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محضر جلسـة رقـم (24) السبت (22/10/2016) م
ً .عدد الحضور: (226) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظھراً
-:السید رئیس مجلس النواب –

-:أسماء الحضور والغیاب
النائبة إبتسام الھاللي (موجودة)، النائب إبراھیم بحر العلوم (موجود)، النائب إحسان (موجود)، النائبة أحالم الحسیني (موجودة)، النائب أحمد

إسماعیل المشھداني (موجود)، النائب أحمد جاسم األسدي (غیر موجود)، النائب أحمد حمھ رشید (موجود)، النائب أحمد سلیم الكناني (غیر
موجود)، النائب أحمد صالل البدري (غیر موجود)، النائب أحمد طھ یاسین (غیر موجود)، النائب أحمد المساري (موجود)، أحمد عبدهللا

الجبوري (غیر موجود)، النائب أحمد عطیة السلماني (غیر موجود)، النائب أحمد مدلول الجربا (غیر موجود)، النائب أردالن نور الدین (غیر
موجود)، النائب أرشد رشاد الصالحي (  )، النائبة أزھار الطریحي (غیر موجودة)، النائب إسكندر جواد وتوت (موجود)، النائب إسالم حسین

(غیر موجود)، النائبة آسیا حاجي (موجودة)، النائبة أشواق الجبوري (موجودة)، النائبة أشواق الجاف (موجودة)، النائبة أقبال عبد الحسین(غیر
موجودة)، النائبة أقبال الغرباوي (غیر موجودة)، النائبة آال الطالباني (موجودة)، النائبة أمل عطیة (موجودة)، النائبة أمل مرعي (موجودة)،
النائبة أمیرة كریم (موجود)، النائب أمین بكر محمد (موجود)، النائبة إنتصار حسن الغریباوي (غیر موجودة)، النائبة إنتصار علي الجبوري

(غیر موجودة)، النائبة أنغام حوشي (غیر موجودة)، النائب أیاد عبد زید (غیر موجود)، النائبة إیمان رشید حمید (غیر موجودة)، النائبة بان عبد
(موجودة)، النائب بختیار جبار (غیر موجود)، النائب بدر محمود فحل (موجود)، النائب برھان كاظم (غیر موجود)، النائب بنكین شوكت
(موجود)، النائب بھاء ھادي أحمد (موجود)، النائبة بھار سلیمان (موجودة)، النائبة بیریوان مصلح (غیر موجودة)، النائب بیستون عادل

(موجود)، النائبة تافكھ أحمد (موجودة)، النائب توفیق موحي (موجود)، النائب جاسم محمد جعفر (موجود)، النائب جبار عبدالخالق العبادي
(موجود)، النائب جمال أحمد محمد (موجود)، النائب جمال عبدالزھرة (موجود)، النائب جمعة دیوان (موجود)، النائبة جمیلة محمد (موجودة)،

النائب جنید محمد (غیر موجود)، النائب جواد البوالني (موجود)، النائب جوزیف صلیوا (غیر موجود)، النائب حارث الحارثي (موجود)،
النائب حاكم الزاملي (غیر موجود)، النائب حامد عبید مطلك (موجود)، النائب حامد الخضري (موجود)، النائب حبیب الطرفي (غیر موجود)،

النائب حجي كندور (موجود)، حسام علي العقابي (غیر موجود)، النائب حسن توران (موجود)، النائب حسن حلبوص الشمري (موجود)، النائب
حسن السنید (  )، النائب حسن خضیر (غیر موجود)، النائب حسن خالطي (موجود)، النائب حسن سالم (موجود)، النائب حسن محسن جیاد

(موجود)، النائب حسین أحمد المالكي (غیر موجود)، النائب حسین حسب المالكي (موجود)، النائب حمدان محمد الشبلي (موجود)، النائبة
حمدیة الحسیني (موجودة)، النائبة حنان الفتالوي (موجودة)، النائب حنین محمد (موجود)، النائب حاكم الزاملي (غیر موجود)، النائب حامد

عبید مطلك (موجود)، النائب حامد الخضري (موجود)، النائب حبیب الطرفي (غیر موجود)، النائب حجي كندور (موجود)، حسام العقابي (غیر
موجود)، النائب حسن توران (موجود)، النائب حسن حلبوص (موجود)، النائب حسن السنید (موجود)، النائب حسن خضیر (موجود)، النائب

حسن خالطي (موجود)، النائب حسن سالم (موجود)، النائب حسن محسن جیاد (موجود)، النائب حسین أحمد (غیر موجود)، النائب حسین
حسب (موجود)، النائب حمدان الشبلي (موجود)، النائبة حمدیة الحسیني (موجودة)، النائبة حنان الفتالوي (موجودة)، النائب حنین محمد

(موجود)، النائب حاكم الزاملي (غیر موجود)، النائب حامد عبید مطلك (موجود)، النائب حامد الخضري (موجود)، النائب حبیب الطرفي (غیر
موجود)، النائب حجي كندور (موجود)، حسام العقابي (غیر موجود)، النائب حسن توران (موجود)، النائب حسن حلبوص (موجود)، النائب
حسن السنید (موجود)، النائب حسن خضیر (موجود)، النائب حسن خالطي (موجود)، النائب حسن سالم (موجود)، النائب حسن محسن جیاد

(موجود)، النائب حسین أحمد (غیر موجود)، النائب حسین حسب (موجود)، النائب حمدان الشبلي (موجود)، النائبة حمدیة الحسیني (موجودة)،
النائبة حنان الفتالوي (موجودة)، النائب حنین محمد (موجود)، النائب حیدر حسن الشمري (غیر موجود)، النائب حیدر ستار المولى (موجود)،
النائب حیدر عبدالكاظم الفوادي (موجود)، النائب حیدر مطلك الكعبي (موجود)، النائب خالد حمد المفرجي (موجود)، النائب خالد عبید األسدي

(غیر موجود)، النائبة ختام كریم الربیعي (غیر موجودة)، النائبة خدیجة جابر الموسوي (موجودة)، النائبة خدیجة وادي (موجودة)، النائب
خسرو عبدهللا (موجود)، النائب خلف عبدالصمد (موجود)، النائب خوشة وى خلیل (موجود)، النائبة خولة منفي (موجودة)، النائب رائد إسحاق
(غیر موجود)، النائبة رحاب العبودة (موجودة)، النائب رحیم صیھود الشمري (موجود)، النائب رزاق عبداألمة (غیر موجود)، النائب رزاق

محیبس (غیر موجود)، النائب رسول راضي (موجود)، النائب رسول صباح (غیر موجود)، النائب رشید عبود الیاسري (موجود)، النائب رعد
الدھلكي (موجود)، النائب رعد فارس (موجود)، النائبة ره نكین عبدهللا (موجودة)، النائب ریاض غریب (موجود)، النائب ریاض غالي (غیر
موجود)، النائب ریبوار طھ (موجود)، النائب ریزان دلیر (موجودة)، النائب ریناس جانو (موجود)، النائب زانا سعید قادر (موجود)، النائب

زاھد محمد سلطان (غیر موجود)، النائب زاھر یاسین العبادي (موجود)، النائبة زیتون حسین (موجودة)، النائبة زینب ثابت الطائي (غیر
موجودة)، النائبة زینب عارف البصري (موجودة)، النائبة زینب عبد علي السھالني (غیر موجودة)، النائبة زینب وحید (موجودة)، النائبة

ساجدة محمد (موجودة)، النائب سالم جمعة خضر (غیر موجود)، النائب سالم صالح الحسناوي (موجود)، النائب سالم مطر العیساوي (موجود)،
النائب سامان فتاح (موجود)، النائب سبھان سلیمان السعدون (موجود)، النائب ستار جبار (موجود)، النائب سرحان أحمد (موجود)، النائبة

سروه عبدالواحد (موجودة)، النائبة سعاد جبار (موجودة)، النائبة سعاد حمید العقابي (موجودة)، النائب سعدون جویر الدلیمي (موجود)، النائب
سلیم شوقي (موجود)، النائب سلیم ھمزة (موجود)، النائبة سمیرة جعفر الموسوي (غیر موجودة)، النائبة سھام موسى الموسوي (موجودة)،

النائب سوران إسماعیل (موجود)، النائبة سوزان بكر (غیر موجودة)، النائب سیروان عبدهللا (موجود)، النائب شاخھ وان (غیر موجود)، النائبة
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شروق العبایجي (غیر موجودة)، النائبة شیرین عبدالرحمن دینو (موجودة)، النائب شعالن عبدالجبار الكریم (غیر موجود)، النائب شوان حویز
فریق (موجود)، النائب شیركو میرزا (موجود)، النائبة شیرین رضا (موجودة)، النائب صادق الركابي (غیر موجود)، النائب صادق رسول

المحنا (موجود)، النائب صادق اللبان (موجود)، النائب صالح مھدي الحسناوي (غیر موجود)، النائبة صباح عبد الرسول التمیمي (غیر
موجودة)، النائب صباح مھدي الساعدي (غیر موجود)، النائب صفاء جارهللا (موجود)، النائب صالح مزاحم الجوري (موجود)، النائب ضیاء

محي الدوري (غیر موجود)، النائب ضیاء األسدي (غیر موجود)، النائب طارق صدیق (موجود)، النائب طالب شاكر الجعفري (موجود)،
النائب طالب عبد الكریم المعماري (غیر موجود)، النائب طالب خربیط (غیر موجود)، النائب طالل الزوبعي (موجود)، النائب طھ ھاتف

الدفاعي (موجود)، النائب ظافر العاني (موجود)، النائب عادل خمیس المحالوي (غیر موجود)، النائب عادل رشاش المنصوري (موجود)،
النائب عادل عدنان (موجود)، النائب عادل نوري (موجود)، النائبة عالیة نصیف (موجودة)، النائب عامر الخزاعي (غیر موجود)، النائب عامر

حسین (موجود)، النائبة عائشة غزال (موجودة)، النائب عباس جابر مطیوي (غیر موجود)، النائب عباس البیاتي (موجود)، النائب عبداإللھ
النائلي (غیر موجود)، النائب عبد الباري محمد (غیر موجود)، النائب عبدالجبار رھیف (موجود)، النائب عبد الحسین عزیز الموسوي
(موجود)، النائب عبد الحسین معالك. (موجود)، النائب عبد الرحمن حسن خالد. (موجود)، النائب عبد الرحیم جاسم. (موجود)، النائب

عبدالسالم عبدالمحسن عرمش المالكي. (غیر موجود)، النائب عبد العزیز حسن حسین حسن. (غیر موجود)، النائب عبد العزیز عبدنور عوض
سلمان الظالمي. (غیر موجود)، النائب عبدالعظیم عبدالفتاح منصور العجمان. (موجود)، النائب عبد القادر محمد عمر مولود مال قادر.

(موجود)، النائب عبد القھار مھدي محمد حسن السامرائي. (موجود)، النائب عبد الكریم عبد الصاحب محمد النقیب. (موجود)، النائب عبد
الكریم علي عبطان دھش.(موجود)، النائب عبد هللا حسن رشید دخیل. (موجود)، النائب عبد الھادي عوده اسماعیل یاسین خیر هللا. (غیر

موجود)، النائب عبد الھادي محمد تقي سعید الحكیم. (غیر موجود)، النائب عبد الھادي موحان عبدهللا اسماعیل. ( موجود)، النائب عبد الوھاب
علي محمود عبدهللا. (موجود)، النائب عبود وحید عبود عنید العیساوي. (موجود)، النائب عبیر عیسى محمد عبدهللا. (موجودة)، النائب عثمان
طھ حاجي طاھر. (موجود)، النائب عدنان رمیض خرنوب الشحماني. (غیر موجود)، النائب عدنان عبدالمنعم رشید علي الجنابي. (موجود)،

النائب عدنان ھادي نور علي سعید االسدي. (غیر موجود)، النائب عرفات كرم مصطفى برایم. (غیر موجود)، النائب عز الدین عبد هللا حسین
خضر الدولة. (موجود)، النائب عزیز كاظم علوان الزغیر العكیلي. (موجود)، النائب عقیل عبد حسین ساجت. (غیر موجود)، النائب عقیل فاھم

حسین سلمان الزبیدي. (موجود)، النائبة عال عوده الیذ شناوة. (غیر موجودة)، النائب علي جاسم محمد برغوث المتیوتي. (غیر موجود)،
،(النائب علي حسین رضا حیدر العالق. (غیر موجود

النائب علي صبحي كامل محمدحسن المالكي. (موجود)، النائب علي طالب عبد الحسین محسن الصافي. (موجود)، النائب علي عبدالجبار جواد
علي شویلیة. (موجود)، النائب علي غركان عامر حسین. (موجود)، النائب علي فیصل فھد الفیاض. (موجود)، النائب علي لفتھ فنغش حسن
الحسن المرشدي. (موجود)، النائب علي مانع عطیة سلمان البدیري. (موجود)، النائب علي محمد شریف محمدحسن. (موجود)، النائب علي

محمد حسین علي االدیب. (موجود)، النائب علي نور علي محمد. (موجود)، النائب علي یوسف عبد النبي عمران شكر. (غیر موجود)، النائب
عماد یوخنا یاقو یوخنا. (غیر موجود)، النائب عمار طعمھ عبدالعباس الحمیداوي. (موجود)، النائب عمار كاظم عبید الشبلي. (موجود)، النائبة
عھود عبدالزھرة عباس طاھر. (موجودة)، النائب عواد محسن محمد العوادي. (موجود)، النائبة عواطف نعمھ ناھي صخیر. (غیر موجودة)،

النائبة غادة محمد نوري مطلك. (موجودة)، النائب غازي فیصل نجرس كعود. (موجود)، النائب غزوان فیصل فاھم كاظم. (غیر موجود)،
النائبة غیداء كمبش. (غیر موجودة)، النائب فارس صدیق. (غیر موجود)، النائب فارس طھ فارس. (غیر موجود)، النائب فاضل فوزي حسین.

