھا تقتصر على القضاة فقط، لذا نطالب مجلسنا

.مجلس النواب باألسراع بأقرار وتمریر قانون المحكمة اإلتحادیة المعطل إلكمال بناء المؤسسات الدستوریة في العراق ولكم األمر

 

 

 

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

إن أستمرار المحكمة اإلتحادیة في عملھا ھو مخالفة لنص الدستور خصوصاً المادة (13) من الدستور التي تستوجب بطالن أي نص یتعارض
مع نصوص الدستور فیما یتعلق بالمادة (4،3) من قانون المحكمة اإلتحادیة، لذلك أنا أؤید ما أشار إلیھ زمیلي النائب (سعد) في ضرورة المضي

أل ً



4/28/2019 محضر جلسة رقم (9) السبت (13/4/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/04/13/محضر-جلسة-رقم-9-السبت-13-4-2019-م/ 13/17

.سریعاً في إقرار ھذا القانون ألھمیتھ

ثانیاً: نضع عالمات أستفھام كثیرة إن المؤسسة التي كانت تحكم بدستوریة أو عدم دستوریة القرارات والقوانین ھي أساساً مخالفة للدستور، لذلك
ھناك الكثیر من القرارات التي عطلت أجزاء مھمة من مھام مجلس النواب ھي أساساً مخالفة في بعض موادھا للدستور، لذلك أنا أعتقد ضرورة

األسراع أو أھمیة األسراع بتحدید وتشریع قانون المحكمة اإلتحادیة من أجل إعادة النظر بالقوانین السابقة وأرجو أن یكون ھذا جزء وأنا أخاطب
أخواني أعضاء اللجنة القانونیة ان تكون ھناك مادة ھي مراجعة قانون المحكمة الجدیدة بأعتبار إن المحكمة القدیمة قد خالفت الدستور ومراجعة

.القرارات الصادرة من ھذه المحكمة

-:النائب محمد علي حسین –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:النائبة رفاه خضیر جیاد –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:النائب  صائب خدر نایف –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:النائب  یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یكمل  القراءة األولى لمشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:النائبة الماس فاضل كمال –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

أنا أعلم جیداً إنھ ال یجوز أعطاء مالحظات في القراءة االولى لكن توجد مخالفات دستوریة في ھذا القانونأ أرجو من اللجنة القانونیة األلتفات
إلیھا، الیوم صالحیة المحكمة اإلتحادیة في المادة (93) أ، حصریة وحددة وال یجوز إضافة صالحیات اخرى كما ورد في المادة (11، 12)

.مخالفة دستوریة واضحة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي. (لجنة االمن والدفاع*

.لجنة األمن النیابیة تطلب تأجیل قراءة ھذا القانون لعدم مروره على اللجنة

الفقرة خامساً: القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968. (لجنة مؤسسات المجتمع*
.(المدني والتطویر البرلماني

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

.تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –
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.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

-:النائب محمد علي حسین –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الفقرة سادساً: القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل*
.(ورأس المال بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة األمارات العربیة المتحدة. ( لجنة العالقات الخارجیة، اللجنة المالیة، لجنة النزاھة

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال
.بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة األمارات العربیة المتحدة

-:النائبة یسرى رجب كمر –

تكمل القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال
.بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة األمارات العربیة المتحدة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الفقرة سابعاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72)*
.(لسنة 2017. (اللجنة المالیة، لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدینیة، اللجنة القانونیة

 

 

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.یقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة
2017.

-:النائبة یسرى رجب كمر –

تكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة
2017.

