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محضر الجلسة رقم (32) الخمیس (11/7/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة االولى

الفصل التشریعي الثاني

 

ً .عدد الحضور: (196) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:25) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانیة والثالثین من الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة االولى الفصل التشریعي الثاني، نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:السید مرتضى مھدي –

.یتلو آیات من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل أعضاء اللجنة القانونیة حاضرین؟ لجنة األقالیم؟ قبل أن نمضي في التصویت ھل جمیع أعضاء اللجنة القانونیة حاضرون؟ ھل أكملوا بما
.یتعلق في المادة األخیرة فیما یتعلق بكركوك النائب رئیس اللجنة تفضل فقط أرید ان أسألھ

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

بالنسبة الى مشروع تعدیل قانون انتخاب مجالس المحافظات أكملت اللجنة القانونیة جمیع التعدیالت بأستثناء فقرة خاصة بكركوك والمادة (35)
نافذة حتى اآلن وموجودة في النص األصلي وإذا یرتأي المجلس على استمرار بالتصویت علیھ واللجنة القانونیة لیس لدیھا أي مشكلة إال إذا كان

.ھناك قرار فیما یخص كركوك، فقط المواد ثابتة والمادة (35) موجودة داخل القانون

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة األقالیم تفضل وجھة نظرك فیما یتعلق في الفقرة (أوالً) النائب المرشدي

-:النائب أسعد یاسین صباح –

حتى اآلن لدینا فقرتین في القانون لم یتم التوافق علیھ وھي الفقرة كركوك واألجتماع مستمر نرجو ان تعطونا وقتاً لكي نرى وجھة نظر الكتل
.السیاسیة واللجان

-:السید رئیس مجلس النواب –

أ ً أ أ ً أ
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توجد أیضاً نقطتان أخرى عدا كركوك توجد نقطتان أخرى ال زالت جدلیة نقطتان ایضاً تتعلق بطبیعة الناخب وتعریف الناخب ونقطة أخرى
تتعلق بطبیعة ألتزامات ما بین المرشحین والقوائم ھذه ثالث نقاط خالفیة السیدات والسادة النواب ھل باإلمكان ان نمضي بالتصویت على بقیة

الفقرات ونلجأ ھذه الفقرات الثالث لحین الوصول الى صیغة نھائیة تعرض الى التصویت ممكن الیوم وممكن في جلسة قادمة لكني اقصد لكي ال
تفتح الفقرات المتفق علیھا أكثر من مرة الى التعدیل وال یصوت على القانون بالمجمل ال یتم التصویت على القانون كمقترح كرأي لكي ال تبقى

.جمیع البنود

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

مشروع قانون التعدیل كما تفضلت ھناك فقرات خالفیة بین الكتل السیاسیة لدیھا وجھة نظر خاصة فیما یتعلق بتعریف الناخب ان یعتمد البطاقة
البایومتریة وإذا تم عرض المشروع في النھایة یعرض واحدة ان ال یجزأ مشروع قانون التعدیل ألن قد نحتاج الى اضافة فقرات اخرى لتنفیذ

ھذا االلتزام في تعریف الناخب مثالً فیما یتعلق بنسبة التحدیث ویما یتعلق تاریخ أصالً حتى اجراءات او التزامات الحكومة اتجاه تنفیذ ھذا
.القانون فأتفقت أغلب الكتل السیاسیة على تأجیل عرض المشروع لحین أستكمال جمیع الفقرات

-:النائب فالح حسن زیدان –

سیادة الرئیس، األمور المختلف علیھا مشكلة كبیرة یعني موضوع في بعض المحافظات المحررة لدینا اشكالیة كبیرة في تعریف الناخب فھذا
الموضوع فانا أعتقد ان نؤجل التصویت على ھذا القانون لحین الوصول الى موضوع تعریف الناخب أوال والوصول الى صیغة متفق علیھا أو

عرض صیغ مختلفة على المادة ( 35) وحتى اآلن لم یتم االتفاق على ھذه المادة یعني ثالث مواد أساسیة في القانون علیھ أطلب التأجیل الى یوم
آخر لحین الوصول الى اتفاق على كل اللجنة قانون ونصوت علیھ وإال سوف یكون ھناك اختالف كبیر داخل مجلس النواب وقد یؤدي الى عدم

.مرور كثیر من المواد الى داخل الجلسة

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

أعتقد ان تمدید الفصل التشریعي كان السبب منھ اقرار القوانین المھمة قانون مجلس المحافظات من أھم القوانین لذلك تأخیر یوماً واحداً
للتصویت على ھذا القانون قد یؤدي الى تأخیر شھر إلجراءات المفوضیة لذلك نرفض تأجیل ھذا التصویت على قانون مجالس المحافظات اما

.المسائل الخالفیة التي تطرأ على مجلس النواب لیختار مجلس النواب ما یختار

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

كما تفضل االخ نبیل الطرفي تمدید الفصل التشریعي كان الغرض منھ تمریر بعض قوانین وھذه واحدة من القوانین والذي ھو قانون مجالس
المحافظات وھذا القانون من الدورة السابقة لم نصل الى نتیجة لنفس النقاط الخالفیة ربما یوجد اختالف في موضوع آخر ولم یبقى امامنا جلسات

كثیرة سیادة الرئیس وموضوع تحقیق النصاب أنا أرى ما تفضلت بھ حضرتك ال مانع ان نقرأ المواد المتفق علیھا یتم التصویت علیھ لكي ال
نعود لھا وتكون اللجنتان أمام للوصول الى حل في النقاط الخالفیة (35) كركوك وأیضاً موضوع تعریف الناخب فال بأس، أنا أعتقد أنھ أصبح

في الدورات السابقة نصوت على المواد االعتیادیة وال نصوت على القانون بالمجمل  یحصر عمل اللجنة في األسبوع القادم على حل النقاط
.الخالفیة واألسبوع الذي یلیھ الذي ھو جلسات یستمر التصویت علیھ على باقي فقرات والقانون بالمجمل

-:النائب شیروان جمال خضر –

النقاط الخالفیة كما تفضلت بھا الست آال الطالباني یؤجل الى األسبوع القادم ونمضي بالقراءة والتصویت على النقاط المتفق علیھ أكثر من (21)
مادة ثالثة منھم فقط یترحل ویستمر القراءة وكما تفضلت جنابك ان ھذا الفصل تمد تمدیده لغرض التصویت على أھم القانونیین وھما التعدیل

.األول لقانون مجالس المحافظات والموازنة، فنرجو من سیادتك التوجھ بإكمال التصویت على الفقرات المتفق علیھا

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

موضوع المواد المختلف علیھا قلیلھ جداً ولكن مھمة وأرى أنھ یؤجل الى  األسبوع القادم لكي تتم عملیة التصویت بشكل كامل أفضل من نذھب
.الى الجزئیات

-:النائب محمود عبد الرضا طالل –

أرى ان نحسم الموضوع في موضوع التصویت اما وجود نقاط خالفیة ممكن ان تؤجل الى یوم آخر لكن نمضي قدماً ألن الفصل التشریعي اآلن
.على وشك ان ینتھي والواجب ان ننھي ھذا التصویت حتى تشرع المفوضیة بانتخاب مجالس المحافظات

-:النائبة جوان احسان فوزي –

بما ان نواب كركوك مجتمعون حالیاً في اجتماع یبدو ان ھنالك أتفاق باإلجماع على تأجیل التصویت على ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

أتفاق من؟
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-:النائبة جوان احسان فوزي –

تقریباً حالیاً یبدون ان ھناك أجماع على تأجیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

في اللجنة ام في المجلس؟

-:النائبة جوان احسان فوزي –

في داخل اللجنة فنحن نفضل اما تأجیل القانون بالكامل الى االسبوع القادم او المضي في الفقرات المتفق علیھا وتأجیل الفرقة التي  تخص
.كركوك الى األسبوع القادم

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

اعتقد مرة جلستین أو ثالثة مع رؤساء الكتل السیاسیة وتكلمنا كثیراً بشأن ھذا القانون وھو مھم للشعب العراقي وأیضاً لمجلس النواب وھناك
فقرات جمیعنا أتفق علیھا وھناك بعض الفقرات فیھا نقاط خالفیة، ویبدو أن اآلن فعالً ھناك جلسة خاصة في اللجنة القانونیة وأنا أقترح أن تكون
ھناك مناقشات مستفیضة اآلن على ھذا الموضوع ألن ھناك أیضاً ما یخص توزیع المقاعد ھناك أربع مقترحات أیضا فیما یخص توزیع المقاعد

وھناك أیضاً نقاط مختلف علیھا وھي المادة (35) فأعتقد من حق الشعب العراقي ومن حق كافة أعضاء مجلس النواب أن یعرف ما ھي ھذه
.األربع مقترحات بالنسبة الى توزیع المقاعد ان یعرفوا ما ھي ھذه النقاط التي یتكلم بشأنھا نواب كركوك موضوع تدقیق السجالت

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترحین؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

أقترح أن تكون اآلن ھناك مناقشات مستفیضة على األقل من قبل اللجنة القانونیة فیما یخص توزیع المقاعد وھم یفھمون ویصوت مجلس النواب
.على شيء حقیقة ھو صعب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یفترض الذین حضروا اجتماع رؤساء الكتل یشرحون ذلك، سیتم اتخاذ اإلجراء المناسب

.النائب رشید العزاوي أرید ممثالً عن المكونات وجھ نظره النائب صائب خضر

-: النائب رشید عداي كرو العزاوي –

أنا ال أتكلم إذا حضرتك لم تنتبھ لي نحن مع تأجیل القانون الى كم یوم  ثالثة أیام أو أربعة أیام الى أن الكتل السیاسیة تتفق ویخرج القانون ونحن
.متفقون علیھ جمیعنا مع تأجیل القانون بالكل ال نجزأ القانون ھذا رأینا حقیقة في كتلة العقد الوطني

-:النائب صائب خدر نایف –

نحن كالمكونات بأتفاق نرى المضي في قانون االنتخابات ال مانع لدینا للمضي في التصویت على ذلك اذا كانت الكتل السیاسیة اتفقت على ذلك
نحن بالمسبة لنا كمكونات ال مانع لدینا المضي ولكن وفق استحقاقاتنا الموجودة في القانون على ان ال تضیع االستحقاقات الموجودة في مناصبنا

.الموجودة في مجالس المحافظات

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشایا –

نحن أیضاً نثني على ما تفضل بھ األخ صائب زمیلي صائب أن یتم المحافظة على مستحقاتنا للتمثیل في المحافظات المعنیة ولكن لدینا مشكلة
.السجل الخاص للمكون ال زال غیر محسومة نحن أیضاً مع تأجیل مع زمالئنا اآلخرین كما تفضلوا قبلي عسى ان تعالج

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدم طلب الى رئاسة المجلس ان مقاعد الكوتھ تمنح لمن لیس لھ تمثیل یعني وان ھذا األمر أیضاً نافذ ال یحتاج الى نقاش

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

صراحة سمعنا آراء مختلفة أطلب مداولة مع رؤساء الكتل للوصول الى صیغة نھائیة ھذا الموضوع بكل صراحة موضوع مھم وحساس ال نرید
.ان یحدث بھ أختالف في وجھات النظر نرید ان نبدء بتفاھمات  لذلك أطلب المداولة مع رؤساء الكتل
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-:السید رئیس مجلس النواب –