(موجود)، النائبة فاطمة سلمان. (غیر موجودة)، النائب فالح حسن جاسم. (موجود)، النائب فالح ساري. (موجود)، النائب فائق دعبول عبدهللا
الشیخ علي. (موجود)، النائب فرات محمد. (غیر موجود)، النائبة فرح باسل. (موجودة)، النائبة فردوس یاسین. (غیر موجودة)، النائب فرھاد

قادر. (غیر موجود)، النائب فرید خالد. (موجود)، النائبة فطم مھدي. (غیر موجودة)، النائبة فیان دخیل. (موجودة)، النائب فیصل غازي حسین.
(موجود)، النائب قاسم حسن ساجد. (موجود)، النائب قاسم محمد جالل. (غیر موجود)، النائب قتیبة. (موجود)، النائب كاظم حسین علي

الصیادي. (موجود)، النائب كاظم عطیة كاظم. (موجود)، النائب كامل ناصر سعدون الزیدي. (موجود)، النائب كامل نواف الغریر. (موجود)،
النائب كاوه محمد مولود حویز. (موجود)، النائبة لقاء مھدي وردي حمد. (موجودة)، النائبة لمى جواد كاظم سلطان. (غیر موجودة)، النائب

قاسم االعرجي. (موجود)، النائب لویس كارو. (موجود)، النائبة لیلى علي خضر احمد البرزنجي. (غیر موجودة)، النائب ماجد جبار
عبدالحسین زورة. (موجود)، النائب ماجد خلف حمو مسطو شنكاوي. (موجود)، النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي. (غیر موجودة)،
النائب مازن صبیح ظاھر عواد المازني. (موجود)، النائب مثال جمال حسین احمد االلوسي. (غیر موجود)، النائب مثنى امین نادر حسین.

(موجود)، النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدلي. (موجودة)، النائب محسن سعدون احمد سعدون. (موجود)، النائب محسن عثمان عبد هللا
رشید. (غیر موجود)، النائب محمد تقي علي حموش. (غیر موجود)، النائب محمد حمزه جار هللا الشمري. (موجود)، النائب محمد ریكان حدید

علي الحلبوسي. (غیر موجود)، النائب محمد سعدون حاتم صیھود. (موجود)، النائب محمد عباس سلمان محمد المحمودي. (موجود)، النائب
محمد عثمان عزیز احمد. (غیر موجود)، النائب محمد علي حسین علي المسعودي. (موجود)، النائب محمد علي محمد تمیم. (موجود)، النائب

محمد كاظم لكاش طاھر الموسوي. (موجود)، النائب محمد كون حمیدي فلك الكفاري. (موجود)، النائب محمد ماشي جري حسن الطائي.
(موجود)، النائب محمد ناجي محمد علي العسكري. (موجود)، النائب محمد ناصر دلي احمد الكربولي. (موجود)، النائب محمد نوري احمد

،(حمود عبد ربھ. (غیر موجود)، النائب محمد ھوري یاسر جبار. (غیر موجود
النائب محمود داود سلیمان موسى المشھداني. (عیر موجود)، النائب محمود رضا امین. (موجود)، النائب محمود صالح عاتي الحسن.

(موجود)، النائب مسعود حیدر رستم محمد. (غیر موجود)، النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري. (غیر موجود)، النائب مطشر حسین علیوي
السامرائي. (موجود)، النائب مناضل جاسم محمد الموسوي. (غیر موجود)، النائبة منال وھاب محمد فاضل المسلماوي. (موجودة)، النائب
منصور حسین مدور عباس البعیجي. (موجود)، النائبة منوة شویش صباح غزیر المالكي. (غیر موجودة)، النائبة منى صالح مھدي صالح

العمیري. (موجودة)، النائبة منى قاسم باقر جابر الغرابي. (غیر موجودة)، النائب مھدي احمد حافظ نزیر. (غیر موجود)، النائب موفق باقر
كاظم الربیعي. (غیر موجود)، النائبة میثاق ابراھیم فیصل. (غیر موجودة)، النائب میثاق عبدالكاظم ھیل رھیف. (موجود)، النائبة میدیا جمال

علي خان محمد االركوازي. (موجودة)، النائب میزر حمادي سلطان البوحمد. (موجود)، النائبة میسون سالم فاروق سعید الدملوجي. (موجودة)،
النائب ناظم كاطع رسن الساعدي. (موجود)، النائبة ناھدة حمید لفتة جبر العقابي. (موجودة)، النائبة ناھدة زید منھل مانع الدایني. (موجودة)،

النائب نایف مكیف شنان دباس الشمري. (غیر موجود)، النائبة نجاة سایر مھنة صیاح العبیدي. (موجودة)، النائب نجم عبد هللا ازغیر اللھیبي.
(غیر موجود)، النائبة نجیبة نجیب ابراھیم خالد. (موجودة)، النائبة ندى عبد هللا جاسم السوداني. (موجودة)، النائبة ندى عنتر خال ھمزه مال.

(غیر موجودة)، النائبة نھلة جبار خلیفة محسن. (موجودة)، النائب نھلة حسین سعد هللا. (موجودة)، النائب نواف سعود زید فرحان. (غیر
موجود)، النائبة نوال جمعھ ونان شریدة. (غیر موجودة)، النائبة نورة سالم محمد البجاري. (موجودة)، النائب نوزاد رسول حسن كانبي.
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(موجود)، النائب ھادي فرحان عبدهللا حمد العامري. النائب ھاشم راضي حیدر ابوحدره الموسوي. (غیر موجود)، النائب ھاني موسى بدر
حمیدي . (غیر موجود)، النائبة ھدى سجاد محمود شاكر. (موجودة)، النائب ھشام عبد الملك علي السھیل. (موجود)، النائب ھالل حسین عذیب

حمد. (موجود)، النائبة ھناء اصغر محمد رضا البیاتي. (موجودة)، النائبة ھناء تركي عبد حسن. (غیر موجودة)، النائب ھوشیار عبد هللا فتاح
عبدهللا. (موجود)، النائب ھیثم رمضان عبدعلي ھریط الجبوري. (موجود)، النائبة وفاء كاظم عراك صكر الدوغاني. (غیر موجودة)، النائب

یاسر عبد صخیل محمد حسین المالكي. (موجود)، النائب یاسر محمد جابر بادي الحسیني. (غیر موجود)، النائب یحیى احمد فرج حمادي
.(العیساوي. (موجود)، النائب یونادم یوسف كنا خوشابا. (موجود)، النائب ئاریز عبد هللا. (موجود

بسم هللا الرحمن الرحیم
نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرین، من الدورة النیابیة الثالثة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة آیات

.من القرآن الكریم
.(الحضور (226

-:النائب محمد ناجي محمد علي العسكري –
.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –
یدین مجلس النواب العراقي الھجمات اإلرھابیة التي إستھدفت مدینة كركوك العزیزة ویؤكد دعمھ للقوات العراقیة التي تتوالى إنتصاراتھا یوم

بعد آخر في محافظة الموصل، ویبارك أیضاً الجھود التي بُِذلَت لغرض إستتباب األمن في المحافظة ودعوة المواطنین واألجھزة األمنیة إلى
.الیقظة خصوصاً في المناطق التي یتم تحریرھا وأیضاً ندعو لجنة األمن والدفاع إلى متابعة التطورات األمنیة

أدعو نواب محافظة كركوك إلى قراءة بیان، وأیضاً حول أحداث داقوق وعملیة اإلستھداف التي حصلت والتي ذھب ضحیتھا عدد من الشھداء
.العراقیین األبریاء

.تفضلوا
-:النائب حسن توران بھاد الدین سعید –

(یقرأ بیان حول محافظة كركوك. (مرافق
-:النائب ریبوار طھ مصطفى أحمد –

(بیان حول الوضع األمني في كركوك، یُقرأ باللغة الكردیة. (مرافق
-:النائب عباس حسن موسى البیاتي –
(یقرأ بیان حول مدینة داقوق. (مرافق

.الفاتحة
.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

-:السید رئیس مجلس النواب –
.شكراً. السیدات والسادة، تتفضلون

.سبق وأن قرر مجلس النواب بجلستھ المنعقدة في 11/8/2015
أنا أرجو أن نحافظ على النصاب ألنھ یوجد لدینا تصویتات حقیقةً فأرجو أن نحافظ على النصاب والبقاء في القاعة إلى حین إكتمال التصویتات

.على أقل تقدیر
في تأریخ 11/8/2015 في الفصل األول، السنة التشریعیة الثانیة وضمن سلسلة اإلصالحات البرلمانیة باإلسراع في إنجاز مقترحات ومشاریع

القوانین بما یعجل في تأمین الخدمات للمواطنین وتبني آلیة المبادرة بالقراءة األولى ُعقب تقدیمھا ومن ثم اإلحالة إلى اللجان النیابیة وإدراجھا
للقراءة الثانیة خالل مدة ال تتجاوز (14) یوم وأن یتم التصویت على مقترح أو مشروع القانون خالل مدة ال تتجاوز (14) یوم من تأریخ قراءتھ

.القراءة الثانیة
.نؤكد على إلتزام اللجان بالقرار المذكور وسوف تقوم ھیأة الرئاسة بإدراج مقترحات أو مشاریع

.السیدات والسادة األعضاء، أرجوكم ال تخرجوا من القاعة، لدینا تصویتات
نؤكد على إلتزام اللجان بالقرار المذكور وسوف تقوم ھیأة الرئاسة بإدراج مقترحات أو مشاریع القوانین على جدول األعمال ضمن التوقیتات

.المذكورة بصرف النظر عن اإلعتراضات الواردة من اللجان النیابیة
-:بودي أیضاً أن أؤكد على ثالثة مسائل

المسألة األولى: علمنا أن مجلس الوزراء صوت على الموازنة اإلتحادیة ولكن بودنا أن نؤكد أن رئاسة المجلس إلى ھذه اللحظة لم تستلم
.الموازنة

المسألة الثانیة: إستعداد المجلس للتصویت على الوزراء في الوزارات الشاغرة وإلى ھذه اللحظة لم تستلم رئاسة المجلس أي سیرة ذاتیة أو
.ترشیح یتعلق بھذا الجانب

المسألة الثالثة: َكثَُر الحدیث بشأن اإلستجوابات التي تقدم إلى ھذه اللحظة لم تستلم رئاسة المجلس أي طلب إستجواب مستوفي لشروطھ وأركانھ
.التي تطلبھا القانون

.فقط أذكر ذلك للعلم ومراعاة األمر عند الخوض في ھذه المسائل
.(الفقرة  ثانیاً: مناقشة على مقترح تعدیل المادة (49/أوالً) من دستور جمھوریة العراق لعام 2005. (النائب حامد الخضري*

.تفضل
-:النائب حامد موسى أحمد الخضري –

من المعلوم أن نسبة النمو السكاني في العراق حسب اإلحصاءات الرسمیة (2,8%) وعلى ھذه النسبة من المتوقع أن تبلغ نفوس العراق سنة
2018 أي إنتخابات الدورة البرلمانیة القادمة (38) ملیون و (500) ألف نسمة، وفي 2022 اإلنتخابات التي تلیھا یصل الشعب العراقي إلى
(43) ملیون نسمة، وعلیھ سوف یكون أعضاء مجلس النواب في الدورة القادمة (385) وفي الدورة التي تلیھا (430) نائب، وھكذا بالنسبة

.لمجالس األقضیة والنواحي والمحافظات
من ھنا إذن البد من تخفیض أعداد أعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب وبالخطوات واإلجراءات العملیة من أجل تحقیق مطالب

.المرجعیة أوالً في اإلصالح ومطالب الشعب ومطالب حضراتكم
ً فیما یتعلق بمجالس األقضیة والنواحي والمحافظات، قدمنا مقترحین لتعدیل قانون مجالس المحافظات الثالث والرابع والتي تمت قراءتھما سابقا

أ أ أ ً
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.في ھذا المجلس، وطبعاً أدعو ھیأة الرئاسة مشكورة إلى اإلسراع في درج ھذه المقترحات للقراءة الثانیة بأسرع وقت إن شاء هللا
أما فیما یتعلق بتخفیض أعداد أعضاء مجلس النواب، واجھتنا مشكلة المادة (49) والتي تنص على أن یتكون مجلس النواب من عدد من

-:األعضاء بنسبة مقعد واحد لكل (100) ألف نسمة، ھذه مشكلة ال یمكن تعدیلھا بقانون بإعتبار مادة دستوریة ولذلك قمنا بالخطوتین التالیتین
الخطوة األولى: في 15/3 قدمنا عن طریق ھیأة الرئاسة سؤال إلى المحكمة اإلتحادیة لتفسیر نص دستوري ، ونص ھذا التفسیر، یرجى التفضل
بتوجیھ إستفسار إلى المحكمة اإلتحادیة العلیا عن تفسیر المادة، إلى آخره، وكان ھذا في 15/ آذار لھذه السنة، وكان جواب المحكمة اإلتحادیة في

-:تأریخ 7/4 قرار الحكم كان بالنص التالي
لدى التدقیق والمداولة من المحكمة اإلتحادیة العلیا وجد من الرجوع إلى البند أوالً من المادة (49) من الدستور جمھوریة العراق لعام 2005)