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

ھذا المشروع یمكَّن المشمولین بقانون حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق من تقدیم طلبات
االعتراض على قرارات مصادرة اموالھم وطلب رفع إشارة الحجز أمام اللجنة المختصة، الغریب إن ابطال أنتفاضة (17) آذار لسنة 1999

الذین ثاروا بعد شھادة المرجع الدیني المظلوم السید الشھید الصدر الثاني (قدس سره الشریف) ال زالت منازلھم مختومة ومؤشرة بإشارة الحجز
وممنوع علیھم التصرف بھا فأي نظام ھذا الذي یشّرع فسحة للجالدین والمستأثرین باألموال والممتلكات العامة ویُھمل ویھدم الضحیة بأحوج
حقوقھ األنسانیة وھو السكن والمنزل، لذا نطالب بإلغاء قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل الجائرة التي حجزت ممتلكات ثوار أنتفاضة (17)

.آذار 1999 وتویعضھم عن دورھم المھدمة
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المالحظة الثانیة: تم منح (52) شخص من رموز النظام حق األعتراض على قرارات حجز ومصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة لمدة سنة
من تاریخ اعتراضھم وفق القانون النافذ، ونعتقد إن ھذه السنة كافیة لمن یمتلك حق األعتراض أن یقدم أثباتات ووثائق ھذه السنة كافیة، فما

.المبرر لتجدیدھا بسنتین آخرتین ھذا أوالً

ثانیاً: نفس ھذا التعدیل یمنح المحجوزة اموالھم منھم المحافظون ومنھم بدرجة محافظ ودرجة عضو فرع ودرجة عمید فما فوق في األجھزة
االمنیة للنظام السابق في المخابرات واالمن الخاص ومنظومة األستخبارات واألمن العسكري واالمن العام وفدائیي صدام ومن كان بمنصب

مدیر أمن المحافظات واألقضیة یمنحھم حق طلب رفع إشارة الحجز عن أموالھم لمدة سنة من نفاذ ھذا القانون، ویریدون إضافة سنتین أخرى،
ھو لو كان یمتلك فعالً دلیل أثبات كان قدمھ خالل تلك السنة، ھذه السنتین اإلضافیتین ال أرى مبرر لھا. وسؤال یطرح نفسھ، ھل توجد أمكانیة

لحصول تالعب وتحایل أو تغییر للحقائق خالل ھذه السنتین الممدة؟ للقول إن ھؤالء (52) من رموز النظام وقیادات النظام السابق حصلوا
وتملكوا تلك االموال بعرق جبینھم ولیس من جراء تولیھم المناصب وأثرائھم على المال العام، ھذه قد تكون ثغرة وفیھا تغییر لھذه الحقائق، تنص

من تملك من خارج المنصب ومنافع المنصب ھكذا یرید أن یثبت، لدیھ سنة لو یرید أن یثبت كان أثبت في السنة، فأقصد إطالة ھذه المدة لعلھا
.منفذ وثغرة للتالعب وتغییر الحقائق

 

 

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

المدة الزمنیة المقترحة في المادة (1) من مشروع القانون لتقدیم اإلعتراض (سنتان من تأریخ نفاذ قانون التعدیل)، ھذه المدة نراھا طویلة جداً،
وال داعي لمثل ھكذا مدة، ویمكن النزول بھا إلى مدة أقل أكثر معقولیة ومقبولیة كمدة إعتراض، ال سیما إن من یرغب باإلعتراض بإمكانھ

توكیل وكیل نیابة عنھ بموجب وكالة قانونیة، كما إن إطالة ھذه المدة یجعل األمور المتعلقة بھذه األموال غیر محسومة، ومن المفترض أن تحسم
تلك األمور والقضایا بأسرع وقت ممكن، ال أن تبقى معلقة لمدة سنتین من نفاذ مشروع القانون المقترح، إن مدة اإلعتراض الواردة في أغلب
القوانین العراقیة النافذة ال تتعدى أشھراً، وال تصل إلى السنة، بل تحدد مدد اإلعتراض على األحكام القضائیة المھمة والخطرة خالل شھر أو

ثالثین یوماً، فلماذا ھذه اإلطالة في تلك المدد في ھذا المشروع، لما تقدم نقترح تقلیلھا والنزول بھا إلى مدة أقل تتراوح بین (3 – 6) أشھر، أو
.من (6 – سنة) كحد أقصى، وكذلك الحال بالنسبة للمدد الواردة في المادة (2) من ھذا التعدیل