أصبح لدینا رأي واضح تحتاجون الى مداخلة؟ الرأي واضح أستاذ حنین، الجنة القانونیة لجنة االقالیم جھودكم مقدرة وكل ما قدمتموه خالل ھذه
االیام للوصول الى نصوص متوافق علیھا تخدم العملیة االنتخابیة وتوفر أجواء مالئمة لتأدیة مسؤولیاتھا الجھات االمنیة باالنتخابات والسماح

للمواطنین باالنتخاب نعتقد بعد ما سمعنا رأي السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب من القوى السیاسیة لكي نصل الى خط شروع متفق علیھ ال
بأس من تأجیل الفقرة الى یوم السبت یعني الجلسة األولى بعد ھذه الجلسة. قد یكون الیوم إذا تسمح لي إذا تسمحون لي أرجو منكم األخذ بنظر
االعتبار المادة (20) من الدستور للمواطنین رجاالً ونساًء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیھا حق التصویت
واالنتخاب والترشیح ال یمتنع أي مواطن من اإلدالء بصوتھ أو حق في الترشیح أرجو من السیدات والسادة أعضاء اللجنتین القانونیة ولجنة

االقالیم ان ال یتم اضافة فقرة في القانون تتعارض مع ھذه المادة الدستوریة المواطن المادة (20) من الدستور أرجو أخذھا بنظر االعتبار عند
اضافة القوانین وعرضھا على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب سنمضي في الفقرات األخرى وننتظر مداوالت القوى السیاسیة وھذا

قانون توافقي ال یحسم بلغة األرقام ھذا القانون توافقي یخص الجمیع حرص مجلس النواب على ان ال یمضي بقوانین مھمة بلغة األرقام ولكن
.بلغة التوافق لكل بیئة ظروفھا الخاصة وصل جمیع المواطنین الى االنتخاب ال تمنع أحداً من االنتخاب أعطوه المایك فقط أعد لي ھذه الجملة

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

السیدات السادة النواب الكرام، أستناًد الى المادة (38) ثانیاً: من النظام الداخلي ھذا الموضوع خطر ومھم جداً، أرجو االنتباه لھذا الموضوع ألنھ
خطر ومھم جداً، الموضوع الذي جرى لقیادة عملیات االنبار، وقائد عملیات االنبار، واستناًد الى المادة (61) أوالً: (ج) اختصاص ومھام مجلس

النواب ھو التصویت على القیادات األمنیة بما فیھم قادة الفرق، لذلك ھذا من مھامھ نطلب من رئاسة المجلس أن یوجھ كتاب الى الحكومة
.بإرسال القیادات االمنیة ال مجلس النواب للتصویت علیھم ھذا أوالً

ثانیاً: الیوم لدینا مدراء عامین وقیادات أمنیة لدیھم أكثر من جنسیة وھذه مشكلة، كل السادة النواب الیوم أغلبھم متفقین معي في ھذا الموضوع،
قیادات أمنیة وھو ساكن في أمریكا، قائد وھو لدیھ الجنسیة البریطانیة، أو السویدیة، أو االسترالیة، فبالتالي القیادات االمنیة والمواقع الحساسة

ولدینا مواد دستوریة في ھذا الموضوع وقانونیة، الیوم من مھامنا ومسؤولیاتنا ان نبحث عن أمن شبابنا ومقاتلینا كیف نسلط قائد أن یتخلى عن
جنسیتھ، في تلك الساعة سوف نعرف الوالءات الحقیقیة، أذا كان ھو فعالً موالي للعراق وللشعب العراقي، أنا أعرف قائد، أنا كنت في عملیات

الموصل وأُقاتل مع الحشد إخواني، قائد في عملیات الموصل ھو ثالثة أشھر في أمریكا وال إنقاد على جھاز منھم في القوات األمنیة، ھذا من
مھامنا ومسؤولیاتنا ال نعطیھا للحكومة، نطالب الحكومة أن یرسلوا القیادات االمنیة، قادة الفرق، رئیس األركان ومعاونیھ واألجھزة االمنیة

.للبرلمان

ھذا األمر دستوري ومن اختصاصات مجلس النواب وسیتم أیضاً التواصل مع الحكومة بھذا الملف، ولكن بتعقیب على كالم جنابك بما یتعلق
على قائد عملیات االنبار، شھادة � والتاریخ أنا عملت في المحافظة ومع ھذا الشخص، وطني، مھني، غیور، مقاتل وأغلب االخوان الذین

.شاركوا في الحشد في قواطع العملیات یشھدون لھ بذلك

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.أنا كنت قائد في عملیة الخالدیة وكان ھو معنا موجود ھذا الرجل، ولكن ھذا ال یمنع

-:السید رئیس مجلس النواب –

التصویت یسري على الكل، ولكن جنابك ذكرت ھذه الجزئیة، ورئیس لجنة االمن والدفاع وأیضاً أعضاء لجنة االمن والدفاع  كثیر منھم ھم قادة
.عسكریین وعملوا في المؤسسة االمنیة سواء في وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع ویشھدون لھ بذلك

-:(النائب ولید عبد الحسن عبود (نقطة نظام –

نقطة النظام نشیر الى القرار المتخذ في جلسة یوم (8) تموز 2019 والذي یقضي بتعدیل النظام الداخلي لمجلس النواب واستحداث اللجنة أسمھا
االتصاالت واالعالم تستلم صالحیاتھا ومھامھا من لجنة الثقافة واالعالم، والسیاحة واالثار، ولجنة الخدمات واالعمار، وانھا تقرر بطرح من
الرئاسة بحجة تفادي التقاطعات بین اللجنتین نبین أن اللجنتین تعترضان غلى القرار لوجود مخالفات عدة نختصرھا بالتالي، لم تندرج ضمن

فقرات جدول أعمال الجلسة فقرة خاصة بتعدیل النظام الداخلي، واستحداث لجنة دائمیھ وأن رئاسة المجلس أقحمت الموضوع في مستھل الجلسة
من غیر التصویت علیھ باعتباره فقرة مضافة على الجدول خالفاً لنص الفقرة ثانیاً من المادة (37) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي

:تنص على

ً ثانیاً: ال یجوز عرض أي موضوع لم یدرج في جدول االعمال ومناقشتھ اال بموافقة أغلبیة االعضاء الحاضرین وھذا مخالفة واضحة، وخالفا
:لنص الفقرة األولى، والمادة التاسعة من النظام الداخلي التي تنص على

أوالً: تنظیم جدول أعمال بالتنسیق مع رئیس اللجنة المعنیة أو ممثلین من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزیعھ على االعضاء، وأعضاء
مجلس الرئاسة، وأعضاء مجلس الوزراء مرفقاً بھ المشاریع ومقترحات القوانین والتقاریر الموضوعة لمناقشة مع مراعاة أولویة أدراج

مشروعات القوانین المقدمة من الحكومة التي أنھت اللجان المختصة دراستھا وكذلك الموضوعات المھمة الجاریة وذلك قبل یومین في االقل من
عقد الجلسة ما لم ینص الدستور على مدد أخرى، طرحت الرئاسة الموضوع في الجلسة بشكل مفاجئ وطلبت التصویت من غیر إطالع الجھات

.ذات العالقة أو استبانة رأیھا خالفاً لنص الفقرة أوالً، من المادة (37) من النظام الداخلي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.عفواً السطر األخیر اقرأه

-:النائب ولید عبد الحسن عبود –

طرحت الرئاسة الموضوع في الجلسة بشكل مفاجئ وطلبت التصویت من غیر إطالع الجھات ذات العالقة أو استبانة رأیھا خالفاً لنص الفقرة
.أوالً، من المادة (37) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص علیھ

أوالً: تعد ھیأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب االسبوعي بالتنسیق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزیعھ أو تبلیغِھ لألعضاء قبل انعقاد
.الجلسة األولى األسبوعي  بیومین على االقل

ثالثاً: الطرح الذي تبنتھُ الرئاسة غیر مبرر والحجة غیر موضوعیة، فالمشتركات بین لجنتي الثقافة والخدمات والتقاطعات في القوانین
واالتصاالت التي بینت أنھا السبب أو الدافع لتشكیل  لجنة االعالم واالتصاالت أمراً بدیھي وصائب، فالعمل البرلماني بشقیھ التشریعي والرقابي
وتتحمل الرئاسة حسب النظام الداخلي ووضع لھا الحلول المناسبة كما نصت المادة تاسعاً، رابعاً من النظام الداخلي، التي حملت رئاسة المجلس
مسؤولیة البت في التنازع في االختصاصات بین اللجان في القضایا المحالة الیھا، بدلیل إن أغلب التشریعات تكون مشتركة بین أكثر من لجنة
وأن الرقابة تقع ضمن دائرة المشتركات أیضاً بین لجان المجلس وأعضاءه، فجمیع المؤسسات تخضع لمراقبة مجلس النواب وألي نائب الحق

.في مسائلة ومتابعة أي مؤسسة

باختصار، لدي أربع فقرات لم أتكلم بھا، بناًء على ما تقدم نبین رفضنا القتطاع مھام اللجنتین النیابیتین ومصادرة صالحیاتھا وتسلیمھا الى
تشكیل غیر مبرر لم یتم عبر سیاقات سلیمة ونطالب بإلغاء القرار أو إعادة االمور الى نصابھا السابق وإعادة التصویت عل تعدیل النظام الداخلي

.إذا لزم االمر باالستناد الى نص المادة (148) منھ وبخالفھ ستقوم اللجنة بتعلیق عملھا وإیقاف مھامھا واللجوء الى القضاء للبت في الخصوم

.الطلب مشروع بتوقیع (100) نائب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا تبنتھ لجنة الخدمات؟

من نقطة نظام انتھاًء للقضاء للبت في الخصوم، غیر موقع من أحد، أنا سؤالي؟ جنابك تتحدث عن تنسیق رئاسة المجلس مع اللجان بما یتعلق في
االمور التي تخصھم، رئاسة المجلس وأنا تحدیداً لم أدخل الى لجنة، فقط لجنة الخدمات، مناقشة اللجنة قبل ان تُنتخب جنابك رئیس وأخذت

موافقة اللجنة على فصلھا، ال مداخلة ألحد ، رئیس السن موجود الذي كان في لجنة الخدمات، أخذنا رأي اللجنة بإجماع اللجنة، بإجماع
الحاضرین جنابك كنت غیر موجود الحاضرین (21) شخص طرح علیھم االمر، الحاضرین (21) ووافقوا على فصل اللجنة، وإذا أنا غلطان
بھذا الكالم أي شخص من اللجنة یقوم یعترض علي، أرجوك أنت تداخلت مداخلتك وسمعتك لألخیر، أي شخص من اللجنة الموجود االن من

.لجنة الخدمات یتفضل ویقول لي ھذا الكالم غیر صحیح

تم الحدیث في داخل اللجنة، وعلى ضوء ما تم االتفاق علیھ باللجنة تم عرضھ في الجلسة التي تلیھا بعد االنتخاب، سوف یتم عرض ھذا الطلب
ً .على المستشارین القانونین وأعلمك بالرأي الحقا

.الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة*

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

-:النائب ثامر ذیبان حسون –

.یقرأ المادة (1) مع مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أقرأ المقترح مرة أخرى

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ المادة (1) مع مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (1)مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

.یقرأ المادة (2) مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح تعدیل اللجنة للمادة (2) من مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

.(تم التصویت بالموافقة )

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

.یقرأ المادة (3) مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح تعدیل اللجنة للمادة (3) من مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

.یقرأ المادة (4) مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح تعدیل اللجنة للمادة (3) من مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

.یقرأ األسباب الموجبة مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على االسباب الموجبة مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائب عمار كاظم عبید الشبلي (نقطة نظام –

.فقط تصحیح سیادة الریس (56) و (57) و(58)، سیادة الرئیس ما بین االقواس مجرور فقط تصحیح، التصویت على القانون بالمجمل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یتم اعتباره التصحیح اللغوي بما یتعلق باألرقام ما بین القوسین، السیدات السادة النواب أطلب التصحیح

أعادة التصویت على مقترح اللجنة المادة (1) التصحیح اللغوي لألرقام ما بین االقواس

(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة)
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السیدات السادة النواب أرجوا البقاء داخل القاعة، لبقاء الحضور مستمر لما بعد انتھاء الفقرات التي فیھا تصویت، أخذ الحضور في الفقرتین
3،4)).