أن نصھا صریح ومحدد على وجھ الدقة بأن یكون لكل (100) ألف نسمة من نفوس العراق مقعد یشغلھ عضو مجلس النواب العراقي وال یجوز
.(تخطي ھذه النسبة زیادةً أو نقصاناً إال من خالل تعدیل النص الدستوري المتقدم ذكره

.وصدر القرار باإلتفاق في 7/4 بتوقیع الرئیس واألعضاء
طبعاً بعد جواب المحكمة اإلتحادیة ھذا حقیقةً سكتنا إلى حین أن إنقدحت فكرة في تعدیل المادة (49) حصراً، لماذا حصراً دون غیرھا؟ بإعتبار

أن ھناك وطبعاً نعلم جمیعاً أن ھناك مساعي وتشكیل لجنة لتعدیل عدد من مواد الدستور العراقي، دستور جمھوریة العراق، ولكن في إعتقادنا أن
ھذا سوف یحتاج وقت طویل وربما ال یتم الوصول إلى إتفاق، لذلك إنقدحت فكرة بأن نفرد المادة (49/أوالً) في التعدیل وأعتقد أن ھذا األمر

.متیسر ویمكن اإلتفاق علیھ خالل فترة قیاسیة
فقدمنا على ھذا األساس كتاب إلى ھیأة الرئاسة نطلب بھ تعدیل المادة الدستوریة بالنص التالي، والكتاب قد یطول وال یحتاج أن نقرأه ولكن

ملخصھ، (أننا نطلب تعدیل ھذه المادة وفق اإلجراءات المنصوص علیھا من المادة (126) من الدستور حتى یمكننا تقلیص عدد نواب مجلس
.(النواب للدورة المقبلة لنضمن ترشید النفقات وحسن أداء مجلس النواب

.وأیضاً، جمعت التواقیع الالزمة علیھ والتي ھي ینبغي أن تكون أكثر من ُخمس أعضاء مجلس النواب
التصویت الذي كان یفترض أن یكون في ھذا الیوم، لم یكن لھ مثل ما بین سیادة الرئیس، بأن لیس یكون تصویت من حیث المبدأ بإعتبار الطلب

وفق السیاقات الدستوریة ولم یكون ھو التصویت على التعدیل المقترح بحیث إلى اآلن لم یكن مھیأ، ولذلك أنا لدي أیضاً باإلضافة إلى ھذا الطلب
-:لدي مقترح لتعدیل النص، أي أن النص مقترح للمادة (49/أوالً) وھذا النص بالشكل اآلتي

یتكون مجلس النواب من عدد (200) من األعضاء یمثلون الشعب العراقي بأكملھ یتم إنتخابھم بطریق اإلقتراع العام السري المباشر ویراعى)
.(تمثیل سائر مكونات الشعب فیھا بصورة عادلة

.أوالً: ھذا مقترح، ھذه آلیة وطریقة من الطرق ممكن یكون إتفاق علیھا وممكن تكون طریقة على إتفاق آخر
.ثانیاً: ممكن یكون إتفاق على ھذا الرقم (200) أو ربما یزداد أو یقل

األمر متروك لحضراتكم أي لمجلس النواب، وعلیھ أنا أقترح وأطلب من ھیأة الرئاسة تشكیل لجنة لمتابعة ھذا الطلب ووضع سقف زمني للجنة
حتى تأتي بشكل أخیر لیُعرض على مجلس النواب للتصویت علیھ بالثلثین، إذا صوتنا علیھ وقبل إنتخابات مجالس المحافظات المزمع عقدھا في
ربیع السنة القادمة، أعتقد یمكن أن تكون مصادقة الشعب العراقي علیھ في أثناء اإلنتخابات لمجالس المحافظات في ما لو تم إجراءھا في وقتھا

.المحدد
-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً
بطبیعة الحال المقترحات المتعلقة بالتعدیل الدستوري تحتاج وفق المادة (126) من الدستور إلى ضرورة موافقة مجلس النواب بالثلثین وموافقة
الشعب باإلستفتاء ومصادقة رئیس الجمھوریة، والمادة (126) من الدستور ھناك أیضاً مادة أخرى تتعلق بقضیة التعدیل وعلیھ، ھذه المقترحات

طالما أن المجلس دأب على تشكیل أیضاً لجنة تعدیل الدستور ولدینا اللجنة القانونیة فسوف نحیل ھذا المقترح إلى لجنة التعدیالت الدستوریة
والتي شرع المجلس بتشكیلھا وسوف تباشر عملھا وتقدمھ وتعتبره من األولویات ألن توجھ المجلس فیما مضى بضرورة معالجة ھذا الموضوع

.بــ إما اإلبقاء على العدد أو تثبیتھ بعدد معین حتى ال یتناقض أو یتنافى مع الدستور وفق السیاقات الطبیعیة
.شكراً جزیالً

-:النائب حامد موسى أحمد الخضري –
أنا طلبت أن تُفرد ھذه المادة بالتعدیل إذا أحلتموھا إلى اللجنة الموجودة لم نفعل شيء، سوف تكون مع باقي المواد وبالتالي تنخر، أي الدورة

.القادمة ال نستطیع اللحاق والدورة التي بعدھا ال نستطیع اللحاق، ولذلك أنا أكرر طلبي أن یكون ھنالك
-:السید رئیس مجلس النواب –

كال، حریصین. فعالً ھذا الموضوع مھم ونشكرك على طرحھ وكذلك عدد من السیدات والسادة الموقعین على ھذا المقترح وقطعاً البد أن یأخذ
.أولویة بھذا اإلطار

.شكراً جزیالً
السیدات والسادة، نحن ناقشنا الموضوع في جلسات سابقة، ولكن أُجل لھذه الجلسة لغرض الطرح وإتخاذ الموقف بخصوصھ فإذا تسمحون لدینا

.تصویت، نمضي بإتجاه التصویتات الموجودة
.شكراً جزیالً

-:اآلن
.(الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون واردات البلدیات. (لجنة الخدمات واإلعمار، اللجنة المالیة، اللجنة القانونیة*

.أرجو الحفاظ على النصاب ألنھ لدینا تصویتات أخرى
.أطلب عدم الخروج من القاعة

-:النائب ناظم كاطع رسن الساعدي –
.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون البلدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –
.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)
-:النائب ناظم كاطع رسن الساعدي –

.یقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون البلدیات
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-:السید رئیس مجلس النواب –
.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)
-:النائب ناظم كاطع رسن الساعدي –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون البلدیات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (3
.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب علي عبد الجبار جواد شویلیة –
.یقرأ المادة (4) من مشروع قانون البلدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –
.(التصویت على المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)
:النائب علي عبد الجبار جواد شویلیة –

.یقرأ المادة (5) من مشروع قانون البلدیات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (5
.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریاض عبد الحمزة عبد الرزاق الغریب –
.یقرأ المادة (6) من مشروع قانون البلدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –
.(التصویت على المادة (6

.(تم التصویت بالموافقة)
-:النائب ریاض عبد الحمزة عبد الرزاق الغریب –

.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون البلدیات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (7
.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریاض عبد الحمزة عبد الرزاق الغریب –
.یقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون البلدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –
.(التصویت على المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)
-:النائب بنكین شوكت عابد –

.یقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون البلدیات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (9
.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب بنكین شوكت عابد –
.یقرأ المادة (10) من مشروع قانون البلدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –
.(التصویت على المادة (10

.(تم التصویت بالموافقة)
-:النائب بنكین شوكت عابد –

.یقرأ المادة (11) من مشروع قانون البلدیات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (11
.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –
.یقرأ المادة (12 مادة جدیدة) من مشروع قانون البلدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –
.التصویت على المادة (12) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)
-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

.یقرأ المادة (13) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون البلدیات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (13) مقترح اللجنة
.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب ناظم كاطع رسن الساعدي –
.یقرأ مادة (14 مادة جدیدة مقترح اللجنة) من مشروع قانون البلدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –
.التصویت على المادة (14) مقترح اللجنة مادة جدیدة

.(تم التصویت بالموافقة)
-:النائب ناظم كاطع رسن الساعدي –

.یقرأ مادة (15) من مشروع قانون البلدیات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (15
.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ناظم كاطع رسن الساعدي –
.یقرأ األسباب الموجبة للقانون

-:السید رئیس مجلس النواب –
.التصویت على األسباب الموجبة للقانون

.(تم التصویت بالموافقة)
.التصویت على القانون بأكملھ

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون واردات البلدیات)
.بأسم مجلس النواب نبارك النائبة ھدى سجاد بمناسبة حصولھا على عضویة المكتب التنفیذي لشبكة رائدات البرلمانات العربیات

-:السید رئیس مجلس النواب –
الفقرة رابعاً: التصویت من حیث المبدأ على مشروع قانون التعدیل الرابع لقانون نقابة الصحفیین رقم (178) لسنة 1969. السید رئیس اللجنة

.القانونیة نطلب توضیح لوجود لبس لما عرض في الجلسة السابقة
-:النائب محسن سعدون احمد السعدون –

اللجنة المختصة ھي لجنة الثقافة واإلعالم ونحن في اللجنة عرض القانون علینا من ناحیة الصیاغة القانونیة ویجب أن توضح لجنة الثقافة
.واإلعالم باعتبارھا اللجنة المختصة

-:النائبة میسون سالم فاروق الدملوجي –
ھذا التعدیل ورد إلى مجلس النواب من نقابة الصحفیین لتعدیل المواد التي تخص النظام السابق وأیة إشارة أخرى حزب البعث، وبحسب الدستور

یفترض أن یشرع قانون عام للنقابات واالتحادات وال یجوز لكل نقابة قانوناً وإنما قانون عام للنقابات واالتحادات ونحن من طلبنا عرضھ
للتصویت من حیث المبدأ، ھل ننتظر صدور قانون من لجنة مؤسسات مجتمع المدني الذي یعتبر قانون عام لنقابات واالتحادات؟ أم نمضي

.بتعدیل القانون؟ وھذه القضیة تحتاج إلى وقفة سیاسیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھو الرأي الذي تعتقدوه في اللجنة؟
ھل لجنة الثقافة مع المضي في التشریع؟
-:النائبة میسون سالم فاروق الدملوجي –

.وھو یحتاج إلى التعدیل لوجود مواد تشیر إلى النظام السابق ونحن نحتاج إلى قانون االتحادات والنقابات الذي نص علیھ الدستور
-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا یعرض على المجلس للتصویت اآلن؟
-:النائبة میسون سالم فاروق الدملوجي –

.نمضي بالتشریع
-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة األعضاء، من مع المضي بإجراءات تشریع التعدیل الرابع لقانون نقابة الصحفیین رقم (178) لسنة 1969 ومن یؤید المضي
بإجراءات التشریع؟ تصویت، ومن لدیھ وجھة نظر أو اعتراض؟

-:النائب محمود صالح عاتي الحسن –
مقترح ھذا القانون ھو یلغي قرار مجلس قیادة الثورة المنح ل والخاص برؤساء ونقباء النقابات الخاصة أمثال نقابة الصحفیین والمحامیین

وغیرھا وھذا صدر في السبعینیات أیام النظام السابق ثم جاء بعد عدة أسابیع وصدر ھذا القرار بإعتبار أصبح ھنالك خلل بعضویة ھذه النقابات
واالتحادات سواء كانت االتحادات الخاصة العربیة أو الدولیة. وإذا كانت ھناك نیة في تشریع ھذا القانون البد من إعادتھ إلى الحكومة وتحدیداً

دائرة منظمات المجتمع المدني لكي تتفق على صیغة والخروج بطریقة ناجحة ال تؤدي إلى إرباك أو خلل عمل تلك النقابات ونحن الیوم والجمیع
یعلم بنقابتنا وصلت إلى مراحل واشتركت في عضویة واتحادات عربیة ودولیة ولدینا رئیس اتحاد الصحفیین العرب وھذه مسألة مھمة بسبب

فعل النقابة، وأنا اطلب بالتصویت بعدم تشریع ھذا القانون وإذا كانت ھنالك رغبة بالتشریع یجب إرسالھ إلى الحكومة وبالتحدید دائرة منظمات
.المجتمع المدني حتى تتوافق على صیغة معینة مع االتحادات والنقابات

-:السید رئیس مجلس النواب –
.النائب عبد الجبار العبادي وبعد ذلك نستمع إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني وأیضا رئیسة اللجنة نستمع لرؤیتھا

-:النائب جبار عبد الخالق عبد الحسین العبادي –
ما یتعلق بسیر اإلجراءات التشریعیة لمقترحات القوانین تنطبق علیھا ما ینطبق على مشاریع القوانین وبالتالي ومن ناحیة مبدأ القبول یفترض

باألغلبیة المطلقة والتي تحدد (165) والذي نطلبھ ھو توضیح من ھي الجھات الداعمة لتشریع ھذا القانون والجھات المعارضة كأن یكون اللجان
.المعنیة على أن تكون مكتوبة وتوزع على السادة األعضاء حتى یكون التصویت مرتكز على أسس واضحة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.السیدة رئیسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني النائبة تافكة احمد

-: النائبة تافكة احمد میرزا –
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لدي سؤال إلى ھیأة رئاسة المجلس، لماذا كتب النظام الداخلي لمجلس النواب وتختص لجنتنا بموجب المادة (108) أوال: اقتراح ودعم
التشریعات واإلجراءات الكفیلة بتطویر وتعدیل دور مؤسسات المجتمع المدني بمعنى أن لجنتنا ھي من تختص بموضوع االتحادات والنقابات