-:النائب رزاق محیبس إعجیمي –

بصراحة أغلب المالحظات التي كان بودي أن أطرحھا، قد طرحھا زمیلي النائب عمار طعمة، وال حاجة للتكرار، ولكن أؤكد فقط على المدة،
مدة عامین كثیرة جداً، وتعتبر (دالل) لرموز النظام السابق، واألولى أن یكون الدالل لمتضرري النظام السابق، ولیس لرموزه، وبالتالي فنحن

.نعترض على ھذه المدة، المدة طویلة جداً، أعتقد ستة أشھر مدة كافیة

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

ھذا القانون مھم جداً، وأتمنى من رئاسة مجلس النواب أن تتخذ قراراً بفتح تحقیق بحجم العقارات التي تمت سرقتھا تحت غطاء ھذا القانون
وغیره، المشمولون بالقرارین (76) و (88)، وضعنا نصاً في ھذا القانون یعطي الحق لمراجعة كافة المبیعات التي تمت منذ 2003 حتى یومنا
ھذا بأثر رجعي عندما یكون ھناك غبن فاحش قد لحق ببیع العقار، فإذا كانت القیمة التخمینیة لعقار ما ال تساوي العقارات المماثلة وضعنا نصاً

في قانون (72) بأنھ ممكن للدولة الرجوع إلیھا، ھذه المادة القانونیة معطلة إلى ھذه اللحظة، ولم یتم تفعیلھا، أتمنى من اللجنة القانونیة متابعة ھذا
.الموضوع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ما ھي إمكانیة تطبیقھا؟

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

إمكانیة تطبیقھا وضعناھا في نفس المادة، قلنا أي عقار یتم تخمینھ، ویتبین بعد التخمین بأنھ قد لحق غبن فاحش للدولة، فیمكن للدولة بقرار حكم
.(أن ترجع عن ھذا البیع، فقط تفعیل ھذه المادة نحسم الكثیر من العقارات التي تمت سرقتھا، ووضعنا نصاً في ھذا القانون رقم (72

األمر الثاني: في نفس القانون نحن عندما وضعنا لجنة ووضعنا مدة معینة لھذه اللجنة للعمل على األربعة آالف عقار المتبقیة، ھذه المدة وھذه
اللجنة أعطت مجال اإلجتھادات، أعطت مجاالً للتحایل، وأعطت مجاًل لسرقة جدیدة للعقارات من خالل إستخراج إستشھاد من دوائر التسجیل

العقاري بأنھ لم یستفد من الدار السكني الواحد، فأتمنى أصالً إلغاء اللجنة، وأن تحدد العقارات التي یتم مصادرتھا، حتى ال یكون ھناك إجتھاد في
.أي مورد للنص

األمر األخیر: أتمنى منك سیادة الرئیس بأن تكون ھناك لجنة من الجھات المختصة، اللجنة القانونیة، لجنة النزاھة، اللجنة المالیة، وتكون عملیة
متابعة للعقارات، في كل الدورات السابقة نحن قدمنا طلبات لھیأة رئاسة مجلس النواب لمتابعة ھذا الملف، ولكن ال یفسح لھ المجال، أتمنى في

.ھذه الدورة أن یفسح المجال للعقارات
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-:النائب محمد كریم عبدالحسین –

.حقیقة الیوم إطالة أمد المدة الممنوحة في اإلعتراض غیر مجدي، بسبب أن المدة الممنوحة لمدة سنة ھي مدة كافیة، ھذا األمر األول

األمر الثاني: یعلم سیادتكم والكثیر من أعضاء مجلس النواب أن الكثیر من التالعب قد حصل في األمالك المحجوزة ألركان النظام البائد، وتم
نقل األموال والتالعب فیھا وإخفاء مجموعة من األضابیر والسیطرة علیھا، وتم تحویلھا أو بیعھا أو إستمالكھا، وھذا حقیقة أثر على عمل وسیر