الفقرة ثالثا،ً تقدم طلب إلى رئاسة المجلس بتأجیل ھذه الفقرة إلى األسبوع القادم، التصویت على مشروع قانون حقوق الشھداء، توجد طلبات تم
تقدیمھا إلى اللجنة ولم تؤخذ بالمسودة التي جاءت إلى التصویت، أطلب من جنابك كرئیس لجنة أن تجتمعوا مع اللجان، لجنة حقوق اإلنسان
واللجنة القانونیة، لجنة حقوق اإلنسان اعترضت وتطلب االشتراك معكم بالمقترحات الموجودة، أرجو من جنابك أن تصبح لجنتان واجتماع

.مشترك

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

ال یوجد مبرر لتأجیل ھذه الفقرة، القانون إستُكمل وتم أخذ آراء جمیع النواب الذین تداخلوا في ھذا الموضوع بالقراءة الثانیة، وكذلك آراء اللجنة
القانونیة والصیاغة القانونیة وكذلك لجنة حقوق اإلنسان، الكتاب الذي أمامك السید الرئیس بأنھ لم تؤخذ مقترحات لجنة حقوق اإلنسان غیر

صحیحة، یوجد عندھم فقرتین السید الرئیس، الفقرة األولى تقول الذین آووا الشھداء یعتبرون شھداء، ھم في واقع الحال شھداء، بعد ذلك أنا أقول
.أن ھؤالء الشھداء یحتسبون شھداء، ھذا غیر صحیح، السید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعرض مقترحھم للتصویت ھم لجنة موجودة معك، اعرض مقترحھم كلجنة مشتركة معك، مقترح اللجنة معك

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

نحن اللجنة المختصة، ھم شھداء لماذا أصفھم بوصف آخر؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھم شھداء بالقانون، شھداء لو غیر شھداء؟ واآلخرین یقولون اشملھم بنفس المبدأ، ضیفھم في التعریف

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.السید الرئیس ال یوجد مبرر للتأجیل رجاًء، القانون كامل

-:السید رئیس مجلس النواب –

اطلب أن یكون ھناك اجتماع مشترك للجان المعنیة ویعرض للتصویت بما یأتي منكم كلجنة في األسبوع القادم، أن تم االتفاق على صیغة فبھا
.وخیر، أن لم تتفقوا على صیغة اعرض القانون وللمجلس ما یرتأي

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.وهللا العلي العظیم ال یوجد مبرر للتأجیل، السید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

جنابك كرئیس لجنة طلبت سابقاً تأجیل القراءة األولى أو القراءة الثانیة على ما أتذكر وتم الموافقة، واللجنة معك طلبت التأجیل والنقاش، اجتماع
.مشترك ما بین لجنة حقوق اإلنسان ولجنة الشھداء

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

نحن خولنا النائبة الدكتورة وحدة الجمیلي للقاء مع لجنة الشھداء، وقدمنا مقترحات مكتوبة، كتاب لجنة الشھداء یقول تم األخذ بنظر االعتبار لكن
.الفقرات لم یتم األخذ بھا بنظر االعتبار، نعقد اجتماع آخر وبعد ذلك یأتي للتصویت ما ممكن أحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اعقدوا اجتماع وسوف یعرض في الجلسة القادمة

 

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.ما ممكن ال أحد أن ال یصوت على ھذا القانون المھم
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-:السید رئیس مجلس النواب –

یعرض في الجلسة القادمة، طلب من الرئاسة إلى اللجنة بعرضھ في الجلسة القادمة. المجلس مع الشھداء، سیادة النائب أرجوك، متى وصل
القانون إلى مجلس النواب فقط أرید أن تقرأھا ھذا وصلني قبل اقل من شھرین أسرع قانون تم تشریعھ ھذا القانون، اعرض مقترحاتھم

للتصویت، مثلما اعرض مقترحاتك اعرض مقترحاتھم، أعطیني مقترحاتك وأعطیني  ومقترحاتھم واعرضھا االثنین إلى التصویت، أعطیني
مقترحات لجنة حقوق اإلنسان أعطوني مكتوبة ما مأخذیھا لماذا ال یجوز؟ لجنة ثانیة معھم في نفس القانون لجنة في نفس القانون لماذا ال یجوز؟

تفضلوا اللجنتان وصلت إلى صیغة توافقیة تفضلوا بالتعریف تفضلوا لجنة الشھداء لجنة حقوق اإلنسان إضافة بالتعریف أنا سوف اقرأ الفقرة
.ھذه

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.وفقاً آلراء أعضاء مجلس النواب أن یكون قانون حقوق شھداء جریمة قاعدة الشھید الطیار محمد التمیمي الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أمضي وبعدھا سنصوت على التسمیة بعد التصویت على القانون بالمجمل

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.یقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (1) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.یقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (2) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

الذین آووا الشھداء واستشھدوا معھم یشملوا بھذا القانون، من آووا الشھداء واستشھدوا معھم على ید عصابات داعش اإلرھابیة یشمل بھذا
القانون، ومن استشھد من الذین آووا الناس یعني ایضاً على ید عصابات داعش اإلرھابیة، أنا أوضح ما تم التصویت علیھ، فقط للتوضیح، الذین

.آووا الشھداء واستشھدوا معھم، واضح، الشھداء والناجین

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.یقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (3) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.یقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة

.المادة (5) تم دمجھا مع المادة (4) في مادة واحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (5) مقترح اللجنة



7/17/2019 محضر الجلسة رقم (32) الخمیس (11/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/11/محضر-الجلسة-رقم-32-الخمیس-11-7-2019-م/ 9/27

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (5) سأصوت على إلغاءھا. أمضي

.المادتین تم دمجھا وأصبحت المادة (4). أمضي أقرأ المادة (5). تُدمج المادتان

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.المادة (5) تم دمجھا مع المادة (4) في مادة واحدة وتم التصویت علیھا

.یقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على حذف المادة (5) لدمجھا مع المادة (4) أعاله. مع مراعاة التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.یقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة ثانیاً قد یُساء استخدامھا بنفس القانون، أقرأھا، اطلب من السیدات والسادة النواب أن یقرؤا الفقرة ثانیاً من نفس المادة، یجب أن یقرؤھا
النواب، ثانیاً مصادرة األموال المنقول وغیر المنقولة العائدة للمدانین بموجب أحكام ھذا القانون ووضع إشارة الحجز التحفظي على كافة األموال
العائدة للمتھمین، یعني غداً یذھب أي واحد ویتھم أي واحد یحجز أموالھ بھذا الموضوع، المتھم تحصیل حاصل، أتفق على المدان، المتھم بريء
حتى تثبت أدانتھ، أنا متھم أذھب بإجراءات وغداً أي ناس تقیم دعاوي وھناك مناطق بعدھا غیر مستقرة اجتماعیاً، غداً جاسم جبارة یقیم شكوى
على مثنى السامرائي، یعني األمثال تضرب وال تقاس، ویحجز جمیع أموالھ، ھذا األمر قد یُساء استخدامھ، اطلب تعدیل الفقرة ثانیاً حتى تكون
كالتالي وسوف أقرأھا وللمجلس ما یرتأي طبعاً، الفقرة ثانیاً مصادرة األموال المنقول وغیر المنقولة العائدة للمدانین بموجب حكم قضائي بات،
أطلب التصویت، إلى ھنا فقط، المتھم بريء حتى تثبت أدانتھ، أنا اتحدث بأجراء تنفیذي قانوني، السیدات والسادة النواب، السید رئیس اللجنة،

نحن مع أنزال أقصى العقوبات بحق المدانین، كل ھذا األمر متفق علیھ لكل مجلس النواب، ال نترك ثغرات یساء استخدامھا قد یساء استخدامھا
.اجتماعیاً، عشائر بینھا ثارات في نفس المحافظة، یوجد مشاكل كبیرة، أرجو مراعاة ھذا الجانب

-:(النائب رشید عداي كرو العزاوي (نقطة نظام –

بالنسبة لھذا القانون ھو قانون إلنصاف الشھداء، نحن كلنا صوتنا علیھ، أما نخلط مع قانون آخر ھو قانون العقوبات، ھذا یوجد مكان آخر، یوجد
قانون ینظم العقوبات وینظم الحكم علیھم وكیف مصادرة أموالھم، قانون آخر غیر ھذا القانون، إذا ممكن تعدیل قانون (4) إرھاب أو قانون من
قوانین العقوبات األخرى التي تسیر علیھا المحاكم العراقیة، لیس مكانھا بھذا القانون، ھذه المادة كل المادة (6) لیس مكانھا في ھذا القانون، أنا

.اطلب بحذف ھذه المادة (6) وتضاف إلى قوانین أخرى ممكن نعدلھا في مكان آخر ولكن بھذا القانون لیس مكانھا ھنا

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.السید الرئیس الفقرة التي قرأتھا جنابك صحیحة والباقي یحذف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(تم قراءة المادة بالمقترح أوالً وثانیاً تكون كالتالي (مصادرة األموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة للمدانین بھذه الجریمة بحكم قضائي بات

-:(النائب رعد حمید كاظم الدھلكي (نقطة النظام –

المادة (23) من الدستور الفقرة ثانیاً (ال یجوز نزع الملكیة إال ألغراض المنفعة العامة مقابل تعویض عادل وینظم ذلك بقانون) مصادرة األموال
وقفھا الدستور، حجز األموال نعم، مصادرة غیر ممكن، ھذا الدستور مادة (23) ثانیاً تتكلم ال یجوز نزع الملكیة، ال یجوز، انتھى الموضوع،

.حجز نعم، مصادرة غیر ممكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي مخالفة دستوریة یُنظر بھا في أي قانون أمام المحكمة االتحادیة

ً ً أ أل



7/17/2019 محضر الجلسة رقم (32) الخمیس (11/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/11/محضر-الجلسة-رقم-32-الخمیس-11-7-2019-م/ 10/27

السیدات والسادة النواب اطلب التصویت على مقترح اللجنة للمادة (6) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت حسب ما تم قراءتھا في أوالً وثانیاً،
.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.تقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (7) مقترح اللجنة مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب قصي عباس محمد –

.یقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (8) مقترح اللجنة مع مراعاة تعدیل التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب قصي عباس محمد –

.یقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (9) مقترح اللجنة مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة ویكون تسلسلھا (9) لمشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سؤال؟

كل النصوص معدلة وال أي واحد منھا ماضي باألصل؟

-:النائب عبد االلھ علي محمد –

ألنھ عدلناه سیادة الرئیس، أضفنا بعض الفقرات، فقرات معنویة، ما ھو الذي ضركم منھا؟

لم یضركم شيء یعني، فقرات معنویة، اذا یوجد فیھا امور مادیة فیھا أعباء مالیة، اعترضوا علیھا، لكن ھذه ال یوجد بھا جنبة مالیة، نحن كذلك
.حریصین على الجنبة المالیة