كافة وإذا تكرر ھذا التدخل من قبل ھیأة الرئاسة في عمل وتخصص اللجنة فسوف اعلق عضویة لجنة مؤسسات المجتمع المدني، وأیضاً المادة
(22) من الدستور العراقي تكفل الدولة حق تأسیس النقابات واالتحادات المھنیة أو االنضمام إلیھا وینظم ذلك بقانون معنى ذلك  لجنتنا ھي من

.تقرر ذلك
-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدة رئیسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني، أن رئاسة مجلس النواب استلمت كتاب موقع من رئیسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في
4/10/2016 ویوضح للتفضل سیادتكم باالطالع والموافقة على إدراجھ على جدول األعمال للتصویت علیھ من حیث المبدأ واطلب توضیح

.رأیكم لسادة النواب ھل انتم مع تشریع القانون أم لدیكم اعتراض ورأیكم ھو المضي بتشریع القانون جید
-: النائبة تافكة احمد میرزا –

.نحن مع المضي في القراءة األولى ونشرع ھذا القانون
-:السید رئیس مجلس النواب –

حصل اعتراض من حیث المبدأ، استمعتي إلى وجھة النظر اآلن، ھل رأیكم أن نمضي بالتصویت أن باالعتراض؟
-:النائب شوان فریق حویز الداودي –

ً رأي أنا كعضو لجنة الثقافة واإلعالم ونائب نقیب صحفیین في إقلیم كردستان سابقاً نمضي أو ال نمضي في تعدیل ھذه الفقرات ال یعني شیئا
لنقابة الصحفیین والمھم ھو تشریع قانون االتحادات والنقابات الذي ورد في الدستور وھذا التعدیل فقط تعدیل فقرات تمجد النظام السابق وھذه

.معلقة في النقابة
-:النائب عباس حسن موسى البیاتي –

سیادة الرئیس، التعدیل یتضمن شعارات تمجد النظام البائد وھذا أصل التعدیل، ونحن أیضاً نطالب بقانون موحد ولكن إذا لم یصل القانون إلى
اآلن ھل المجلس ال یمضي بتعدیل القانون وفي حال ورود القانون الموحد من الحكومة سوف تكون ھنالك فقرة نطالب بھا إلغاء قانون نقابة

.الصحفیین لذلك یجب المضي بتعدیل القانون
-:السید رئیس مجلس النواب –

ھناك مقترح قانون نقابة الصحفیین والغایة من ھذا التعدیل إلغاء بعض العبارات التي تأشر إلى حقبة النظام السابق ولكن ھنالك رأي من بعض
اللجان على انھ یجب أن یكون ھناك قانون موحد لجمیع النقابات وأنا ادعوكم للتصویت للمضي بتشریع ھذا القانون حتى نعدل وال یمنع ذلك من

.إمكانیة إیجاد قانون شامل لكل النقابات بقانون موحد
.واطلب التصویت على المضي بإجراءات تشریع التعدیل الرابع لقانون نقابة الصحفیین رقم (178) لسنة 1969

.التصویت
.(تم التصویت بالموافقة)

الفقرة خامساً: التصویت على صیغة قرار بخصوص اتخاذ االجراءات الالزمة من الحكومة لتحریر المختطفات االیزیدیات وإعمار قضاء*
سنجار وموضوع االبادة الجماعیة التي تعرض لھا االیزیدیون، (اللجنة القانونیة) تفضلوا بقراءة القرار، الصیغة موجودة سوف أقرأھا، قرر

:مجلس النواب في ھذه الجلسة ما یلي
.اتخاذ االجراءات الالزمة من قبل الحكومة لتحریر المختطفات االیزیدیات .1
.االیعاز بإعادة إعمار قضاء سنجار وإعادة الخدمات والبنى التحیة للقضاء .2

أعتبار ضحایا االعمال االرھابیة التي ارتكبتھا عصابات داعش االرھابیة بحق ابناء قضاء سنجار شھداء ولھم كافة الحقوق واالمتیازات التي .3
.تتمتع بھا ھذه الشریحة

تشكیل لجنة من الجھات المختصة لغرض بحث موضوع اإلبادة الجماعیة التي تعرض لھا االیزیدیون من قبل عصابات داعش االرھابیة .4
.لغرض عرض ھذه القضیة لدى محكمة الجنایات الدولیة للتحقیق بھا

.تصویت
.(تم التصویت بالموافقة باالجماع)

.الفقرة سادساً: التصویت على تشكیل لجنة مشتركة بخصوص موضوع التقاریر االعالمیة باتھام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضایا فساد*
السیدات السادة االعضاء، ھذا الموضوع تم مناقشتھ وقُدمت من قبل لجنة النزاھة عدد من السیدات والسادة االعضاء المرشحین لعضویة ھذه

اللجنة، وقدمت من لجنة النفط والطاقة عدد من السیدات والسادة االعضاء لعضویة ھذه اللجنة، في الجلسة الماضیة تم الحدیث أیضاً عن اللجنة
.المالیة، علماً ان اللجنة المالیة معنیة بالبحث في قضیة قد ال تكون مرتبطة بصمیم ما تمت اثارتھ اآلن

مع ذلك، السیدات والسادة االعضاء، التصویت من قبل المجلس الموقر على اعتماد االسماء المرشحة من لجنة النزاھة ولجنة النفط والطاقة
.واللجنة المالیة لغرض التحقیق في الفقرة التي تم ذكرھا في جدول االعمال

.السیدات والسادة االعضاء أرجوكم ال تُبطلوا النصاب
-:النائب امین بكر محمد –

.سیدي الرئیس عادة اللجان التحقیقة لھم طابع قانوني، فلماذا ال توجد اللجنة القانونیة ضمن االسماء المرشحة
-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

لمرتین مجلس النواب في موضوع التصویت على قرار بالنسبة لسبایا االیزیدیین، وكذلك بالنسبة لقضیة مسؤولي النفط، تذكر في الجلسة السابقة
جنابكم طلبت المادة التي تقول تمنع مجلس النواب التحقق في قضایا معروضة امام القضاء، أیضاً موضوع االیزیدیات معروضة أمام القضاء،

.(فالمادة (84) من النظام الداخلي واضحة في ھذا الموضوع، (ال یجوز تشكیل لجنة تحقیقة في قضیة معروضة امام القضاء
-:(النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة النظام –

تتعلق بالتصویت على القرار او التوصیة الي تخص االعمال االرھابیة ضد االیزیدیین، أنا أؤید وأدعم ھذا التوجھھ وھذا النھج، ولكن المشكلة
في اآللیة، في الصیغة، نحن بالنسبة لنا كمجلس نواب من العیب ان نرفع الى الحكومة طلب یتضمن ان ندعوھا أن تتحرك على المحكمة الجنائیة

الدولیة والعراق ھو لیس عضواً في ھذا المحكمة الجنائیة الدولیة، إخوان ھذه المحمكة ال تستقبل اي دعوى وال تتخذ أي إجراء اال من خالل
الدول االعضاء فیھا، لذلك أنا اقترح یا سیادة الرئیس ان نعید الصیاغة واطلب من مقدم الطلب ان ینسق معنا في اللجنة القانونیة ونوحد قرار،

وانا اطلب ان العنف الذي استھدف المكون الشیعي في العراق ان یضاف أیضاً لھذا القرار بأن نحث الحكومة ان تتحرك على المنافذ الدولیة على
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مجلس االمن بالتحدید حتى نحصل على توصیف االبادة الجماعیة التي تعرض لھا المكون االیزیدي والمكون المسیحي والمكون الشیعي وأي
مكون آخر في العراق ألن فیھ حقوق للناس وال یتعلق بشيء آخر. لذا أرجو یا سیادة الرئیس ان تُعید طرح الموضوع بأن یكون مع اللجنة

.القانونیة حتى نخرج بصیغة بھذه الطریقة
-:السید رئیس مجلس النواب –

النائبة فیان دخیل أتوقع إنھا خرجت وقد قدمت طلباً أیضاً، وھناك أستثناء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لغرض النظر بھذه المسألة، وبناًء على
.القرار الموضوع أخذ باالعتبار ھذا الجانب فتم ذكرھا

-:النائب حسن حلبوص حمزه الشمري –
سیدي الرئیس، المحكمة الجنائیة الدولیة لیس لھا نافذة على الدول االعضاء إال من خالل االدعاء العام فیھا وبالتنسیق مع مؤسسات المجتمع

المدني، نحن قرارنا طلب من الحكومة ولیس من المؤسسات، اذا اردتم ان تعیدوا الصیاغة بحیث نكلف مؤسسات مجتمع مدني بھا حسناً ذلك، اذا
تقولوا ال نریدھا من الحكومة، ھذا القرار یعتبر ملغي وال شيء ولیس فیھ اي جدوى، الن الحكومة لیس لدیھا منفذ الى الجنائیة الدولیة، لھذا

.السبب اذا نرید ان نكون جادین مع ھؤالء الناس الذین تعرضوا للعنف حقیقة فلنتخذ إجراء شكلي صحیح
-:السید رئیس مجلس النواب –

.الموضوع تم احالتھ الى اللجنة القانونیة، وتشكلت لجنة العداد الصیغة التي قُرئت االن
:السیدات السادة االعضاء نعود مرة اخرى الى

.الفقرة سادساً: التصویت على تشكیل لجنة مشتركة بخصوص موضوع التقاریر االعالمیة باتھام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضایا فساد*
-:(النائب ریاض عبد الحمزه عبد الرزاق الغریب (نقطة نظام –

عند إحالة ھذه القضیة الى القضاء، والمادة (47) بالدستور لدینا فصل سلطات، وبالتالي ھذا یعتبر تدخل في شؤون السلطة القضائیة، وعندما
أُحیل للقضاء ال یمكن التدخل في شؤونھا، تشكیل لجنة ماھي فائدتھا؟ حتى تنظر في ھذا الموضوع أو ال، وان القضاء سوف یبت بھا، المادة

.(47) من الدستور تشیر الى ھذه القضیة فصل سلطات
-:السید رئیس مجلس النواب –

كم المادة؟
-:النائب ریاض عبد الحمزه عبد الرزاق الغریب –

.المادة (47) من الدستور فصل السلطات
-:النائب محمود صالح عاتي الحسن –

سیادة الرئیس أحكام النظام الداخلي اجازت تشكیل لجان تحقیقیة، والتي كان یقصد بھا التحقق، ولكن بذات النص ذُیل على ان ال تكون ھذه
المسائل قد احیلت الى الجھات المختصة او الى القضاء بالذات، یعني ورد مصطلح (القضاء بالنص الخاص بالنظام الداخلي)، وعلیھ انا عندما

أحقق واصل الى نتائج ثم القضاء یقول كلمة اخرى، ھنا قصد المادة (47) من الدستور العراقي مبدأ الفصل بین السلطات، لذلك من الممكن اذا
.كانت لدینا معلومات ولدینا وثائق وأدلة، ان نقوم بجمعھا وارسالھا الى الجھات المختصة التي تولت التحقیق بھذا االمر

-:النائب عمار طعمھ عبدالعباس الحمیداوي –
ھذه القضیة معروضة على ھیئة النزاھة ولیس على السلطة القضائیة وھناك فرق، ھیئة النزاھة لیست جزء من السلطة القضائیة، ویمكن

مراجعة الدستور، والدستور یضع الھیآت المستقلة بل اكثر من ذلك تكون مرتبطة أو یضعھا تحت أشراف البرلمان، فلو كانت سلطة قضائیة
وانھا لیست مرتبطة بالبرلمان، لو كان فیھا جنبھ قضائیة، وقد یقال ان فیھا جنبھ قضائیة او ما یشابھ حقیقة القضاء، لماذا ربطت او كانت تحت

.أشراف البرلمان؟ ھذا یؤكد انھا لیست ذات طبیعة قضائیة، فالقضیة معروضة على ھیئة النزاھة ولیست على القضاء
-:النائب حنان سعید محسن الفتالوي –

ھذه مسألة تتعلق بملیارات الدوالرات ولیست تتعلق بملیون وملیونین وسوف اعطیكم شئ مماثل سیادة الرئیس، نحن عندما نستجوب كثیر من
ملفات اإلستجواب بعضھا مفتوحة في ھیئة النزاھة وبعضھا في القضاء، وحضرتك تتذكر االستجواب السابق عندما احلت الملفات الى القضاء
ولم یتخذ بھا اي أجراء، وعندما حدث االستجواب الثاني فُتحت الملفات من جدید من قبل القضاء وھیئة النزاھة، بالتالي اذا نحن نتذرع بأن اي

قضیة فتح فیھا ملف في النزاھة او القضاء یجب على مجلس النواب ان ال یتقرب منھا، ھذا شلل للدور الرقابي لمجلس النواب، نحن نحقق
والقضاء قد یسترشد بالمعلومات التي تظھر من التحقیق، لربما النزاھة تستفید منھا ان كانت معلومات قیمة، الیجوز الركون ان ھذا الملف مفتوح

في ھیئة النزاھة أو القضاء، ال یجوز التقرب منھ من قبل مجلس النواب، اذن كیف نمارس الدور الرقابي؟ نحن من حقنا ان نفتح كل الملفات
.سواء بتحقیق أو تقصي حقائق أو بأستجواب أو بسؤال أو بطلب وثیقة

-:النائب زاھر یاسین حنش العبادي –
ھذه اللجنة لیست ولیدة الساعة ولقد تشكلت قبل اكثر من خمسة أشھر وباشرت عملھا وقامت بأجراءات منھا زیارة وزارة النفط وھیئة النزاھة