.اللجان التي الیوم من المفترض أنھا حصرت ھذه األموال، وحولت ملكیتھا إلى الدولة

األمر اآلخر: لعلھ من المناسب جداً الیوم عرض مظلومیة لكثیر من مدن العراق التي تضررت نتیجة األعمال التعسفیة للنظام البائد، ومنھا مدینتا
بلد والدجیل، وآمرلي وبشیر، طوزخورماتو، وغیرھا من المدن إضافة إلى المدن الجنوبیة، نحن في مدینة بلد والدجیل وبعض المناطق، ُجرفت

بساتینھم بقرار سیاسي، وتم تحویل ملكیتھا إلى الدولة وسیطرت علیھا، إلى ھذا الیوم لم یتم حسم ھذا الموضوع واسترجاع ھذه األمالك أو
تعویض أھلھا تعویضاً یناسب الضرر الذي لحق بھم، إضافة إلى ما تعرضت لھم عوائلھم، تمت السیطرة على الكثیر من مساكنھم وبیعھا بثمن
بخس إلى أركان النظام البائد وتحویل ملكیتھا، وأنا ألتمس الیوم من رئاسة المجلس وإخواني أعضاء مجلس النواب النظر في ھذه المظلومیة،

.وإعادة الحقوق المستلبة ألبناء المناطق التي سلبھا النظام البائد، وإعادتھا إلى أھلھا، أو تعویضھم بتعویض مناسب لحجم الضرر الذي لحق بھم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة واللجنة المالیة

-:النائب حنین محمود أحمد قدو –

یبدو أن األغلبیة الساحقة من المداخالت تدعو إلى عدم التمدید، وبالتالي أنا أعتقد أن الموضوع یحتاج إلى التعدیل، والتصویت علیھ غیر مفید في
.ھذه المرحلة، أنا أطالب بإعادة القانون إلى رئاسة الوزراء

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

حقیقة نحن كلجنة قانونیة لم نشترك في اإلجتماع مع اللجنة المالیة بخصوص ھذا القانون، فھذا القانون فیھ عقوبات، ألن المصادرة ھي عقوبة،
.لھذا أطلب من جنابكم بأن تتوجھ اللجنتان لعقد إجتماعات أخرى، حتى نحن من الناحیة القانونیة أیضاً نطلع على المشروع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فیما یتعلق بھذا القانون، اللجنتان القانونیة والمالیة لجنتان رئیسیتان، فال تكون لجنة أولى ولجنة مساندة

یعقد إجتماع مشترك ما بین اللجنتین القانونیة والمالیة، وكال اللجنتین رئیسیتان في ھذا القانون، ویتم إستضافة المساءلة والعدالة، ھیأة المساءلة
والعدالة ھي الجھة التنفیذیة التي تنفذ القانون وتعدیل القانون فیما لو تم تشریعھ، فیتم إستضافتھم وأخذ مالحظاتھم وآرائھم، إستضافتھم في

.إجتماعكم المشترك، وأرجو إعالمي في اإلجتماع

اللجنة القانونیة، فقط مالحظة فیما یتعلق بمشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا، في المادة (3)/ثالثاً، ورد نص (ورئیس السلطة القضائیة
اإلتحادیة)، ال یوجد رئیس للسلطة القضائیة، بموجب الدستور، السلطة التنفیذیة تتألف من رئیس الجمھوریة، أو رئاسة الجمھوریة ورئاسة

مجلس الوزراء، والسلطة التشریعیة تتألف من مجلس النواب ومجلس اإلتحاد، والسلطة القضائیة تتألف من مجلس القضاء األعلى والمحكمة
اإلتحادیة العلیا، ال یوجد مثل ھذا النص (رئیس السلطة القضائیة اإلتحادیة)، ال وجود لرئیس ال للسلطة التنفیذیة، وال رئیس للسلطات التشریعیة،

.وال رئیس للسلطة القضائیة

النائب صباح الساعدي، ما یخص التوصیة األخیرة وترقیة الشھید إلى رتبة رائد، المفروض ھذا إجراء حكومي؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.نعم سیادة الرئیس باعتبارھا توصیة للحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرید أن اذكر نص فقرة في الموازنة التي تتیح للحكومة تنفیذ ھذا القرار