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

سیادة الرئیس أتمنى من كل زمالئي أعضاء مجلس النواب، استاذ (عبد االلھ النائلي) ال أحد یزاود على اعضاء مجلس النواب
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اذا الذین داخل القاعة أو الذین خرجوا من القاعة، جمیع أعضاء مجلس النواب حریصین على دماء شھداء سبایكر مثل الذي یدعي أنھ حریص
على دماء شھداء سبایكر وأكثر، ال أحد یتوقع أنھ، لعنة هللا على كل أحد یساوم على دم شھید عراقي أن كان سبایكر أو غیر سبایكر، فال أحد یبدأ

یساوم حالیاً على فالن خرج وفالن لم یخرج، الجمیع حریصین على دماء شھداء سبایكر والكل حریصین لكن یوجد بعض المواد یعني عندما
تكون مالحظة معینة، القصد ال تكون بعض المواد مثل قانون (4 ارھاب) الذي أصبح یعني على أھالي المناطق المحررة لیس فقط یرید أن

یقطعھم، نحن حریصین وأعود وأكرر نفس الكالم، (لعنة هللا) على كل من یساوم على دماء شھداء سبایكر وأي شھید عراقي، فال أحد یبدأ یزاود
على أخواننا أعضاء مجلس النواب وجمیعھم حریصین وجمیعھم إخوانكم، الذي خرج لدیھ وجھة نظر معینة وھو حریص على أن القانون

.یمضي بجمیع فقراتھ، فال أحد یزاود أخوتي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة، أطلب منك أن تذھب وتتحدث مھم لیدخلوا، تفضل، من أجل الشھداء ودماء الشھداء، الكلمة الطیبة صدقة

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

توجد امور حقیقةً مثالً نحن الذین اعترضوا لیس اعترضوا على القانون أو حقوق الشھداء، أنا اعترضت حقیقةً األخوة حتى ال یفھمون الذي
أعترض على سیاق المواد في القانون، توجد بعض المواد لیس مكانھا في ھذا القانون، نحن لیس اعتراضنا على حقوق الشھداء، ھذه ال یمكن

.حقیقة المساومة علیھا وجمیع الذین اعترضوا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كل مجلس النواب مع حقوق الشھداء ومع تمریر ھذا القانون

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

مع ھذا القانون ومع تمریر ھذا القانون ولكن توجد مواد في ھذا القانون مكانھا لیس ھنا، نحن الذین اعترضنا على ھذه المواد، نحن ال نفھم
بعضنا یقول مباشرةً یقول أنھ أنا ضد حقوق الشھداء، كال ال یوجد أحد ضد حقوق الشھداء ولكن مع تنظیم القانون، تنظیم قانون بحیث یخرج

قانون مطابق لبقیة القوانین أو مالئم لبقیة القوانین العراقیة الموجودة، لدینا قوانین عقوبات لتذھب الى ھنالك، لتذھب الى ھنالك مثل قانون
العقوبات أو ھكذا، اذا نرغب أن نعدل علیھ، نعدل على تلك القوانین أما ھذا قانون حقوق الشھداء، دعوه فقط قانون حقوق الشھداء، أي شيء

ترغبون أن تعطوه لھم أعطوھم نحن مصوتین علیھ وھذه أیدینا مرفوعة، ال یوجد أحد یعترض على ھذه المسألة، فال تفھم المسألة خطأ أنھ ھذا
الخندق الطائفي، الخندق الطائفي ودعناه من الدورة األولى وأنتھى وان شاء هللا قبرناه الى األبد، اآلن نحن سائرین في اتجاه آخر اتجاه جدید، ال

.یرجعوننا الى المربع األول رجاًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بارك هللا بممثل المدن المحررة رشید العزاوي

-:(النائبة عالیة انصیف جاسم (نقطة نظام –

.سیدي الرئیس اذا تسمح لي اذا أقول ھذه نقطة النظام القانونیة، ال تحرمني من النقطة النظام التي أنا من بدایة الصباح الى حد األن اتكلم فیھا

أنا أعتقد وأتكلم ھذا الى الطرفین، اذا تسمح لي سیدي الرئیس، سیدي الرئیس الملكیة مصانة في الدستور العراقي وبالتالي اذا ما نص قانون على
أن تتم مصادرة عقار معین ال یعني نصھ في القانون تتم المصادرة، ال بد أن یكون ھنالك أمر قضائي، فأرجو أن یكون علم للطرفین المختلفین،

.فھذا یضمن حقوق الجمیع

-:النائب حسن فدعم عسل –

حقیقةً الیوم تاریخي الذي تعاد فیھ حقوق شھداء القاعدة الجویة (سبایكر) وتشریع ھذا القانون ھو خدمة لذوي الشھداء وتخلید الى ھذه المجزرة
(مجزرة العصر) التي ارتكبت بحق أبناء الشعب العراقي، أتقدم بالشكر الجزیل الى السید رئیس مجلس النواب والى النائبین والى السادة النواب

على التصویت لھذا القانون وتمریره، وأشكر جمیع النواب الذین ساھموا في ھذا األمر وأعتذر على أي كلمة لعلھا بدرت ال تتناسب مع ھذا
.االنجاز الكبیر

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

في بدایة األمر نشكر من لجنة حقوق األنسان إلقرار ھذا القانون وإنصاف الشھداء وذوي الشھداء وفي نفس الوقت نحن حریصون جداً على
اعطاء كل ذي حق حقھ، نحن كان اعتراضنا من الناحیة الدستوریة ولیست طعن في حقوق أي مواطن، بالنسبة للشھداء نحن نعتقد حتى ھذا

القانون ال ینصفھم، الشھداء غالین على العراق جمیعھم وقدموا ما قدموا من تضحیات أكثر مما قدم أي شخص ألنھم قدموا أرواحھم، لذلك نحن
داعمین لھذا القانون، لكن كان اعتراضنا ھو الخالف مع الدستور، نقطة نظام مخالفة الى الدستور فقط وال توجد فیھا أي بواعد أو توجسات

.أخرى مثل ما أشار ألیھا البعض

-:السید رئیس مجلس النواب –
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أؤكد حرص رئاسة وأعضاء مجلس النواب على تشریع ھذا القانون وانصاف الشھداء الذین سقطوا على أیدي عصابات داعش في ھذه الجریمة
.أو جمیع شھداء العراق، شكراً جزیالً الى ھذا التعاون ما بین القوى السیاسیة، أطلب من اللجنة االستمرار بقراءة فقرات القانون

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة ویكون تسلسلھا (9) لمشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اضافة مادة جدیدة مقترحة من اللجنة تسلسل (9) مع مراعاة التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة ویكون تسلسلھا (10) لمشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اضافة مادة جدیدة مقترحة من اللجنة تسلسل (10) مع مراعاة التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة ویكون تسلسلھا (11) لمشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اضافة مادة جدیدة مقترحة من اللجنة تسلسل (11) مع مراعاة التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد االلھ علي محمد –

.یقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة ویكون تسلسلھا (12) لمشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اضافة مادة جدیدة مقترحة من اللجنة تسلسل (12) مع مراعاة التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد االلھ علي محمد –

.یقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة ویكون تسلسلھا (13) لمشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اضافة مادة جدیدة مقترحة من اللجنة تسلسل (13) مع مراعاة التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد االلھ علي محمد –

.یقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة ویكون تسلسلھا (14) لمشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اضافة مادة جدیدة مقترحة من اللجنة تسلسل (14) نفاذیة القانون مع مراعاة التسلسالت، تصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.تقرأ األسباب الموجبة مع مقترح اللجنة لمشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یكفي التعویض المعنوي للشھداء فقط واألسباب الموجبة تشیر الى التعویض المادي والمعنوي للشھداء والمتضررین

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.األسباب الموجبة تعدیل منتسبي القاعدة الجویة ولیس في القاعدة الجویة

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

.(تم التصویت بالموافقة)

.یقرأ المادة (6) مقترح اللجنة من مشروع قانون حقوق شھداء القاعدة الجویة

.المادة (6) مقترح اللجنة بتعدیل التسلسل الى المادة (5) أوالً، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(التصویت على تعدیل التسمیة لیكون اسم القانون (قانون حقوق شھداء جریمة قاعدة الشھید الطیار محمد التمیمي الجویة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون حقوق شھداء جریمة قاعدة الشھید الطیار محمد التمیمي الجویة)

ھذه فقرة شھداء القاعدة الجویة التي تم تغییر اسمھا سوف تنشر بأسماء الحاضرین لحظة التصویت، اآلن الحاضرین ھم الذین تعلن أسمائھم
.المصوتین على ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة سادساً: إستضافة السادة (وزیر النفط، وزیر المالیة، رئیس دیوان الرقابة المالیة اإلتحادي، ممثل رئیس مجلس الوزراء) بخصوص*
.تطبیق قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 رقم (1) لسنة 2019

تم اإلتصال بالوزراء المعنیین، وتم اإلتفاق على موعد یوم 23/7، وأطلب من السیدات والسادة أعضاء اللجنة المالیة قراءة تقریر اللجنة المالیة
الناتج عن إستضافة وزیر المالیة في اإلسبوع الماضي، یقرأ اآلن، وتتم اإلستضافة لمن ذكرت أسماءھم ومناصبھم یوم 23/7 إشارة إلى اإلتفاق

بین رئاسة البرلمان مع الحكومة على الموعد، إتفقنا على ھذا الموعد، ھم ملتزمون بقرار مجلس النواب بالحضور لإلستضافة، لدیھم مشكلة
.بالموعد؟ تم تثبیت موعد آخر یوم 23

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

أوالً: ھذا المكان ھو بیت الشعب، وحضرتك وأي أحد یفتتح ھذه الجلسة من اإلخوة النواب یقول باسم الشعب، وعلیھ فالشعب ھو مصدر
.السلطات، وھو فوق كل التعلیمات والتوجیھات

ثانیاً: مجلس النواب الموقر قرر اإلستضافة في ھذا الیوم، وكان یوم اإلثنین، واإلخوة الوزراء كانوا قادرین لتغییر أي جداول ألعمالھم، ألن
الموضوع مھم وخطیر ویخص الشعب العراقي بكاملھ، السید وزیر النفط والسید رئیس دیوان الرقابة موجودون فوق، بالنظر إلنشغال أحد

الوزراء، فلیتفضل السید وزیر النفط والسید رئیس دیوان الرقابة المالیة، مع بیان أسباب عدم حضور وزیر المالیة، ونمضي باستضافة اإلخوة،
.وإذا لم نكمل، أو لم یحصل إستیضاح لمجلس النواب نستضیف الوزیر الثالث

أ ً أ
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یوم أمس إستمعت حضرتك واستمعنا جمیعاً إلى اللقاء التلفزیوني للسید وزیر الكھرباء الذي قد وجھ إھانة مباشرة إلى كل أعضاء مجلس النواب،
ھذا الكالم، وعدم التعامل مع الوزراء بالقانون وبحزم أدى إلى عدم أو التقلیل من شأن مجلس النواب، ھذا ال نقبل بھ، عندما یقول مجلس النواب

إستضافة فعلى الوزراء أن یتركوا كل أعمالھم، ألننا أعلى سلطة رقابیة في ھذه الدولة، وعدت حضرتك بمن ال یحضر، ولدیك ملف
.اإلستجواب، نمضي اإلستجواب، وكان هللا یحب المحسنین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النائب مثنى السامرائي، نائب رئیس اللجنة المالیة