ولدیھا إطالع ولحد االن لدیھا متابعات ونحن من ضمن اعضاء اللجنة ولدینا مخاطبات، وھذه اللجنة عملھا لیس محلي فقط، وانما القضیة أخذت
أبعاد دولیة مع دولة اخرى خارج العراق، فبالتالي الیوم عندما تتم المصادقة على ھذه اللجنة ھي العطائھا أكثر صالحیة واكثر بعد، اللجنة

.ماضیة بعملھا ولیست ولیدة الساعة
-:النائب أمین بكر محمد –

أنا أرید أن أشیر الى شيء، دائماً نسمع انھ ھناك موضوع تحت االشراف القضائي أو یكون مقدماً للقضاء، لیس لمجلس النواب ان یقوم بالنظر
الیھا والتحقیق والمتابعة، ھذا األمر والرأي غیر صحیح لالسباب التالیة، انھ الفصل بین السلطات ال یعني انھ ال یمكن لنا ان نمارس صالحیتنا،

صالحیة مجلس النواب الرقابیة موجودة في النظام الداخلي في المادة (32)، یتحدث ان صالحیة مجلس النواب الرقابیة، ومنھا التحقیق، ومن
حیث النتیجة صالحیة السلطة القضائیة رقابیة، لكن صالحیة مجلس النواب رقابیة سیاسیة، یعني اننا نستطیع ان نعاقب المسؤول سیاسیاً ولیس

.قضائیاً، والقضاء یقوم بمعاقبة المقصر قضائیاً
-:السید رئیس مجلس النواب –

.الصورة واضحة سوف اعرضھا للتصویت اآلن، السید مازن المازني تم ذكر وجھة النظر بھذا الخصوص
السیدات السادة االعضاء اآلن التصویت على تشكیل لجنة مشتركة بخصوص التحقق في التقاریر االعالمیة بأتھام بعض كبار مسؤولي وزارة

.النفط بقضایا فساد بحسب االسماء التي تم ارسالھا من لجنة النزاھة ولجنة النفط واللجنة المالیة
.(تم التصویت بالموافقة على تشكیل لجنة مشتركة بخصوص التحقق بالتقاریر االعالمیة بأتھام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضایا فساد)

االسماء موزعة، ھل اذكرھا؟



3/10/2018 محضر جلسـة رقـم (24) السبت (22/10/2016) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2016/10/22/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%80… 9/15

النائب جمال المحمداوي ، النائب زاھر العبادي ، النائبة فاطمة الزركاني ، النائب رزاق محیبس ، النائب مازن المازني ، النائب طالل)
الزوبعي ، النائب جمعھ دیوان ، النائب محمد كون حمیدي ، النائب اردالن نور الدین ، النائبة ازھار الطریحي). اللجنة المالیة ارجو ان ترسل

،االسماء وأعالم المجلس بذلك، ھذه ھي االسماء
اللجنة المالیة (النائب ھیثم الجبوري ، النائب جبار العبادي ، النائب حسام العقابي ، النائبة محاسن حمدون) ھذه ھي االسماء من اللجان

.المختصة. شكراً جزیالً. أرفدوا ھذه اللجنة بما لدیكم
السیدات السادة االعضاء، قُِدَم طلب من قبل (27) نائب لدرج موضوع التفجیر االخیر الذي حصل بتفجیر حسینیة في قضاء داقوق بصاروخ،

.التصویت على درجھ في جدول االعمال
.(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائبة نجیبة نجیب ابراھیم (نقطة نظام –
أرجو أن ال یمر كالم ونقطة نظام النائب االستاذ حسن الشمري مرور الكرام، طلبھ كان طلباً مھماً ویمس قضیة جمیع العراقیین ولیس مكون
واحد. سیادة الرئیس نحن قدمنا طلباً قبل ثالثة أشھر من (62) نائباً حول مناقشة موضوع إنضمام العراق الى النظام االساسي ألتفاقیة روما،
فأطلب من سیادتكم أما الیوم أو الجلسة اآلتیة عرض ھذا الموضوع لمناقشتھ وان ال یمر ھذا الطلب مرور الكرام النھ موضوع مھم واالبادة

.الجماعیة مستمرة، وحقیقةً ھذا الموضوع البد ان یدول في المحاكم الدولیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.(سوف ندرج ھذا الموضوع في الجلسات القادمةعلى جدول األعمال (إنضمام العراق الى المحكمة الجنائیة الدولیة
-:(النائبة لقاء مھدي وردي (نقطة نظام –

أیضاً ھناك لجان مشكلة، خمس لجان وإلى اآلن لم یتم التصویت علیھا، والتي تتعلق بأسباب عدم عودة النازحین الى بعض المناطق
.والمحافظات، لذا أتمنى ان یتم درجھا على جدول االعمال والتصویت علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –
.نعم، ستُدرج

-:(النائب علي صبحي كامل المالكي (نقطة نظام –
سیدي الرئیس لجنة االقتصاد واالستثمار قدمت اكثر من طلب للدخول بھذه اللجنة، وذلك بأعتبار ان ھذا الموضوع یؤثر تأثیراً مباشراً على رسم

.السیاسات االقتصادیة للبلد ولدینا ملفات كثیرة بھذا الصدد
-:السید رئیس مجلس النواب –

.إذا موجودة ھذه الملفات تُرفد بھا اللجنة التي تم ذكرھا اآلن
-:النائب علي صبحي كامل المالكي –

.إذا ممكن ندخل في اللجنة، رجاًء، وقمنا بترشیح شخص واحد
-:السید رئیس مجلس النواب –

.في الطلب الذي قُِدم تم تحدید ھذه اللجان
(الفقرة سابعاً: التصویت على مشروع قانون التخلي عن الجنسیة المكتسبة. (اللجنة القانونیة، لجنة المرحلین والمھجرین والمغتربین*

-:(النائب فرات التمیمي (نقطة نظام –
في جلسة األربعاء الماضي قدمنا طلب بأسم اللجنة وبتوقیع (70) نائباً لمناقشة قرار مجلس الوزراء بتخفیض أسعار شراء محصول الحنطة لعام

.2017 وإذا أمكن إدراجھ لھذا الیوم أو خالل جلسات ھذا األسبوع
-:(النائب عباس حسن موسى البیاتي (نقطة نظام –

مع أھمیة ھذا القانون وضرورة مراعاة العدل والحق، قدمنا (50) عضو موقع عند حضرتكم وھیأة الرئاسة نطالب بإدخال تعدیالت على ھذا
القانون، وھذا القانون بالشكل الحالي واعتقد نحن والمجموعة التي وقعت سوف نجد أنفسنا غیر مستعدین بالتصویت علیھ ھذا الیوم ألن حقیقةً
یوجد أناس خرجوا معارضین سواء كانت قیادات شیعیة وقیادات الحزب اإلسالمي الحزب الشیوعي اللبرالیین األكراد خرجوا لیس باختیارھم
مضطرین خرجوا ألنھم حصلوا على جنسیة وتقول ال یجوز اآلن تعمل وأنت بالدرجة الثانیة موظف، ھذه (50) توقیع إذا تریدون قانون نحن

.مع القانون بتعدیالت وإذا تقولوا ھذا التعدیالت ترونھا غیر حق نحن معكم وضعوھا في القانون ونحن نحترم القانون
-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط وجھ اإلشكال اللجنتین اللجنة القانونیة ولجنة المرحلین مقدمین نسختین، أي نسخة نعتمد؟
-:النائب رعد الدھلكي –

الخمیس الماضي اللجنة القانونیة رفعت نسخة لحضرتكم والیوم كان لدینا اجتماع اللجنة القانونیة ولجنتنا مع بعض أعضاء مجلس النواب
ووضعنا اللمسات األخیرة للقانون ورفعنا بكتاب لحضرتكم لھذا الیوم بتاریخ 22/10/2016 النسخة األخیرة وأرسلت أیضا لالستنساخ وللتوزیع

.ألعضاء مجلس النواب، وھنالك اتفاق وال یوجد اختالف على ھذا الموضوع
-:(النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام –

المادة (134) من النظام الداخلي تنص (على بعد االنتھاء من مناقشة المادة واالقتراحات بالتعدیالت المقدمة) سیادة الرئیس الذي یجري عند
تقدیم مشاریع القانون للتصویت ھنالك مقترحات اوجب النظام الداخلي بضرورة مناقشتھا الذي یجري ھي تعرض أثناء التصویت ویوجد نص

آخر بالنظام الداخلي یقول ال نقاش بالتصویت وبالتالي تفوت الفرصة على مناقشة المقترحات، ففي قانون الجنسیة مثال وردت المادة (3) النص
المقترح الخاص باللجنة یقول (حصول على قرار قضائي بإسقاط الجنسیة) سیادة الرئیس القضاء عندما یصدر قرار بإسقاط الجنسیة معناه عقوبة
تكبیریة، ھل یجوز أنا أتي بإقامة دعوة على الجھة التي منحتني جنسیة وأقول لھا اسقطوا عني الجنسیة وعاقبوني، دائماً تأتي بناءاً على جریمة.

.ومسألة ثانیة قوانین التجنس دائما تشترط عند إقامة لمدة معینة تفرض وممن كان ممنوع علیھ دخول البلد وھو مجبر باإلقامة
-:السید رئیس مجلس النواب –
ھل تم االتفاق على ھذه النسخة؟
-:النائب رعد حمید الدھلكي –

.نعم سیادة الرئیس
-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه النسخة قد تحتاج إلى بعض التعدیالت علیھا تجدونھ مناسب عرضھا للتصویت؟ وھل یوجد مشكلة؟
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-:النائب رعد حمید الدھلكي –
.ال توجد لدینا أي مشكلة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.ھذا الطلب مقدم قبل التصویت على القانون وسوف اعرضھ في الجلسة وأیضاً أخذ رأي المجلس بشأنھ

.نبدأ عملیة التصویت احتساب األصوات النصاب، (125) نائب
.التعدیالت تناقش قبل إقرار القانون بالمجمل كفقرة موجودة وقد یصوت علیھا

.أنا سوف أتولى رئاسة لجنة مشتركة بین اللجنة القانونیة ولجنة المرحلین والمھجرین والمغتربین غداً ونقدم المقترح یوم االثنین للتصویت علیھ
النصاب غیر مكتمل، أحسبوا النصاب؟

.الفقرة ثامناً: سؤال شفھي الى السید وزیر اإلعمار واإلسكان والبلدیات*
.اآلن یتم استدعاء السیدة الوزیرة ونبدأ بفقرة السؤال الشفھي

-:النائب حسن حلبوص حمزة الشمري –
أن اإلخوة في اللجنة القانونیة ولجنة المھجرین لألسف لم یقوموا بترتیب النسخة التي تم االتفاق علیھا بشكل نھائي، لذا عندما تم قراءتھا من قبل

.السادة النواب النسخة التي أتت ھي نفسھا النسخة القدیمة، نحن أمس في االجتماع قمنا بحل الكثیر من المشاكل
-:السید رئیس مجلس النواب –

أي قضیة؟
-:النائب حسن حلبوص حمزة الشمري –

اعتقد أن المشاكل التي كانت لدى الزمیل عباس البیاتي قمنا برفعھا فھم ینظرون الى بعض المناصب المشمولة بھذا القانون یقولون ال یوجد
داعي لشمولھا بھذه القضیة وقمنا برفعھا وقمنا بحصرھا بالمناصب السیادیة الرفیعة، مثالً الرئاسات الثالث ونوابھم فقط، رئیس مجلس القضاء

.األعلى ورؤساء التشكیالت القضائیة العلیا فقط، قمنا بحصرھا فقط للذین لدیھم احتكاك مع الجھات الدولیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف تكون یوم غد جلسة مشتركة وھذه المالحظات توضع ونمضي باتجاه عملیة تشریعھا، شكراً
.یتم استدعاء السیدة الوزیرة

.السید نیازي اوغلو، بشأن الموضوع الذي تم التصویت علیھ بالحادث اإلجرامي الذي استھدف داقوق، تفضل جنابك
-:النائب نیازي محمد مھدي البیاتي –

لألسف تتكرر األخطاء الجویة في قصف األھداف المعادیة، یوم أمس تم استھداف حسینیة االلخاني عصر یوم أمس مركز مدینة داقوق والتي
تبعد (35) كیلومتر عن أحداث كركوك، فھل یُعقل أن یُخطئ الطیار بھكذا مسافة طویلة على بعد (35) كیلومتر؟ والصاروخ یوجھ الى الحسینیة

حصراً دون األھداف األخرى، فضالً عن سقوط صاروخین آخرین في تازة خورماتو في موقف المواشي وفي النھر المحاذي لناحیة تازة، فھل
یعقل ھذه الخروقات وھذه األخطاء المتكررة؟ ھل یعقل أن نقبل أن تمر ھذه الجرائم النكراء بحق األبریاء مرور الكرام؟ كم من المرات تم

استھداف القوات األمنیة العراقیة والحشد الشعبي واألبریاء في المناطق بطائرات التحالف الدولي؟ ما ھي الذریعة وما ھو المبرر للطیران بان
تخطيء بھذه المسافة الطویلة التي ھي (35) كیلو متر یا إخوان؟ ولھذا اطلب من حضراتكم من مجلس النواب ومن ھیأة الرئاسة الموقرة أن