قرار نیابي بخصوص السیول

:قرر مجلس النواب في جلستھ التاسعة بتاریخ 13/4/2019 ما یأتي

نظرا لما تتعرض لھ المحافظات العراقیة عموما ومحافظة میسان خصوصا من فیضانات نتیجة لكثرة األمطار والسیول مما ینتج عن ذلك من
:نزوح العوائل وتلف مساحات من المزروعات وأیضا أضرار من الدور السكنیة قرر مجلس النواب ما یأتي
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تشكیل لجنة نیابیة لمتابعة قرارات خلیة األزمة الحكومیة التي تم إنشاءھا لھذا الغرض ومتابعة تنفیذ مقرارت اللجنة المذكورة، وتكون اللجنة -1
.المشكلة في مجلس النواب برئاسة النائب األول لرئیس مجلس النواب وعددھا ال یتجاوز تسعة نواب

:التوصیة الى مجلس الوزراء بالتالي -2

ا- تخصیص المبالغ المالیة الالزمة لمعالجة موضوع الفیضانات والسیول وما نتج عنھ باستخدام المواد التي تتیح للحكومة لذلك في قانون
الموازنة وھي (ثانیاً، أوالً، ثالثاً، والمادة خامساً (ا- ب) التي تتعلق بمنحة الطوارئ وأیضاً المبلغ (4) ترلیون المخصص للحكومة لتغطیة

.النفقات التشغیلیة واالستثماریة، على أن تخصص لمحافظة میسان المبالغ التي تتناسب مع حجم األضرار التي لحقت بھا

ب- إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومیة بأستنفار كل الجھود واآللیات في سبیل تطویق األزمة وتوجیھھا حسب األولویات والمحافظات األكثر
.تضرراً والمحافظات األخرى بما فیھا إقلیم كردستان

ج- التنسیق مع المؤسسات والمنظمات الدولیة المعنیة بشؤون اإلغاثة واإلیواء بما في ذلك المنظمات المعنیة بالتراث العالمي بأعتبار األھوار
.مدرجة على الئحة التراث العالمي

د- تعویض المتضررین من المزارعین والمواطنین وبشكل فوري من خالل اإلجراءات السریعة التي تتخذھا الحكومة بھذا الصدد باعتماد نصي
.الموازنة التي تمت اإلشارة لھما في قانون الموازنة

ه- اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لصیانة وإعمار الطرق والجسور والسدات والنواظم في كل العرق بما فیھا إقلیم كردستان وتكون األولویة
.للمحافظات األكثر تضرراً

و- اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمعالجة األوضاع المتدھورة في مخیمات النازحین، ولھذا الموضوع األھمیة الالزمة لما یعانیھ النازحین من
أوضاع إنسانیة صعبة جداً، وأیضاً توفیر التخصیصات الالزمة للمحافظات والى وزارة الھجرة والمھجرین واللجنة العلیا لإلیواء وإغاثة

.النازحین بما تم اإلشارة باستخدام نفس المواد المشار إلیھا في قانون الموازنة

ز- إطالق اسم الشھید النقیب حازم الحیدري على أحد جسور محافظة میسان وذلك لتضحیتھ بنفسھ من أجل درء األخطار عن أھالي المحافظة
.وترقیتھ وفق السیاقات األصولیة

.أطلب من مجلس النواب التصویت على ھذه الفقرات

.(تم التصویت بالموافقة باإلجماع)

.فیما یتعلق بالبنود المالیة تطبیقاً ألحكام الفقرة كذا والمادة كذا في قانون الموازنة واألمور التي تتعلق بالجانب المالي

ھذه الفقرة التي تتحدث عن األضرار في المزروعات ذكرت محافظة میسان، فقط ھذه الفقرة ال تتعلق في محافظة میسان والتي تقول السیول
.وتكون األولویة للمحافظات األكثر ضرراً یمكن لم یتضرر عندك سد ویمكن بغیر مكان

.تضاف عبارة میسان الى الفقرة (ج) التي سقطت سھواً في القراءة

.ترفع الجلسة الى یوم األثنین المصادف 15 نیسان الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (5:00) عصراً