-:النائب مثنى عبدالصمد محمد السامرائي –

في الجلسة السابقة شرحت للسادة النواب حول موضوع إستضافة السید وزیر المالیة، أثناء الجلسات السابقة تم طرح الموضوع حول الفقرة
الخاصة بإقلیم كردستان والمبالغ المخصصة لدفع رواتب اإلقلیم بموجب الموازنة والفقرات المشار إلیھا، وتم التوجیھ من رئاسة مجلس النواب

باستضافة السید وزیر المالیة ومدیر سومو في اللجنة المالیة، وتم حضور السادة النواب، وجمیع اإلخوان من غیر اللجنة المالیة، وتم طرح جمیع
المالحظات التي لدیھم على السید نائب رئیس الوزراء وممثل شركة سومو، وتم أخذ األسعار التفصیلیة، وإعداد تقریر كامل بعد اإلجتماع من

قبل اللجنة المالیة، وتم التصویت في داخل اللجنة على تقریر كامل تم إرسالھ إلى الرئاسة بتأریخ 12/6/2019 بالكتاب المرقم (393)، وأشار
.إلى توصیات وشرح، ویمكن عرضھ على السادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح؟

-:النائب مثنى عبدالصمد محمد السامرائي –

أقترح قراءة تقریر إستضافة وزیر المالیة على السادة النواب لكي یطلعوا على التفاصیل، وبموجب المادة (52) من النظام الداخلي بأن أي
موضوع یطرح على جدول األعمال، وھو مطروح على اللجان الفرعیة فیجب أن تكون ھناك قراءة أولى أو متابعة لما تم الوصول لھ من قبل

.اللجنة المعنیة، وھذا الرأي باإلتفاق مع أعضاء اللجنة المالیة وقد تم التداول بھ

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

إبتداًء دعني أعقب تعقیباً صغیراً، ال یمكن إختزال عمل مجلس النواب وبقرار صدر من مجلس النواب فیما یتعلق باستضافة المعنیین في قطاع
.النفط والمالیة في اللجنة المالیة، ومصادرة حق قبة مجلس النواب بھكذا قرارات

في اللقاء المتلفز لوزیر الكھرباء، قال بأن أعضاء مجلس النواب ال یعلمون ما ھي صالحیاتھم وواجباتھم، وأنا ھنا أؤكد لك بأنني في تأریخ
13/4 قدمت طلباً لسیادتك باستجواب وزیر الكھرباء، وجنابك ھمشت في 13/4 على ھذا اإلستجواب، أتمنى من جنابك تحدید موعد لھذا

.اإلستجواب، لكي یتسنى لوزیر الكھرباء أن یعرف بأن أعضاء مجلس النواب یعرفون واجباتھم وصالحیاتھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، فقط للتوضیح، تم تعدیل إسم القانون لیكون (قانون حقوق شھداء جریمة قاعدة الشھید الطیار ماجد التمیمي الجویة

-:النائب ھوشیار عبدهللا  فتاح عبدهللا –

فیما یخص ھذا اإلستھداف للسلطة التشریعیة، وھي عملیة ممنھجة جداً، ومھم للغایة أن تكون ھناك وقفة جدیة من قبلكم قبل النواب، عندما یكون
ھناك تصریح من قبل وزیر بلغة التعمیم، وخلق نوع من عالمة اإلستفھام على (329) نائباً بین قوسین بكلمة (بعض من النواب)، یجب أن

تكون ھناك وقفة جدیة من قبلكم قبلنا، من قبل سمعنا بأن أحد الوزراء قال (إذا تواجدت داخل قبة البرلمان سأفعل كذا وكذا وكذا)، ونعم ھناك
.وزیر یقول بأن بعضاً من النواب، وبكلمة البعض یشمل كل مجلس النواب ویشكك

-:السید رئیس مجلس النواب –

لم تتھاون رئاسة المجلس، وال أعضاء مجلس النواب، جنابك تحدثت معي صباحاً، وقلت لك لدینا إجراءات، وانتظرنا بأن تنتھي فقرة التصویت،
.ونأخذ مداخالت، وأنا أعلمكم ما ھي اإلجراءات

-:النائب ھوشیار عبدهللا  فتاح عبدهللا –

فقط سؤال بسیط لجنابك، ھل كالم معالي وزیر الكھرباء فیھ اتھام للسلطة التشریعیة؟ أم ال؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یتھم السلطة التشریعیة
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-:النائب ھوشیار عبدهللا  فتاح عبدهللا –

ما ھي اإلجراءات؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یتعلق باستضافة الوزراء ھذا الیوم، المادة (52) من النظام الداخلي (ال یجوز أن تدرج بجدول األعمال األسئلة المرتبطة بموضوعات محالة
إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقریرھا إلى المجلس، وال یجوز أن یدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة، وتكون اإلجابة

.(بحسب ترتیب قیدھا

تقریر اللجنة المالیة وصل إلى السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، یقرأ الیوم، وما بعدھا بموجب ھذه المادة یتم إستضافة الوزیر، لم یمتنع
الوزراء من الحضور، وال تسمح رئاسة المجلس وأیضاً السیدات والسادة أعضاء المجلس ألي طرف حكومي تنفیذي من عدم الحضور إلى

المجلس بموجب القوانین والنظام الداخلي، الیوم الخمیس یقرأ التقریر من اللجنة إنسجاماً مع المادة (52) من النظام الداخلي، وأمامنا اإلسبوع
.القادم جلسة السبت وجلسة اإلثنین وجلسة الثالثاء وجلسة الخمیس

-:النائب محمود عبد الرضا طالل –

في الجلسة السابقة كان قرار من جنابك بحضور السید رئیس الرقابة المالیة ووزیر النفط ووزیر المالیة، األمر كل ما ھنالك إستفسارات عن
الوضع المالي والمخالفة التي قد تكون في موازنة 2019، السادة النواب تأملوا ھذه الجلسة، حتى تحصل إستفسارات للنفط المصدر، لألموال

التي تذھب لإلقلیم، لألموال التي تؤخذ من باقي المحافظات المحرومة، وبالتالي جنابك قرر إستضافة السادة الوزراء، والسید رئیس الرقابة
المالیة، األسئلة ھي موجھة باإلستضافة حول موضوع قد یكون غائباً علینا، التقریر مضى علیھ شھران لم یقرأ، ما معنى أن یقرأ الیوم؟ المسألة
أوالً نحتاج وجود السادة الوزراء، وإن كان واحداً فال یوجد مانع، نستفسر تباعاً واحداً بعد اآلخر، أنا أطلب وبإسم بعض النواب الموجودین إذا

.خولوني، أطلب أن نستضیف الموجودین اآلن، نستفسر منھم، والباقي بعد ذلك

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

فیما یتعلق بقضیة القرار السابق الذي إتخذه المجلس في الجلسة السابقة، كان القرار واضحاً باستضافة السید وزیر المالیة، نائب رئیس الوزراء
للشؤون اإلقتصادیة، وكذلك فیما یتعلق بوزیر النفط ورئیس دیوان الرقابة المالیة، أما فیما یتعلق بتقریر اللجنة یتعلق بعمل اللجنة في تقریرھا

الخاص، ال یوجد تناٍف بین أن نقرأ التقریر المتعلق باللجنة المالیة باعتبارھا إستضافت نائب رئیس الوزراء للشؤون اإلقتصادیة، وزیر المالیة،
وبین إستضافة السید وزیر النفط ورئیس دیوان الرقابة المالیة ما داموا موجودین في المجلس، فأعتقد لحل ھذه اإلشكالیة أن نستمع إلى تقریر

.اللجنة المالیة، ونستضیف وزیر النفط ورئیس دیوان الرقابة المالیة، ویحدد موعد الحق لوزیر المالیة إلستضافتھ

-:النائب حسن فدعم عسل –

نحن كنا منتظرین في ھذه الجلسة إستضافة الوزراء ودیوان الرقابة المالیة الذي حددتھ حضرتك في الجلسة السابقة، ولم یكن في جدول األعمال
.اإلستماع إلى تقریر اللجنة المالیة، نتمنى أن نستضیف الموجودین اآلن في مجلس النواب، حتى ولو كان واحداً منھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

المجلس أخذ قراراً في الجلسة السابقة باستضافة وزیر النفط ووزیر المالیة ورئیس دیوان الرقابة المالیة، لمناقشة بعض اإلستفسارات التي تتعلق
بتطبیق قانون الموازنة اإلتحادیة العامة لسنة 2019، لم یمتنع الوزراء عن الحضور، فقط للتوضیح، وزیر النفط موجود، رئیس دیوان الراقبة

المالیة موجود، ووزیر المالیة وافق على الحضور ولدیھ مشكلة في الموعد، وحقھم بموجب النظام الداخلي نتفق نحن والوزراء بما یتعلق
بالموعد، حتى نحترم إجراءاتنا، ویكون السؤال واضحاً والجواب واضحاً، ویمضي مجلس النواب باإلجراءات الدستوریة لمحاسبة المقصرین إن
كان ھنالك تقصیر، یجب أن نحترم الخطوات الموجودة، ونسمع وجھة نظر الطرف اآلخر بما یتعلق بالموعد، ال یسمح ألیة جھة حكومیة ترفض

.المجيء إلى مجلس النواب

اآلن بموجب المادة (52) من النظام الداخلي یقرأ التقریر بما یتعلق بوزارة المالیة، وفي اإلسبوع القادم، في الجلسات القادمة، الجلسة الثانیة من
.اإلسبوع القادم یحضر وزیر المالیة لإلجابة عن اإلستفسارات إن لم تكِف اإلجابة في التقریر المقدم من اللجنة المالیة

ھل ترغبون أن یحضر وزیر النفط والمالیة والرقابة المالیة مجتمعین؟ أم یحضر اآلن وزیر النفط ورئیس دیوان الراقبة المالیة، ونستمع إلى
تقریر اللجنة المالیة؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.الحق الدستوري في المادة (61) سابعاً (ب) لــ (25) وجمع لھذا الموضوع تواقیع إستضافة لإلستیضاح

اإلستضافة، ال تعني إتھام بل ھي للمناقشة وھذه مسألة طبیعیة ومن مھام مجلس النواب واللجنة المالیة مشكورین قد أوضحوا في تقریرھم وجود
بعض المخالفات التي تتطلب من الطرف اآلخر والجھات المعنیة ووزارة المالیة ووزارة النفط وكذلك ھیأة المنافذ الحدودیة في تقریر دیوان

.الرقابة المالیة توجد مخالفات في ھیأة المنافذ الحدودیة وھذا یتعلق بالعدالة اإلجتماعیة

أ أ أ أ ً
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الیوم، من مسؤولیاتنا ومھامنا وإستناداً للمادة (50) ھو أن نتابع ھذه القضایا، فال یمنع وال یوجد مانع أن نحدد موعد آخر لوزیر المالیة أن یأتي
إلى ھنا وإن كان ھناك من ھو باإلنابة یتكلم في مجلس النواب عن وزیر المالیة وھذا نرفضھ جملةً وتفصیالً والیوم النواب كلھم معنیین بتفعیل

.الدور الرقابي دفاعاً عن الشعب العراقي وھذه مھامھ

.لذلك، یأتي السادة المعنیین والضیوف الموجودین ویمكن تحدید موعد الحق لحضور وزیر المالیة وأیضاً ھیأة المنافذ الحدودیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً

المادة (52) أعید قراءتھا مرة أخرى، ال یجوز أن تدرج بجدول األعمال األسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقرر
.اللجنة تقریرھا إلى المجلس وال یجوز أن یدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال، إلى نھایة المادة