نشكل لجنة تحقیقیة عاجلة وفوریة لتقصي الحقائق ومعرفة المقصر والمثبت ولیكون لھ عقاب أن ال یمر ھذا وان ال یتم تكرار ھذه األمور ففي
األمس كانت الحادثة والفاجعة كانت جداً ألیمة بحیث لحوم الشھداء ودماء الشھداء ملصقة على الجدران وسقف الحسینیة أصالً انھار وأصبحت

الجثث تحت أنقاض ھذه الحسینیة وبعد خمسة ساعات تم إخالء الجثث ولحد ھذا الیوم ھنالك أربع شھداء مفقودي الھویة بمعنى انتھوا وجثثھم ال
توجد، لألسف الشدید، والتجمع كان نسوي أي نساء زائد أطفال في عزاء األمام أبا عبد هللا الحسین (ع) في مركز داقوق بماذا تفسر ھذه الضربة

لألسف الشدید؟ نحن في كركوك لدینا قائمة إحداث ووقفت القوات األمنیة وقوات البیشمركة والحشد التركماني بوجھ ھذه الھجمة في كركوك
والحمد � تم إخماد المحاولة الفاشلة لداعش في مركز كركوك ولكن المناطق األخرى لماذا یوجد مخطط الستھدافھا؟ لتشرك ھذه المناطق

وتحدث فتنة ما بین مكونات ھذه المناطق والموضوع خطیر جداً إذا استمر ھذا المسلسل والتدمیر والمخطط بحق ھذه المنطقة سوف تكون ھنالك
الویالت والكوارث للمنطقة، لذا نتمنى من مجلس النواب أن یكون لدیھ قرار صارم بتشكیل لجنة تحقیقیة عاجلة وان تنجز مھامھا بالسرعة

.الممكنة لبیان المقصر في ھذه الجریمة النكراء التي حدثت یوم أمس في داقوق
-:السید رئیس مجلس النواب –

رئاسة المجلس توعز للجنة األمن والدفاع ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة العالقات بالتحقق في الموضوع وإعطاء نتیجة خالل أسبوعین أو بأقرب
.وقت ممكن، تتشكل ھذه اللجنة

-:النائب نیازي محمد مھدي البیاتي –
یوم أمس إتصلت بقائد القوة الجویة العراقیة الفریق أنور بالھاتف والمكالمة مثبتة، السید الفریق نفى أن تكون الطائرات العراقیة ھي التي قصفت

ھذا الھدف في داقوق باعتبار طائرات التحالف الدولي ھي التي قصفت ھذا الھدف في داقوق وھذه للعلم ولكن صباح الیوم اختلفت الرؤى
.والتصاریح بأن ھناك طائرة عراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
السید المقرر، اللجنة التي ھي نتاج لجنة األمن ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة العالقات تقدم الى مجلس النواب تفصیل بھذا الحادث اإلجرامي

.والتحقق من أمره وكل اإلجراءات الالزمة بھذا الجانب
-:النائب محمد ناجي محمد العسكري –

أن اللجنة التي تشكل نحن نشكل اللجنة من لجنة األمن والدفاع ولجنة حقوق اإلنسان ولكن اللجنة المھم أن تشكل من قبل القوات المسلحة بان
یشكلوا لجنة وبرئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وھذه لیست المرة األولى، ألكثر من مرة تتكرر ولحد اآلن نحن لم یصلنا أي نتیجة ألي تقریر
من اللجان، لذا نطالب السید رئیس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة أن یشكل لجنة من المستویات العلیا وأن یعطونا الجواب الشافي

والكافي لكل ھذه الضربات التي وجھت الى أبناء شعبنا، باألمس كانت الى قواتنا المسلحة والیوم الى ناس أبریاء، وغداً ال نعرف لمن سوف
تذھب؟

-:النائب بیستون عادل ویس احمد –
بالنسبة لھذا الموضوع، حادثة یوم أمس حادثة ألیمة ومفجعة بالنسبة لقصف الطیران، وھذه الحادثة تتكرر في كثیر من مناطق العراق وھذا

خرق لألجواء العراقیة، أیضاً حدثت في منطقة طقطق ومنطقة جمجمال أیضاً، فإذا كانت الطائرات عراقیة فھي مصیبة وإذا كانت الطائرات
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مجھولة فالمصیبة أكبر، لذا یجب أن یكون ھنالك تحقیق واضح بشأن ھذا الموضوع ألنھ ھنالك بعض األقاویل تقول بان یوم أمس في كركوك
.طائرات أیضاً مجھولة قامت بإنزال دواعش الى مطار في كركوك

-:النائب جاسم محمد جعفر البیاتي –
ھنالك تحقیق لدى الحكومة والسید رئیس الوزراء یوم أمس قام بتشكیل لجنة، ولكن نحن أمام جماھیر ألن ھذه القضیة قضیة خطیرة وكأنھ

صراحة مھددة مذھبیاً، وھذه المناطق داقوق وطوز وكركوك في األصل توجد فیھا مشاكل مذھبیة، لذا نحن نطالب ھیأة الرئاسة واإلخوة تشكیل
لجنة من اللجان الثالثة التي تفضلت بھا جنابك حتى یمكن توصیل معلومة بأنھ قمنا بتشكیل لجنة وھذا ما تم الوصول لھ، ألنھ اللجنة التي شكلتھا

.الحكومة سوف لن تصل لھم
-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة ثامناً: سؤال شفھي إلى السیدة وزیر األعمار واإلسكان والبلدیات*
مقدم من النائبة ھدى سجاد بناًء على نص المادة (50) من النظام الداخلي لكل عضو أن یوجھ إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئیس مجلس

النواب أو نوابھ أو الوزراء أو رؤساء الھیأت المستقلة أو رؤساء الدوائر غیر المرتبطة بوزارة أو غیرھم من أعضاء الحكومة أسئلة خطیة مع
إعالم الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصھم وذلك لالستفھام عن أمر ال یعلمھ العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل

علمھا إلیھ أو للوقوف على ما تضمنھ أو تعتزمھ الحكومة في أمٍر من أألمور، وأیضاً أشار النظام الداخلي إلى إمكانیة أن تقدم األسئلة شفاھاً،
تدرج ھیأة الرئاسة السؤال الذي تكون اإلجابة علیھ شفاھا في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على األقل من تاریخ أبالغھ إلى

.المسؤول المعني
بإسم مجلس النواب نرحب بالسیدة وزیرة اإلعمار واإلسكان والبلدیات والكادر المتقدم في الوزارة لحضورھم إلى مجلس النواب ومشاركتھم في

ھذا الفقرة، وأیضاً نتقدم بالشكر إلى النائبة ھدى سجاد لممارستھا الدیمقراطیة بشأن عملیة الرقابة والسؤال الشفھي ھناك فرق بین السؤال
واالستجواب السؤال ھو استفھام واالستجواب ھو إتھام ولذلك نرجو من السیدة النائبة أن تتقدم بالسؤال ولھا فقط حق التعقیب على اإلجابة

.المقدمة من قبل السیدة الوزیرة
-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

بسم هللا الرحمن الرحیم، السید رئیس المجلس النواب المحترم، السادة أعضاء ھیئة الرئاسة المحترمون، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
.الموقرون والمحترمون السیدة وزیرة األعمار واإلسكان والبلدیات والكادر المتقدم من وزارتھا، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

إشارة إلى كتاب وزارة األعمار واإلسكان والبلدیات العامة ذي العدد (1257) في 14/3/2016 والمعطوف على أصل كتابنا من األمانة العامة
لمجلس النواب ذي العدد (2207) في 8/3/2016 والمتضمن إجابة الوزارة المفصلة عن األسئلة المذكورة في كتاب األمانة العامة لمجلس

النواب أعاله ولكوننا لم نقتنع باإلجابات الواردة تم استحصال موافقة السید رئیس مجلس النواب العراقي المسطرة على أصل كتابنا في
28/3/2016 بتوجیھ سؤال شفاھي إلى السید وزیر اإلعمار واإلسكان والبلدیات السید طارق الخیكاني آنذاك وحسب السیاقات القانونیة حیث تم
توجیھ كتاب إلى الوزارة بتحدید موعد من قبل األمانة العامة لمجلس النواب بكتابھ ذي العدد (2824) في 2/4/2016 وكان موعد یوم االثنین

4/4/2016 لحضور السید الوزیر إلى جلسة مجلس النواب العراقي، حیث إعتذر الوزیر عن الحضور ھاتفیاً، علما إن الوزیر المعني في
موضوع السؤال كان السید طارق الخیكاني لم یكن مستقیالً آنذاك، لذلك أوجھ كل الشكر واالمتنان إلى السیدة (آن نافع) على تفضلھا بالحضور

.واإلجابة عن األسئلة
-: السید رئیس مجلس النواب –

.طبعاً الوزیر بصفتھ یحضر، نحن نتحدث عن وزیر والصفة ھي التي تحضر
-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

نحن یجب أن نذكر أن ھذه األمور حدثت في الشھر الرابع 4/4/2016 والسید الوزیر كان آنذاك غیر مستقیل وقدم استقالتھ في 11/4/2016
واستمر بممارسة مھامھ لغایة 19/7/2016 إلى إن قبل السید رئیس الوزراء استقالتھ، لذلك فأن السؤال الشفاھي كان موجھ إلى السید الوزیر

.السابق
السؤال األول: ما ھي مبالغ األمانات الخاصة بالمشاریع التي تم استقطاعھا لدى دوائر وزارة اإلعمار واإلسكان وكیفیة إطالقھا للمقاولین قبل

.انتھاء المشاریع وھل تم دفعھا لجمیع المقاولین كالً حسب ما تم استقطاعھ من مشروعھ
-:(السیدة آن نافع أوسي (وزیرة األعمار واإلسكان والبلدیات –

السالم علیكم، أتوجھ بالشكر الجزیل لرئاسة مجلس النواب واقدر الدور التشریعي والرقابي لكافة النواب وأنا اعمل بالتعاون مع الجمیع إلنجاح
. عملي بالوزارة

مبلغ األمانات ھو (63) ملیار، الوضع المالي الذي كان وال زال موجود لحد اآلن حتم على الوزارة أن تدفع األمانات- ممكن أن أسلسل األحداث
أو الموضوع- مبلغ التخصیصات المطلوبة الذي أخذتھ دائرتنا لتنفیذ المجمعات السكنیة التي ھي دائرة اإلسكان في 2015 كان (668) ملیار
دینار، في حین تم تخصیص مبلغ قدره (162) ملیار و(700) ملیون دینار،  المبالغ المطلق صرفھا من وزارة المالیة ھي (16) ملیار والتي

تمثل (10%) من التخصیصات التي اُقرت من وزارة التخطیط، بلغت مصاریف عن قیمة العمل المنجز للشركات المنفذة لعام 2015 (154)
ملیار و(727) ملیون دینار لغایة شھر حزیران 2015 حیث توقفت أكثر المشاریع بسبب عدم توفر السیولة، مبالغ األمانات كما ذكرت في

البدایة ھي (63) ملیار تم صرف ھذه األمانات للمشاریع قید التنفیذ لضمان استمرار العمل بھا ولحین تأمین السیولة من وزارة المالیة، ولكن لم
یتم صرف سوى (16) ملیار دینار خالل 2015، تم إطالق مبلغ (16) ملیار دینار لعام 2015 في 30/8/2015 وھو تاریخ متأخر جداً مما

تطلب دفع مستحقات الشركات المتعاقدة على تنفیذ المجمعات السكنیة من مبلغ األمانات المحجوزة إلستمرار العمل في مشاریع المجمعات، المبلغ
المدفوع كأمانات ھو (41) ملیار زائداً (8) ملیار كمرحلة أولى، (49) ملیار، ھذا كان بموجب كتاب، ثم أطلق (8) ملیار أي الذي ُدفع

للمشاریع غیر المنتھیة بما یقارب (57) ملیار و(250) ملیون، باقي المبلغ من (63) ملیار دفع للمشاریع المستلمة استالما أولیاً وجزء منھا
ً .(2,5%) من األمانات والمستلمة استالماً نھائیا

-:السید رئیس مجلس النواب –
.تعقیب

-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –
فقط إیضاح للسیدات والسادة النواب، األمانات ھي مبلغ یتم خصمھ من السلف المستحقة لكل مشروع بما یعادل (5%) من قیمة السلفة المستحقة

یتم ادخارھا في حساب خاص اسمھ حساب األمانات وتسلم للمقاول بعد التسلیم النھائي للمشروع وبسبب األزمة المالیة التي یمر بھا البلد تم
اإلیعاز إلى الوزارات المعنیة تسلیم المقاولین وحسب نسب ملحوظة ومالحظة ومقیدة بإجابة كتاب المفتش العام لوزارة اإلعمار واإلسكان،
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-:مرفق الكتاب دائرة مدیریة الطرق والجسور والمباني وعند اإلجابة الحظنا اآلتي
أوالً: أن عدد المشاریع في دائرة اإلسكان كانت (58) مجمع سكني في عموم محافظات العراق تم تسلیم مبلغ األمانات فقط لـ(19) مشروع

حصراً وحسب كتاب دائرة اإلسكان ذي العدد (16003) في 10/12/2015، لوحظ في الكشف المرفق بكتاب دائرة اإلسكان أعاله أن بعض
المبالغ المصروفة من رصید األمانات لشركة معینة تفوق رصید األمانة حیث أن كل شركة لدیھا رصید اسمھ (رصید األمانة)، لكن وجد في

الجدول المفرق بكتابكم الموجود بین أیدینا انھ مثالً في تسلسل (17 و 18) من الجدول نالحظ أن مشروع اعكیكة السكني مبلغ األمانات مقدرة
(131,336,200) دینار بینما صرف من األمانات (589,335,997) دینار معنى أن المبلغ الذي استرجع إلى المقاول أو إلى المستثمر أربعة