.ھذه المادة قدمت لي صباح ھذا الیوم

السیدات والسادة النواب، بناًء على المطالعة المقدمة من النائب الثاني لرئیس مجلس النواب أشار إلى ھذه المادة، النائب الثاني لرئیس مجلس
النواب، أشار إلى المادة (52) ولدى اإلطالع على ھذه المادة یجب أن یتم قراءة التقریر من اللجنة المالیة قبل اإلستضافة، مادة تحكم عمل

.مجلس النواب

.نقطة نظام

-:(النائب عدنان فیحان موسى (نقطة نظام –

.طبعاً شيء جید جداً أننا نحكم النظام الداخلي في مسیرة عمل مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

على ذات الفقرة؟ أم على موضوع ثاني؟

-:النائب عدنان فیحان موسى –

.ال، ھو على كل النظام الداخلي لمجلس النواب

جید جداً أن الرئاسة وأعضاء مجلس النواب یسیرون كل اعمالھم وفق النظام الداخلي المقر والذي ھو ملزم لنا ونحتكم بھ عندما تحدث مخالفة أو
.یحصل فیھ نقاش معین

سیدي الرئیس، أول شيء، جدول األعمال نزل والمفروض نزل بعد مناقشة حضرتك مع النائبین وھذه المادة  الــ (52) إذا كانت ھذه المادة
.(حاكمة لنا فنحن نحترمھا وكذلك یجب أن نحترم ذات الشيء المادة (74

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فلنكمل النقاش بالــ (52) حتى أجیب

-:النائب عدنان فیحان موسى –

.(ال، المادة (74

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف أجیبك على الشق األول وبإمكان حضرتك تمضي بالشق الثاني

-:النائب عدنان فیحان موسى –

.نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.منذ یوم أمس عندما نشر جدول األعمال سجل النائب الثاني تحفظھ وبموجب النظام الداخلي أیضاً یعد الجدول

-:النائب عدنان فیحان موسى –

ً ً ً
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.بموجب النظام الداخلي المفروض ترفع ھذه الفقرة سادساً والمفروض ترفع حسب المادة (52) سادساً ترفع إحتراماً للنظام الداخلي

وأنا أؤكد وأعضد ھذه المسألة والمفروض ھذه المادة ترفع من الجدول وكذلك أرید الیوم مجلس النواب أن یحترم النظام الداخلي ویطبق المادة
(74) في عمل اللجان، الیوم كثیر من اللجان إنتخاباتھا غیر صحیحة ولم تبلغ النصاب الذي تریده المادة (74) ولكن ھذه اللجان مسكوت عنھا

من قبل الرئاسة ومن قبل أعضاء مجلس النواب، فما ھو دور رئاسة مجلس النواب في تطبیق المادة (74) في عمل اللجان وفي إنتخابات اللجان
حتى تكون ھذه اللجان سائرة وفق النظام الداخلي الذي المفروض كلنا نحترمھ ونعضده وكلنا نقویھ؟ فال أعرف ما ھو جواب الرئاسة وعندك علم

أنت ببعض اللجان لم تبلغ النصاب الذي تریده ھذه المادة؟

.سیدي الرئیس، أنتظر منك الجواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، سنتقدم إلى جنابك بجواب مكتوب بھذا األمر

-:النائب عدنان فیحان موسى –

لماذا؟ ولم ال یكون الجواب أمام النواب؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

وبجواب مكتوب أمامكم؟

-:النائب عدنان فیحان موسى –

نعم أمام النواب، المادة (74) إلى اآلن لم تطبق بشكل صحیح، تفسیرھا أن اللجان في إنتخاب الرئیس والنائب والمقرر یجب أن یكون بالنصف
.+ 1 من أعضاء كل لجنة وھذا إلى اآلن لم یطبق في بعض اللجان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في الجلسة القادمة قبل بدء الجلسة أقدم لك جواب من رئاسة المجلس في ما یتعلق بھذه الفقرة

-:النائب عدنان فیحان موسى –

.تمام

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً. موعد اإلستضافة الساعة (2) حددتھ

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أتمنى على رئاسة المجلس اإللتزام بجدول األعمال، الفقرة خامساً، أتصور فیھا أھمیة كبیرة والتي ھي تقریر، التصویت على تقریر حل أزمة
السكن، فیھا أھمیة كبیرة ومصلحة للمواطنین وینتظرون ھذا الموضوع واتمنى الذھاب إلى ھذه الفقرة والتصویت علیھا ومن ثم نعود لنناقش

.موضوع اإلستضافة وغیرھا

.أتمنى على رئاسة المجلس اإللتزام بجدول األعمال بتفاصیلھ وبتسلسالتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

ً -:تفضلوا اللجنة المعنیة، لجنة التخطیط اإلستراتیجي لمناقشة الفقرة خامسا

.الفقرة خامساً: التصویت على التوصیات الخاصة بحل أزمة السكن*

.اللجنة المالیة، إذا أمكن بعد أن تكمل لجنة األمن أحتاج إلى تصویت

.السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على إضافة قراءة تقریر اللجنة المالیة في ما یخص تطبیق موازنة عام 2019 على جدول األعمال

ھل یوجد على إضافتھ؟ تقریر اللجنة المالیة الذي یریدون أن یقرأوه في ما یتعلق باإلستفسارات التي وجھت إلى وزارة المالیة على بعض األمور
.التي تتعلق بموازنة عام 2019
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.تفضل في مكانك

.النائب یوسف الكالبي إستریح

.فلننتھي من ھذه الفقرة سوف نعود لنناقشھا، تفضلوا لجنة التخطیط اإلستراتیجي

.سوف أعود لھا، أحتاج نصاب للمضي بھذه الفقرة، التصویت على حل أزمة السكن

.بعد أن أكمل ھذه الفقرة وأجیب النصاب یختل

.سوف أجیبكم على ھذه الفقرة

.تفضل

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

.سیادة الرئیس، إسمح لنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضل

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

ھذا الموضوع سوف یأخذ وقت طویل وأعتقد تقریر اللجنة المالیة موجود فلنستمع إلى اإلخوة في اللجنة المالیة لتقریرھم وبالتالي الیوم الوزراء
المفروض كان حسب جدول األعمال یتواجدون في الجلسة الیوم ونستمع لھم وبما أنھ یوجد موعد مختلف مع السید وزیر المالیة والیوم السید
وزیر النفط غادر مجلس النواب أعتقد تقریر اللجنة المالیة فلیكن اإلخوان كأعضاء مجلس النواب یطلعون على التقریر ونرى فحوى التقریر

.وبالتالي ال ضیر من أن یكون السبت حضورھم السید رئیس دیوان الرقابة المالیة ووزیر النفط ووزیر المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة التخطیط اإلستراتیجي، تفضلوا

-:النائب محمد علي صالح الزیني –

.یقرأ التوصیات الخاصة بحل أزمة السكن

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة، تفضل إقرأ التوصیات الخاصة بحل أزمة السكن

.السادة النواب، رجاًء أماكنكم فلنمضي بالجدول، نحتاج للتصویت فقط نرى النصاب إذا موجود أو ال

.لجنة التخطیط اإلستراتیجي، تفضلوا

.ال یوجد نصاب

.السادة النواب، رجاًء تفضلوا في أماكنكم

.(الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون نقابة التمریض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني*

.اللجنة، موجودین؟ تفضلوا للقراءة

.السادة النواب، رجاًء تفضلوا في أماكنكم

.نقطة نظام

-:(النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام –
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ھذا الموضوع، مشروع قانون نقابة التمریض، سبق وأن عرض في إحدى جلسات جدول األعمال إحدى الجلسات وتم اإلعتراض علیھ من قبل
اللجنة القانونیة ولجنة الصحة ومجموعة من النواب ألنھ توجد مقترحات قوانین لنقابات تشمل كل النقابات التي تعمل بالصحة باإلضافة إلى أنھ

.یوجد مشروع قانون في مجلس الوزراء یشمل مشروع عام لكل النقابات

أطلب من السید رئیس الجلسة تأجیل قراءة الموضوع وعرضھ و رده من حیث المبدأ على مجلس النواب ألنھ ال یوجد اآلن نصاب ویعرض
.على الجلسة القادمة من حیث المبدأ یتم التصویت ومن ثم إما المضي أو حسب رأي مجلس النواب

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

بالنسبة لقانون نقابة التمریض علیھ من قبل لجنة الصحة والبیئة وتمت مخاطبتھم بكتاب رسمي وأجابوا ھیأة الرئاسة بكتاب رسمي بموافقتھم
.للمضي بقراءة قانون نقابة التمریض وأیضاً قانون ذوي المھن الصحیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أمضوا بقراءة القانون

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون نقابة التمریض

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة، ھل لجنة الصحة والبیئة معكم مشتركین؟

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

بالنسبة للمستشار التشریعي تم إعمام كتاب لجمیع اللجان ومن قبل ھیأة الرئاسة أیضاً، إن النقابات واإلتحادات تعامل معاملة منظمات المجتمع
.المدني ولیس لھا عالقة ال بوزارة او بالحكومة ھذا حسب توجیھ المستشار التشریعي، كتاب اإلیقاف ھذا قدیم في سنة 2017

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نمضي بالقراءة األولى وفي القراءة الثانیة تضاف لجنة الصحة والبیئة إلى مناقشة القانون

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون نقابة التمریض

-:النائبة جوان أحسان فوزي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون نقابة التمریض

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون نقابة التمریض

-:(النائب غایب فیصل عنید العمیري (نقطة نظام –

فیما یخص تشریع قانون نقابة التمریض وكذلك قانون ذوي المھن الصحیة الجمیع یعلم وحسب النظام الداخلي الموجود في لجنة الصحة والبیئة
تكون لجنة الصحة والبیئة ھي اللجنة الرئیسیة إلقرار أي قانون سواء كانت قانون التمریض او ذوي المھن الصحیة، وھذا القانون كان موجود

.منذ الدورة االولى وخالل القراءات السابقة في الدورات السابقة كانت لجنة الصحة والبیئة ھي اللجنة الرئیسیة

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

أوالً:السید مستشار التشریع وحسب كتاب صادر من ھیأة الرئاسة وضح إن جمیع النقابات واإلتحادات ھي منظمات غیر حكومیة، لذلك تم تحویل
.القانون إلى لجنة منظمات المجتمع المدني من قبل مكتبكم سیادة الرئیس

ً
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ثانیاً: ھناك كتاب صادر من قبل لجنة الصحة بتوقیع الدكتور (قتیبة) رئیس لجنة الصحة یوافق على قراءة قانون نقابة التمریض وقانون ذوي
.المھن الصحیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة، ما ھو رأیكم؟

-:النائب صائب خدر نایف –

نقدر ونقیم عمل لجنة منظمات المجتمع المدني حقیقةً في اللجنة القانونیة ھناك مقترح قانون مقدم من قبل الحكومة حول توحید قانون اإلتحادات
والنقابات بشكل موحد، بالتالي ھناك رؤیة من قبل الحكومة لمعالجة ھذا الموضوع لوجود عدد كبیر من النقابات واإلتحادات التي یمكن معالجتھا
بوضع أسس قانونیة موحدة لكل ھذه النقابات دون المرور في حاالت منفردة ال سیما وإن ھناك الكثیر من الطلبات لھذه النقابات ممكن أن تمر،

بالنسبة للتكییف القانوني حول النقابات واإلتحادات كونھا منظمات مجتمع مدني، قانون منظمات المجتمع المدني بشكل واضح وصریح رسم
اآللیة الخاصة بمنظمات المجمتع المدني، نحن نرى أن ترك األمر بالنسبة لھذه النقابات في قانون موحد كامل یرسم الخطوط العامة والواضحة

.بالنسبة للنقابات واإلتحادات

 

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

كون إن ھذه النقابات ھي منظمات مجتمع مدني بالتأكید یكون عملھا من أختصاص لجنة منظمات المجتمع المدني، ولكن ھذا ال ینفي الحاجة أن
تكون اللجان القطاعیة ذات نفس األختصاص مشاركة مع لجنة منظمات المجتمع المدني وفي القوانین ذات العالقة، تضاف لجنة الصحة إلى لجنة

.منظمات المجتمع المدني للمضي بالقانون

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.نحن فاتحنا لجنة الصحة بكتاب رسمي من أجل عقد أجتماع مشترك وھذا قبل أشھر من األن، لكن لم نستلم أي إجابة بھذا الخصوص

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة الصحة تفضلوا مع لجنة منظمات المجتمع المدني للمضي بالقانون

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون نقابة التمریض

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون نقابة التمریض

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون نقابة التمریض

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون نقابة التمریض

-:النائبة سھام موسى حمود –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون نقابة التمریض

-:النائبة جوان أحسان فوزي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون نقابة التمریض

.تقرأ األسباب الموجبة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

تثبیت الحضور داخل القاعة اآلن وتعلن لإلعالم

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.یقرأ التوصیات الخاصة بحل أزمة السكن

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.یكمل قراءة التوصیات الخاصة بحل أزمة السكن

-:النائبة انعام مزید نزیل –

.تكمل قراءة التوصیات الخاصة بحل أزمة السكن

 

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.تكمل قراءة التوصیات الخاصة بحل أزمة السكن

-:النائبة رائد جاھد فھمي –

.یكمل قراءة التوصیات الخاصة بحل أزمة السكن

-:النائب ستار جبار عبد هللا –

.یكمل قراءة التوصیات الخاصة بحل أزمة السكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

أحسبوا النصاب، ھذا االمر مھم الذي یتعلق بمعالجة أزمة السكن أغلب التوصیات إذا لم تكن جمیعھا المقدمة من قبل لجنة التخطیط األستراتیجي
.ھي توصیات مھمة وفوریة للمضي لمعالجة المعوقات في ھذا الملف، أقترح أن تتم مفاتحة الحكومة بھذه التوصیات من قبل رئاسة المجلس

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

ھذه التوصیات ھي حصیلة ورشة أقامتھا اللجنة بحضور (30) مسؤول من الحكومة من الوزارات والھیأت وأیضاً القطاع الخاص، بعدھا قدمنا
تقریر أمام مجلس النواب، وأخذنا مداخالت للسیدات والسادة األعضاء، تم صیاغة التوصیات وتم عرضھا على الحكومة بحضور السید وزیر

اإلسكان والبلدیات والسید وكیل وزیر التخطیط والمالیة والسید رئیس ھیأة االستثمار وكذلك ممثلي القطاع الخاص، ھذه التوصیات تمت
.صیاغتھا بالتنسیق مع الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ستتبنى رئاسة المجلس التقریر المعد من قبل لجنة التخطیط اإلستراتیجي والذي تم األخذ بنظر األعتبار مالحظات السیدات والسادة النواب
واللجان ذات العالقة، نعتبر إن ھذه ھي توصیات مجلس النواب وترفع إلى الحكومة، ال نوصي بما یتعلق بعملنا، الفقرة التي تتعلق بالعشوائیات
رأیتھا ال نوصي بما یتعلق بعملنا ھذه توصیات من اللجنة إلى رئاسة المجلس، بما یتعلق بعملنا كمجلس نواب تشریعیة سوف نقوم بتحویلھ إلى

اللجان المعنیة ونوجھ اللجان أن تمضي بھذا اإلتجاه، أما ما یتعلق باإلجراءات الحكومیة وتوفیر التخصیصات وإجراءات وتسھیالت تنفیذیة
سترفع من قبل رئاسة المجلس مباشرةً إلى الحكومة بناًء على ما عرض في مجلس النواب وصادقت علیھ لجنة التخطیط اإلستراتیجي ومراقبة
البرنامج الحكومي، ھل یوجد أعتراض على التوصیات؟ ناقش مجلس النواب أزمة السكن في جلسات منعقدة كذا وكذا، وأوصت وقرار لجنة

.التخطیط اإلستراتیجي كذا، أحتاج إلى ستة اعضاء حتى نصوت

-:النائب فالح حسن زیدان –

الشكر إلى لجنة التخطیط اإلستراتیجي على العمل الدؤوب الذي قامت بھ، لكن ھناك مشاكل حقیقیة او بعض التوصیات ال تالقي دعم من بعض
الكتل السیاسیة، مثل قانون صندوق الدعم  لمعالجة العشوائیات وقانون معالجة التجاوزات السكنیة، ھنا نشرع للمتجاوزین التجاوزات السكنیة
ونشرع للعشوائیات ونعتبرھا شرعیة، نعتقد على الحكومة أن تقوم بإیجاد آلیة بدیلة ترفع ممن قبل الحكومة إلى مجلس النواب إلیجاد حل لھذا
الموضوع، أما أن نشرع جمیع العشوائیات، ونشرع صندوق لدعم العشوائیات سوف نزید من ھذا األمر ویتحول التصمیم األساسي والتخطیط

العمراني للمدن إلى موضوع عشوائي، ترفھ ھذه الفقرتین من ھذا التقریر وإال لن نصوت على التقریر إذا أستمرت ھاتین الفقرتین ألنھ أي شيء
ً .في تخطیط العمراني ھو وفق التصمیم األساسي ووفق معالم حضاریة حقیقیة ولیست عشوائیة أدت إلى خراب مدننا جمیعا



7/17/2019 محضر الجلسة رقم (32) الخمیس (11/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/11/محضر-الجلسة-رقم-32-الخمیس-11-7-2019-م/ 22/27

-:السید رئیس مجلس النواب –

أحتاج إلى عدد بسیط من السادة النواب للتصویت على ھذه المقترحات، لن ترفع الجلسة لحین التصویت على ھذه الفقرة، الجلسة مستمرة لھذا
الیوم لحین التصویت على ھذه الفقرة، األن سیتم أتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتغیبین عن ھذه الفقرة، لجنة الشباب والریاضة امضوا بالفقرة

.المتعلقة فیكم، خالل دقائق سوف یتم معالجة الموقف

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ تقریر مقترح قانون اللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة

-:النائب دیار طیب محمد برواري –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون اللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة

-:النائب جواد حمدان كاظم –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون اللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة

-:النائب دیار طیب محمد برواري –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون اللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة

-:النائب جواد حمدان كاظم –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون اللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، ھذا القانون مھم وضروري جداً، عند تشریعِھ سوف یكون سبباً في حل مشاكل كثیرة بین الوزارة وبین اللجنة
.األولمبیة. اآلن نبدأ بأخذ المالحظات

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

سبق وأن قُدم مشروع قانون من قبل الحكومة في الدورة الماضیة، یتعلق بجمیع النقابات واألتحادات واألولمبیاد من منطلق وحدة .1
.التشریع، بالتالي نأمل أن تُسأل لجنة منظمات المجتمع المدني في ھذا الموضوع

ھذا القانون یوجد بِھ التزامات مالیة، مادام ھناك دیوان الرقابة المالیة داخل على الموضوع، مادام ھناك أموال تُرصد من الحكومة لھذا .2
.القانون إذاً ھذا القانون فیِھ ذمة مالیة، وبالتالي یتطلب رأي الحكومة أو موافقة الحكومة على مشروع ھذا القانون

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

على لجنة الشباب والریاضة التنسیق مع اللجان المعنیة األخرى واإلستفادة من كافة مشاریع القوانین ومقترحات القوانین الموجودة المتعلقة بھذا
.الموضوع في اللجان األخرى في الدورات السابقة

-:النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب الخربیط –

بالنسبة لموضوع اللجنة األولمبیة، حصل أجتماع بین السید وزیر الشباب والریاضة واللجنة األولمبیة الدولیة في لوزان، وقالوا لھم أنھم یریدوا
أن یرسلوا التوصیات للعراق بشأن اللجنة األولمبیة، بالتالي نحُن بانتظار التوصیات التي سترد من اللجنة األولمبیة الدولیة، ال یمكن أن نمضي

بتشریع أي قانون یخصھم قبل أن نعلم اللجنة األولمبیة الدولیة ماذا تُرید؟

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ال مانع من االستفادة من توصیات وانتظار توصیات الحكومة، وأیضاً ممكن مشاركة الحكومة واألتصال وأخذ مالحظاتھم أیضاً، ال نمضي
.بالتصویت إال بعد أخذ مالحظات الحكومة

-:النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب الخربیط –

.إذاً ال یجب أن نمضي بھا ألنھُ قد تُعدل الموضوع بالكامل
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-:النائب عباس علیوي كاظم –

بالنسبة للسفر الى لوزان، كان لنا ممثل من لجنة الشباب والریاضة ممثل البرلمان العراقي كان موجود ھناك في لوزان، وأتصل باللجنة األولمبیة
.الدولیة وبالحقیقة رحبوا أن مجلس النواب سیُشرع ھذا القانون ولدیھم نسخة من القانون، والرسائل تصلنا باستمرار عن طریق ممثلنا

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

ھذا القانون ھو قانون مھم جداً وخصوصاً الواقع الریاضي العراقي وخصوصاً نحُن نعلم ھناك تفاصیل موجودة ما بین وزارة الشباب والریاضة
وما بین اللجنة االولمبیة وبین لجنة الشباب والریاضة في مجلس النواب، لذلك رأي الحكومة رأي وزارة الشباب والریاضة یُفترض أن یكون لھا

رأي وتكون شریكة في صیاغة ھذا القانون بما یخدم الواقع الریاضي وفرض الرقابة الحكومیة على مؤسساتنا، لذا أنا أقترح تأجیل ھذا القانون
.على األقل لمدة شھرین، وھناك طلب مقدم من وزارة الشباب والریاضة الى أستاذ (طورھان) كممثل للحكومة لتأجیل ھذا القانون لمدة شھرین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

الجھة المنفذة للقوانین ھي الحكومة، وال بد من أخذ رأي الحكومة وخاصةً أذا كان ھناك جنبة مالیة في القوانین، وال یمكن أن نمضي بھذا القانون
أو بقوانین أخرى ونصوت علیھا من غیر أن نأخذ رأي الحكومة، بالتأكید سوف نأخذ رأي الحكومة واألخوة في اللجنة سوف یمضون بھذا

.اإلتجاه

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

تعریف الجمعیة العمومیة، یعرفوھا ھي الجمعیة العمومیة، من شروط التعریف الصحیح أن ال یُعرف المعرف بنفسِھ، ألنھُ أذا كان .1
المعرف واضحاً فال یحتاج الى تعریف وأن لم یكن واضحاً وكان مخفیاً وغامضاً فكیف یُعرف بالغامض والمخفي، فمن شروط المعِرف
أن یكون أوضح من المعَرف، كان باإلمكان تعریفھا بمكوناتھا أو طبیعة سلطاتھا أو أغراض تشكیلھا مثالً، ھذه المالحظة أیضاً ترد على

.تعریف المكتب التنفیذي في الفقرة الالحقة لھا
ذكروا األھداف محاربة أي شكل أو تمییز عنصري في الریاضة، الصحیح (منع أي ممارسة تھدف للتمییز)، ولیس التمییز على األساس .2