أضعاف المبلغ المستقطع، وكذلك المشروع السكني في النھروان حیث بلغ مبلغ أماناتھ (1,575,627,411) دینار والمصروف لھذا المستثمر
مقداره (12) ملیار یعني أمانتھ ملیار وأرجعنا لھ (12,812,550,000) دینار یعني (8) أضعاف مبلغ االمانة المودعة، لوحظ أن صرف
المبالغ كانت حصراً في دائرة اإلسكان بید السید الوزیر ولكل مشروع على حدة علماً إن ھنالك نسب معدة لتوزیع األمانات اتبعتھا المدیریة

.العامة للطرق والجسور
السید الرئیس والسادة والسیدات النواب المحترمون، ھنالك ثالثة دوائر في الوزارة لدیھا مشاریع استثماریة وھي المباني والطرق والجسور

واإلسكان، فلماذا تم صرف مبالغ األمانات لدائرة اإلسكان بھذه الطریقة غیر المنصفة، بینما دائرة المباني صرفت (9) مشاریع فقط، في حین أن
الطرق والجسور لم تدفع ألي مشروع، وما ھو المعیار الذي اعتمده الوزیر في صرف ھذه المبالغ؟

-:السید رئیس مجلس النواب –
.السیدة الوزیرة، ھل ھناك تعقیب حول ما تم ذكره

شكلیاً في الجلسة الواحدة سؤال واحد ولكن بتفرعات ممكن فیما یتعلق بالموضوع المثار، ھل ھناك من تعقیب السیدة الوزیرة
-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

لدینا جدول مرفق من وزارة األعمار واإلسكان بكتاب السید مدیر اإلسكان انھ بكتب رسمیة من دوائر المباني في الوزارة وكذلك دائرة اإلسكان
التابعة إلى وزارة األعمار واإلسكان وكذلك دائرة الطرق والجسور، وھذا مشخص من خالل الجداول المرفقة والشركات التي تم صرف المبالغ
لھا، إذا كانت ھنالك نسب وكانت ھذه النسب معدة من قبل الوزارة وكانت األمانات توزع بھذا الشكل، لماذا دائرة اإلسكان بالذات خصص لھا،
نحن قلنا األمانات (63) ملیار مثلما تفضلت السیدة الوزیرة، لماذا لیس كل المستثمرین یأخذون استحقاقاتھم؟ لماذا (19) شركة من أصل(58)

.شركة أخذت استحقاقھا؟ لماذا مبلغ االمانة مضاعف عدد من المرات لمبلغ االمانة في الرصید؟ ھذا ھو السؤال
-:(السیدة آن نافع أوسي (وزیرة األعمار واإلسكان والبلدیات –

دائرة المباني ودائرة الطرق والجسور لم یكن لدیھا أطالق للتأمینات، التأمینات فقط للمشاریع المنتھیة والمستلمة استالماً أولیاً أو نھائیاً، دائرة
.اإلسكان كان یوجد لدیھا ھذه الحالة، ھذه وثائق أو تصرفات سابقة لعھدي ممكن نسأل الشخص الذي كان یعمل في ھذه الفترة

-:السید رئیس مجلس النواب –
شكراً جزیالً، السیدة النائبة نكتفي؟

-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –
السیدة الوزیرة مشكورة لحضورھا، لذلك ھي تقول أن ھذه األشیاء حدثت في زمن غیر زمني وال یمكن محاسبتھا وكوننا نحن الیوم صوت

.الشعب العراقي ونمثل ھذا بشكل واضح علینا اعتقد تحویل مثل ھذه الملفات على األقل للقضاء لیأخذ بھا
-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیالً، فقط إلیضاح مسألة ما، إذا كان األمر مرتبط بتصرف لشخصیة التحمل صفة یمكن إن تكون مسائلة أمام مجلس النواب فھناك
القضاء وھناك التحقیق والمتابعة بھذا الخصوص، ال یدخل ضمن إطار السؤال أو یدخل ضمن إطار االستجواب، ولكن ھذا ال ینفي أیضاً

.مسؤولیة الوزیر في الصفة التي یحملھا عن متابعة الملفات المتعلقة بوزارتھ
-:(السیدة آن نافع أوسي (وزیرة األعمار واإلسكان والبلدیات –

كل حالة رصدتھا السیدة النائبة ممكن أن تقدم لي ویُفتح التحقیق الالزم بھا إذا كانت ھناك إجابة سوف تتم اإلجابة تحریریاً، وإذا ال توجد وثائق
.لھا سوف نجیب أنھ ال توجد وثائق لھا

-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –
أشكر مره أخرى السیدة الوزیرة، وأنا في لجنة الخدمات أقدر تعاون السیدة الوزیرة بشكل كبیر مع لجنة الخدمات وطلبت منا أن نكون عین

.رقابیة بشكل حقیقي وواقعي لتسلیم أي ما یقع من مخالفات أمام أنظارھا
الشطر الثاني من السؤال األول: ما ھي اآللیة المعتمدة في توزیع شقق مجمع صدر الیوسفیة السكني في محافظة الدیوانیة وھل تم اعتماد النسب

المقرة قانونیاً وكیف تم تعویض الفئات التي لم تراجع؟
-:(السیدة آن نافع أوسي (وزیرة األعمار وأالسكان والبلدیات العامة –

بخصوص توزیع الشقق السكنیة، نحن في االجتماع رقم (7) للمجلس الوطني لإلسكان أُقرت النسب لتوزیع الوحدات السكنیة وھي كاآلتي
(20%) لوزارة الھجرة والمھجرین وحسب الضوابط المعمول بھا في وزارتھم، (10%) شھداء وزارة الدفاع، (10%) وزارة الداخلیة،

(10%) مؤسسة الشھداء المشمولین بقانون المؤسسة والمقابر الجماعیة، (10%) وزارة العمل والشؤون االجتماعیة، (10%) وزارة المرأة،
(10%) شــھداء ضــحایا اإلرھـــاب والمــحافظات، (20%) المواطنین ترشیحھم عن طریق المحافظة، ھذه الشرائح إذا ما تقدم الوزارة أو

الجھات المسؤول عنھم خالل فترة معینة أسمائھم، تعود ھذه الوحدات السكنیة إلى وزارة اإلعمار وتقوم بتوزیعھا على الموظفین بموجب القرار
رقم (7) من قرارات مجلس اإلسكان الوطني رقم (7) ، جمیع الوحدات الفائضة سابقاً وجمیع الوحدات السكنیة الفائضة ولجمیع المجمعات

السكنیة في المحافظة والتي ال یوجد لھا مستفید عند إعداد خطة التوزیع على الفئات المجتمعیة المشمولة بالتوزیع تكون من حصة رعایة المرأة
في المحافظة، كانت سابقاً، في االجتماع رقم (7) حل محلھا جمیع الوحدات السكنیة الفائضة ولجمیع المجمعات السكنیة في المحافظات والتي إال

یوجد لھا مستفید عند إعداد خطط التوزیع على الفئات المجتمع المشمولة بالتوزیع تكون من حصة وزارة األعمار واإلسكان، وتوزع على
الموظفین العاملین في الوزارة وتشكیالتھا في بغداد والمحافظات وحسب الضوابط والتعلیمات التي تحدد من قبل لجنة مركزیة تعمل وتشكل بأمر

.الوزیر، تم تشكیل لجنة وأُعدت الضوابط الخاصة بتوزیع الوحدات السكنیة في بغداد والمحافظات، موجودة الضوابط اذكرھا ومعروفة عندكم
-:السید الرئیس مجلس النواب –

.تفضلي، إذا مفصلة ویطول شرحھا ال توجد ضرورة، فقط مختصرة
-:(السیدة آن نافع أوسي (وزیرة األعمار واإلسكان والبلدیات العامة –

حسب الضوابط یحق للسید الوزیر أن یخصص وحدات سكنیة لبعض الموظفین استثناًء من الضوابط للحاالت اإلنسانیة بنسبة ال تتجاوز عن
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.(20%) من الوحدات السكنیة المخصصة للتوزیع، على ھذا األساس تم توزیع (14) وحدة سكنیة لموظفین وفق استمارات، و (9) لمواطنین
-:السید الرئیس مجلس النواب –

.تعقیب
-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

ھذه اإلجابة وصلتنا من السید الوزیر تحریریاً، مما أثار شكوكنا أكثر وصراحة دعتنا إلى أن نعمل سؤال شفاھي أمام الرأي العام وأمام إخواننا
في مجلس النواب، أشاروا في اإلجابة لوزارة اإلعمار واإلسكان أنھم استندوا إلى الفقرة (7) من المحضر رقم (8)في االجتماع والتي تتناول،

ھذه الفقرة من محضر االجتماع أنھا أعطت صالحیة، الفقرة (7) من جدول األعمال والخاصة بمناقشة كتاب مؤسسة الشھداء المرقم (ص/872
في 24/2/2015) حول إطفاء قیام الوحدات السكنیة لذوي الشھداء، أن بعض المجمعات السكنیة بعد القرار، أن مؤسسة الشھداء تقول یحصل

عندھا فائض، لیس كل ذوي الشھداء، راغبین بأن یأخذوا حصتھم التي ھي (10%) والبالغة (50) شقة سكنیة في مجمع صدر الیوسفیة في
الدیوانیة، اوالً القرار نصھ یقول، وھذا محضر االجتماع وھذا القرار، یقول إلغاء النسبة المخصصة لمؤسسة الشھداء في المجمعات السكنیة التي

.تم تنفیذھا من قبل وزارة اإلعمار واإلسكان حدیثاً، والبالغة (10%) من مجموع الوحدات السكنیة لكل مجمع سكني وتوزع كما یلي
.أ - (5%) من مجموع الوحدات السكنیة لشھداء الحشد الشعبي في كل محافظة

.ب - (5%) من مجموع الوحدات السكنیة لموظفي وزارة اإلعمار واإلسكان والبلدیات
ھل من المعقول إن تعطي لجنة شكلھا؟

-:السید الرئیس مجلس النواب –
السیدة النائبة، فقط مرة أخرى إذا تسمحین الفرق بین السؤال واالستجواب، السؤال ھو االستفھام، واالستجواب ھو إتھام، فأرجو فقط یقتصر

.الدور على االستفھام فیما تریدین معرفة فقط
-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

.ولكنھم إستندوا إلى قرار، یعني صراحة جوابھم كان لیس فیھ دقة، قالوا نحن إستندنا لقرار لمجلس الوطني لإلسكان
-:السید الرئیس مجلس النواب –

.إذا تجدین أن القرار غیر مقنع ویحمل في طیاتھ اتھام استخدمي االستجواب الحقاً، اآلن سؤال، فقط اسألي لمعرفة حقیقة
-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

طبعاً شكلت الوزارة لجنة مصغرة بعضویة أو برئاسة مدیر اإلسكان وكالةً، تعطي صالحیة للسید الوزیر ومدیر مكتبھ وأعضاء في الدائرة
القانونیة، ھل من المعقول أن تعطي لجنة شكلھا الوزیر برئاسة مدیر عام وكالة ورئیس قسم وموظفي مكتب السید الوزیر صالحیات للوزیر
بتوزیع شقق باستثناءات الصالحیات، ھل من المعقول أن الصالحیة تعطى من األدنى إلى األعلى، كما موجود في ھذا المرفق، ھذا المرفق

وضعوا ضوابط بالجنة یترأسھا مدیر اإلسكان وكالةً، وھذا یقول أن السید الوزیر، ولیتھم إلتزموا بھا، الضوابط تنص أن یكون الموظف مستمر
ولدیھ خدمة (5) سنوات، أن ال یكون ھو أو زوجتھ أو أوالده مستفیدین من العقارات في أي مجمع سكني وال قطعة أرض، وأن یكون من سكنة

المحافظة حصراً، ھذه الضوابط خرجت من الوزارة وتم تعمیمھا على الدوائر كافة وموجودة عندنا في كل المحافظات، إنا بصراحة ما لفت
انتباھي أن السید وكیل وزیر التخطیط ھو عضواً في المجلس الوطني لإلسكان، طبعاً أوضحت السیدة الوزیرة في بدایة كالمھا أن كل مجمع

سكني في كل محافظات العراق یوسع بنسب أقرھا المجلس الوطني لإلسكان، وھذا المحضر یذھب إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء ویصادق
في األمانة العامة، لذلك یُعتبر ملزماً لجمیع الدوائر، الخرق الذي لوحظ أو االستفسار الذي أود أن تتم إجابتي علیھ كوزارة، ھل یعطى المستفیدین
على أساس من غیر بلدیة المحافظة، أمامي كتاب رغم أن السید الوزیر وضع ضوابط ومعمول بھ المفروض في كل المحافظات، الكتاب أمامكم

الصادر من مكتب المفتش العام، یقول یوجد استثناءات للسید الوزیر لثمان موظفین مستفیدین وموجود إزاء كل موظف رقم العقار من البلدیة،
المعنى منھم من الدیوانیة لكن الضوابط التي وضعھا لنفسھ إلى أنھ یجب أن ال یكون ھو وزوجتھ من المستفیدین. الفقرة (ب) بنفس الكتاب

الرسمي (8) موظفین ال مسقط رأسھم دیوانیة وال ساكنین الدیوانیة الیوم ھم لدیھم ایضاً تم توزیع وشمولھم بھذا الكتاب، لذلك أنا أعتقد الیوم
عندما رفض السید مدیر األسكان، ھذا تعلیل واضح وأمام المأل، عندما رفض مدیر قسم أسكان الدیوانیة، باعتبار ھؤالء ما یقارب (16) شقة
سكنیة حرموا منھا أبناء محافظة الدیوانیة ومن حصص مختلفة، طبعاً نحن في بدایة الحدیث السید الرئیس أنا صراحة في داخلي لوعة، نحن
الیوم نتباكى على كل أرملھ وكل یتیم، االستثناء كان بموجب قرار المجلس من حصص الشھداء حصراً، شھداء الدیوانیة لھم (10%) یعني
(50) شقة في مجمع صدر الیوسفیة التي تم أشغالھا من قبل مؤسسة شھداء الدیوانیة ھن (48) شقة، المفروض بقیت شقتین شقة تذھب إلى

.شھداء الحشد الشعبي وشقة تذھب إلى السید الوزیر لموظفي الوزارة مع اعتزازي
-:السید الرئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة، المالحظة مرة أخرى شكلیة، اآلن إذا تریدین أن نعرض ھذا الموضوع للنقاش حتى یتم مناقشتھ، وإذا أردتي توجیھ أي سؤال
لمعرفة حقیقة یجب أن تستمعي، وإذا تقولي ال، أحیلھ إلى القضاء لمالحظات لكي ذلك، فأرجو أن یقتصر أمر السؤال لإلستفھام عن حقیقة إذا

.أردتي أن تعرفیھا والسیدة الوزیرة موجودة، فأرجو من حضرتِك أن ال تثبتي سابقة بعدین یصبح السؤال إلى حاالت أخرى
-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

الصراحة نحن لقبول السید رئیس الوزراء استقالة السید الوزیر مما دفعنا صراحة أن نأتي بالوزیرة، لكن المخالفات واضحة جداً وبكتب رسمیة
من الوزارة، لذلك أتمنى على السیدة الوزیرة اوالً تصحیحھا ألن ھذه حقوق ناس سیدي الرئیس ونحن الیوم كلنا  ممثلین عن الشارع العراقي

.وبالتالي إني اعتقد من الضروري جداً إحقاق الحق وإرجاع الحقوق إلى أصحابھا
-:السید الرئیس مجلس النواب –

.إذن وجھ السؤال والجواب اآلن للسیدة الوزیرة
-:(السیدة آن نافع أوسي (وزیرة اإلعمار واإلسكان والبلدیات العامة –

نحن كل الخروقات المسجلة إذا أمكن تسمیتھا خروقات، ممكن التحقیق بھا ویرجع كل الحق إلى صاحبھ إن شاء هللا، لكن للتنویھ ھذا مضى على
مقررات اجتماع المجلس الوطني رقم (7) والذي ذكرتھ السیدة النائبة بخصوص (10%) لمؤسسة الشھداء ھذا الذي أُقر في المجلس الوطني

.(8)، وأي خروقات مسجلة، أنا أُسمیھا خروقات ممكن أن ال تكون خروقات، یُحقق بھا ویرجع كل حق إلى صاحبھ
-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –

.إن شاء هللا نتأمل ذلك
-:السید الرئیس مجلس النواب –

.إذن السید النائبة، السید الوزیرة تقول فیما تم وما یثبت من خروقات یمكن التحقیق بشأنھا، ھل تكتفین بما تم عرضھ اآلن
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-:النائبة ھدى سجاد محمود شاكر –
یعني بصراحة یوجد ما یقارب(20) شقة في مجمع صدر الیوسفیة أُخذت من المعاقین واألرامل والفقراء وكان أسمائھم ظاھرة وتم استبدالھم

بموظفین من مكتب السید الوزیر، لذلك أرجو التأكید والتحقیق بذلك الموضوع واألولیات موجودة، أنا أشكر حرص ھیئة رئاسة مجلس النواب
.على أداء الدور الرقابي لنا، شكراً مرة أخرى إلى السید الوزیرة والوفد المرافق لھا

-:(السیدة آن نافع أوسي (وزیرة األعمار واإلسكان والبلدیات العامة –
مرة أخرى أؤكد على وجوب التعاون بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، وأنا أرحب بكل التأشیرات التي ذكرتیھا وسوف أحقق بھ أن شاء

.هللا، ثم أقول العدالة ستأخذ مجراھا
-:السید الرئیس مجلس النواب –

شكراً للسیدة الوزیرة على الحضور والمشاركة في ھذه الفقرة، وكذلك السیدة النائبة على تقدیمھا ھذا السؤال في مسألة مھمة، ونؤكد على المعنى
.أن ما لم یتم التوصل إلیھ باإلمكان أن نسلك الطرق األخرى للوصول إلى الحقیقة، وایضاً مراقبة ومحاسبة المقصرین

-:(السیدة آن نافع أوسي (وزیرة األعمار واإلسكان والبلدیات العامة –
.شكراً جزیالً

-:السید الرئیس مجلس النواب –
ً .حصل تداول مع اللجنة القانونیة أن تُدرج الفقرة تاسعاً یوم االثنین على جدول األعمال، تؤجل الفقرة تاسعا

(الفقرة عاشراً: القراءة األولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977. (اللجنة القانونیة*
-:(النائبة تافكة أحمد میرزا محمد (نقطة نظام –

.بالنسبة إلى مقترح القانون معناه نرید إعادة النقیب ونائب النقیب من االتحادات والنقابات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا غیر مطلع لكن یقرأ القانون وإذا توجد مالحظة تكون بعد القراءة ممكن عرضھ
-:النائب محسن سعدون أحمد –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977
-:النائبة تافكة أحمد میرزا محمد –

بالنسبة إلى ھذا القانون معناه إعادة النقیب ونائب النقیب من االتحادات والنقابات ومعنى ذلك من حق لجنة مؤسسات المجتمع المدني أن تدخل في
.ھذا المقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –
.تدخل اللجنة المختصة

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –
أنا أعترض من حیث المبدأ على المضي في ھذا القانون وأرى اآلن مقترح  إلغاء القرار رقم (180) ھو من اللجنة القانونیة واآلن لدینا في

مجلس النواب قرأنا القراءة األولى لقانون نقابة المحامین وننتظر القراءة الثانیة ومشروع قانون نقابة المحامین یحدد والیة النقیب بفترتین فقط
وھذا القرار یعطي للنقیب حق الترشیح ألكثر من مرة، لذلك إلغاء ھذا القرار سوف یدخلنا في فراغ قانوني، لذلك نقول أن نترك األمر إلى قانون
نقابة المحامین والذي ننتظر أن نقرأه القراءة الثانیة یكون أفضل وھذا القرار یتعلق بنقابة المحامین یعطي الحق لنقیب المحامین بالترشیح ألكثر

من مرة، وحضرتك ذكرت قبل قلیل عندما ناقشنا قانون نقابة الصحفیین أنھ ھناك نیة لتشریع قانون موحد للنقابات لذلك أقول أن نترك األمر إلى
.النقابة وھي التي تناولت ھذا الموضوع في قانونھا

-:النائب محسن سعدون احمد –
.ھذا المقترح موقع من قبل (82) نائباً ونحن في اللجنة القانونیة عندما یحال ھكذا طلب

-:النائب محمد ناجي محمد علي العسكري –
عندما نلغي ھذا القانون ال یخص نقابة واحدة ھو یخص كل النقابات الموجودة وبالنتیجة البد أن نطلع على األقل على رأي النقابات األخرى، ھل

نمضي بإلغاء ھذا القانون؟ أم لدیھم رأي آخر؟ ال یمكن أن نستفرد برأینا أو برأي مجموعة دون أن نستفید  من أولي األمر وأصحاب النقابات
.والھیئات الموجودة وھم ال یعرفون شيء نسمع منھم ونطلع على رأیھم ونستلم تقاریر على األقل ثم نمضي إلى ھذا األمر

-:النائب حیدر ستار المولى –
أنا أثني على ما تفضل فیھ األخوة، نقابة المحامین تتكون من (60000) محامي وھیأة عامة وھذه الھیأة العامة من خالل اجتماعاتھا ومن خالل

اللجان المشكلة قدمت لنا قانون إلى مجلس النواب وھذا القانون ھو یعكس إرادة الھیأة العامة والمحامین في العراق، أتمنى أنھ نلتزم بقضیة
القانون ونشرع القانون والقانون حدد ببنوده قضیة الوالیات بالنسبة للرئیس، والقضیة األخرى، قبل قلیل كان ھناك جدل حول قانون نقابة

الصحفیین، أتمنى أنھ ھذا الموضوع یحسم على كل الھیئات والنقابات التي تتعلق فیھا األمر وال نفصل نقابة أو ھیأة معینة وترك الباقي نتفق على
.مبدأ عام وأكرر مرة ثانیة أن نلتزم بقانون نقابة المحامین المرسل إلى اللجنة القانونیة ألنھ موضح في بنوده كل ھذه التفاصیل

-:النائب محسن سعدون احمد –
ھذا المقترح موقع من قبل (82) نائباً ونحن في اللجنة القانونیة عندما یحال ھكذا طلب تتم مناقشتھ وھذا المقترح یقول فیھ إعادة إنتخاب النقیب
أو رئیس في النقابات واالتحادات المھنیة ألكثر من مرة، وھذا ال یتعارض مع الدستور العراقي في المادة (20) یقول (للمواطنین رجاالً ونساًء

حق المشاركة ………) سواء ألغي ھذا القانون أم لم نلغیھ الدستور وضح ھذا األمر ولذلك األمر متروك لھیأة الرئاسة إذا یؤجل ھذا الموضوع
.لحین تأتي قوانین موحدة من قبل النقابات حول كیفیة ترشیح الرئیس أو نائبھ

-:السید رئیس مجلس النواب –
الحدیث عن قانون المحاماة، تمت إحالتھ إلى رئاسة الجمھوریة بناءاً على طلب اللجنة ولم یقر لحد اآلن، ھل نمضي باتجاه إقرار ھذا القانون؟

.والمبدأ الخاص یقید العام في تشریعات القوانین التي نستطیع أن نمضي باتجاھھا لكل النقابات واالتحادات
.النص یقول یجوز وعندما نلغیھ ال یعني أننا نقول ال یجوز حسب القانون یمكن یجوز أو ال یجوز، ھو منع حالة  لكن لم یثبت حالة بدیلة

.إذن نمضي باتجاه تشریعھ
إذا كان یعرض للتصویت یكون حین اكتمال النصاب یدرج على التصویت من حیث المبدأ، یكتب بھذا الخصوص لغرض إعالم السیدات والسادة

.األعضاء في بدایة الجلسة یوم االثنین
:مبدأ االعتراض الذي تم طرحھ اآلتي
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ھناك بعض النقابات ومنھا نقابة المحامین في قانونھا أنھا تمنع عملیة تكرار انتخاب الرئیس بھذا الخصوص ألكثر من دورة أو دورتین، وھذا ال
یتقاطع مع النص الموجود والنص یقول (یجوز التكرار) تم إلغاء یجوز التكرار ھو إلغاء القرار الذي یبیح التكرار، كنت أتمنى من السید رئیس

:اللجنة أن یوضح ھذه المسألة وإذا ترجعون إلى قرار مجلس قیادة الثورة رقم (180) یقول اآلتي
یجوز إعادة انتخاب النقیب أو الرئیس في النقابات واالتحادات المھنیة، ھنا حدث إلغاء لھذا القرار لكن اإللغاء لیس فیھ تثبیت ال دورة وال

دورتین وال ثالث دورات وال یعني أنھ ال یجوز حسب القانون الذي تحملھ كل نقابة الصحفیین یجوز أو ال یجوز والمحامین یجوز أو ال یجوز
.حسب قانون كل نقابة

ھل نمضي بدون التصویت من حیث المبدأ؟
.إذن نمضي بالتشریع في القراءة الثانیة

-:النائب محسن سعدون احمد –
.نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –
.شكراً جزیالً

الفقرة الحادیة عشرة: القراءة األولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانیین العراقیین (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونیة، لجنة شؤون*
(األعضاء والتطویر البرلماني

-:النائب تافكة أحمد میرزا محمد –
قبل أن نبدأ بقراءة مقترح القانون حضرتك قلت في بدایة الجلسة أي مقترح قانون یقدم من قبل أي لجنة خالل شھر یُدرج في جدول األعمال،

وھذا مقترح القانون إلتحاد البرلمانیین مقترح مقدم من قبل اللجنة من تأریخ 5/5/2015 ھذا الكتاب موجود والكتاب الثاني من 20/10/2015
.والكتاب الثالث من 27/8/2016، والیوم ُكتب لجنة مؤسسات المجتمع المدني غیر موجودة بالمقترح القانوني

.تقرأ القراءة األولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانیین العراقیین
-:النائب كامل ناصر سعدون الزیدي –

یكمل یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانیین العراقیین
-:النائب نوزاد رسول حسن –

.یكمل یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانیین العراقیین
-:النائب تافكة أحمد میرزا محمد –

.تكمل یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانیین العراقیین
-:النائب كامل ناصر سعدون الزیدي –

.یكمل یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانیین العراقیین
-:النائب نوزاد رسول حسن –

.یكمل یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانیین العراقیین
-:النائب تافكة أحمد میرزا محمد –

.تكمل یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانیین العراقیین
-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً، نستأنف عملیة التشریع لھذا القانون من خالل تقدیم تقریر في القراءة الثانیة
.ترفع الجلسة الى یوم االثنین القادم الساعة الحادیة عشر

.رفعت الجلسة الساعة (2:28) ظھراً