.العنصري، أذ یوجد تمییز على أسس أخرى سیاسیة، طائفیة، مناطقیة، وھذه جمیعھا یجب ان تمنع وتكافح ضمن األھداف
.(ذكر ضمن األھداف بذل الجھود لمكافحة المنشطات، نقترح إضافة (وإعداد لوائح باإلجراءات العقابیة واالنضباطیة على المخالفین .3
الفقرة الخامسة من مھام الجمعیة العمومیة، نقترح إعادة الصیاغة لتكون مناقشة وتقییم تقریر المكتب التنفیذي من نواحي األنشطة وخطة .4

العمل للعام المقبل وإجراء التعدیل الذي تراه، ویُعتمد التقریر بعد مصادقة الجمعیة علیھ، أي لیس مصادقة تلقائیة وإنما لھُ أن یُعدل
.ویُناقش ویبدي المالحظات

المادة (5) الفقرة سابعاً، نقترح صیاغتھا، (دراسة ومناقشة تقریر مدقق الحسابات في اللجنة ولھا صالحیة إبداء المالحظات واإللزام .5
.(بمعالجة موضوعات تلك المالحظات ولھا صالحیة المصادقة على التقریر النھائي

.المادة (5) عاشراً حل المكتب التنفیذي یكون بأغلبیة أعضاء الجمعیة العمومیة ولیس بأغلبیة ثلثي المصوتین .6
المادة (7) تتألف الجمعیة العمومیة من مجموعة عناوین وذكر منھا ثالثة من رؤساء األتحادات غیر األولمبیة، ویتم انتخابھم بطریقة .7

األنتخاب، لم تُبین جھة انتخابھم؟ من ھي الجھة التي تنتخب؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، الجلسة لن تُرفع إال بعد التصویت على القانون، فلذلك كل شخص منكم یتصل على زمیلِھ حتى یأتي

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

اللجنة االولمبیة الوطنیة ھي ممثلة للجنة األولمبیة الدولیة، والتي تعمل وفق المیثاق األولمبي، أي ال یمكن أن تسمى اللجنة األولمبیة الدولیة أو
تشبّھ باالتحادات والنقابات، األتحادات والنقابات شيء واللجنة األولمبیة الوطنیة شيء ثاني، إذا عملت خارج سیاقات أو المیثاق األولمبي اللجنة

األولمبیة الدولیة فبكل تأكید سوف یتوقف التعامل مع اللجنة األولمبیة الوطنیة، أنا لدي عدة مالحظات في الكثیر من مواد القانون وممكن أن اتلوا
.قسم منھا والباقي أقدمھُ مكتوب الى اللجنة واللجنة مشكورة جھودھا مباركة

في المادة (6) ال یجوز أدراج وصف لشروط عضو الجمعیة العمومیة ألنھا من أختصاصات الجمعیة العمومیة التي تُحدد ذلك، أي معناھا حذف
.ھذه المادة

المادة (7) ال یجوز تحدید تركیبة أعضاء الجمعیة العمومیة ألنھُ من أختصاص الجمعیة العمومیة التي تحدد تركیبتھا وفق نظامھا األساسي
.وباألتفاق مع اللجنة األولمبیة الدولیة

.عملیة تحدید التركیبة، السید رئیس اللجنة یعد تدخالً في صیاغة وتركیبة الجمعیة العمومیة وھذا ما ترفضھُ اللجنة األولمبیة الدولیة

المادة (10) ال یجوز تحدید صفات رئیس اللجنة، ال نھ أیضاً من أختصاص الجمعیة العمومیة بعد التشاور مع اللجنة االولمبیة الدولیة، فباعتقادنا
.یجب حذف ھذه المادة

.المادة (11)  یجب أن تحذف ھذه المادة ال نھا أیضاً من صالحیات الجمعیة العمومیة وفق نظامھا االساسي
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المادة (14) یجب حذف ھذه المادة كونھا من أختصاصات الجمعیة العمومیة حول تعیین أو أنتخاب االمین العام للجنة أو حتى االمین العام، وال
یجوز ألي جھة كانت أن تفرض آلیة التعیین، تعیین االمین المالي أو غیره في عمل اللجنة، یجب أن تكون ھذه المادة متطابقة مع ما تم ذكره في

.(المادة (13

یجب أن تضاف مواد تحدد آلیة توزیع المنح الحكومیة للجنة االولمبیة وكیفیة التعامل معھا ووفق عقد یوقع أو أتفاقیة بین الحكومة واللجنة وتحدد
.أیضاً آلیة أو أُسس تحدید المنح السنویة

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

فیما یخص المادة (7) ثالثاً: أقترح أضافة ممثل عن وزارة الصحة، كون جمیع المنتخبات الوطنیة وبمختلف االلعاب لدیھا أطباء ومعالجین من
.منتسبي وزارة الصحة فضالً عن مدربین وحكام وإداریین وھم شریحة واسعة وكبیرة ومھمة، ولذلك یجب أضافة ممثل عن وزارة الصحة

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

نثمن خطوة لجنة الشباب والریاضة في تقدیم مشروع ھذا القانون المھم، والذي یُساھم في تطویر وتنظیم قطاع مھم للریاضة والریاضیین
:عموماً، مالحظاتنا جاءت بعد التشاور مع المختصین

مشروع القانون یؤكد استقاللیة اللجنة األولمبیة ثم یعود لیؤكد على خضوع اللجنة األولمبیة لرقابة مجلس النواب تحدیداً، وال أعتقد .1
ان ھناك تجربة في العالم تشبھ ھذا التوجھ، ثم لماذا یسمح لمجلس النواب بممارسة مھام خارج أختصاصاتِھ وال یُسمح للدوائر

.الرسمیة الحكومیة المتخصصة أن یكون لھا دوراً في تطور ریاضة اإلنجاز
.المادة (3) األھداف، صیاغة تحتاج الى إعادة النظر لكي تنسجم مع أھداف أي لجنة أولمبیة .2
.الوسائل، رؤیة غیر واضحة وممكن أن تُلخص من (2-3) فقرات .3
.الجمعیة العمومیة، ال یوجد تغییر عن السابق وبتقدیري لم یؤخذ في نظر األعتبار مساوئ التجربة الماضیة .4
5. ً .ھناك ثالثة ممثلین من االتحادات غیر األولمبیة في حین نجد ممثل واحد عن (5) وزارات تُمثل قواھا جمیع ریاضة العراق تقریبا
الممثلیات في المحافظات تجربة تحتاج الى إعادة نظر وال وجود لھا في أي لجان أولمبیة في العالم ووجدت في زمن النظام السابق .6

.إلعطاء مسؤول الحزب أو المحافظ دور في قیادة ریاضة المحافظة، دون أن یكون ممثالً في المكتب التنفیذي صاحب القرار األعلى
.األمین العام، نرى أن تُترك مھامِھ في النظام الداخلي وال مبرر لالجتھاد ھنا .7
األحكام المالیة، لماذا لم تُدرج ُمنح اللجنة االولمبیة الدولیة الى اللجنة األولمبیة؟ وكذلك أستحقاقات األوسمة المالیة المعتمدة في .8

الدورات والبطوالت العربیة والقاریة؟
.المشروع فیھ جنبة مالیة لذا یجب أن یتم أخذ رأي الحكومة .9

:أقترح إعادة صیاغة مشروع القانون وفق نظرة ال تبتعد كثیراً عن االھداف األربعة ألي لجنة اولمبیة في العالم وھي .10

.أوالً:  نشر مبادئ اللجنة األولمبیة

.ثانیاً: األشراف على إدارة شؤون العمل األتحادي

.ثالثاً: تحضیر الفرق والمنتخبات المشاركة في الدورات األولمبیة والقاریة والعربیة

.رابعاً: المشاركة في تنظیم ھذه الدورات في حالة إقامتھا في العراق

ختاماً أرجو التأكید على اإلطالع على تجارب الدول وخصوصاً قوانین اللجان األولمبیة في مصر واألردن ولبنان وإیران وتركیا، للوصول الى
قناعات فكریة وعملیة في األختیار األنسب لمواد القانون بتوافق منظم مع  أوضاعنا األقتصادیة والجغرافیة السكانیة القائمة في العراق وبما

.ینسجم مع القوانین العراقیة النافذة وال یتقاطع مع القوانین العراقیة النافذة والمبادئ العامة للمیثاق

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

بالنسبة للریاضة العراقیة في العراق تأخرت كثیراً عن ركب الحركة الریاضیة اإلقلیمیة والدولیة، واللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة مھتمة
بصناعة البطل بالرغم من تحقیق بعض اإلنجازات والذھبیات في األولمبیاد ھناك وھناك وبفترات متباعدة كانت بجھود فردیة، حتى أننا التقینا
بقسم كبیر من األبطال فوجدنا انھم ال تتوفر لدیھم اإلمكانیات ولكن جھودھم الذاتیة وحبھم وتطلعھم ألن یكونوا أبطال ویرفعون علم العراق في

المحافل الدولیة حققوا ھذه اإلنجازات. بالنسبة لقانون اللجنة األولمبیة تم إعداد وإشراك لجنة الشباب والریاضة وھو ممثل عن الشعب، وھي
اللجنة النیابیة الدائمیة المسؤولة ولدیھا كفاءات كبیرة جداً لدیھم باع في العمل الریاضي، إعطاء الثقة الكاملة والدعم الكامل الى لجنة الشباب

والریاضة النیابیة لقیامھا بھذا الدور یبعد جمیع المؤشرات التي تقول بأن الحكومة العراقیة تتدخل في الشأن الریاضي وتُربك العمل الریاضي في
اللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة وھذا ما ندعوا لھُ، ان اللجنة األولمبیة العراقیة ھي كائن مستقل ولھُ شخصیة معنویة، ولكن ھذا ال یعني أن لجنة

الشباب والریاضة وھي ممثلة عن الشعب ومنتخبة من الشعب أن ال یكون لھا دور، وأعتقد الجھد الكبیر الذي بذلتھُ اللجنة من اللقاءات
والحوارات والنقاشات وحتى ان ممثلنا في لجنة الشباب والریاضة قد ذھب الى لوزان والتقى باللجنة األولمبیة الدولیة وممثل للمجلس اآلسیوي
األولمبي والذي أكن لھُ كل األحترام والتقدیر للعرض الذي قدمھُ، والذي كان یجب على جمیع أعضاء مجلس النواب أن یقدموا لھُ الشكر، ألنھُ

في فترة قیاسیة قصیرة أستطاع أن یلفت أنتباه اللجنة األولمبیة الدولیة والمجلس اآلسیوي األولمبي، وكذلك أعطائھم صورة واضحة عن العراق
الدیمقراطي الحدیث، ال یمكن أن نتصور وجود قانون للجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة بنظام شمولي سابق، نحُن لدینا اآلن عشرات ومئات

وآالف من القوانین التي تم تغییرھا لكي تتماشى مع النظام الدیمقراطي، ورغبة وتوجھ الحكومة توجھ الدولة نحو الریاضة كونھا تؤثر تأثیر

أ أ أ أ
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إیجابي وكبیر على المجتمع الذي تكون أغلبیتھُ أكثر من (67%) من الشباب، وعدم انحرافھم في أماكن أخرى وعدم وصولھم الى انحرافات
معینة، أقول على مجلس النواب العراقي أن یُساند لجنة الشباب والریاضة. على مجلس النواب أن یُساند ویدعم الحركة الریاضیة في العراق من

.خالل ان یؤسس وأن یُشرع قوانین ضامنة لتطور الحركة الریاضیة وبناء ریاضة البطل في العراق

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

بصراحة نحب من لجنة الریاضة والشباب أن توضح لنا مع أصل التقریر الذي رفعھُ، یوجد كتاب من الحكومة، الحكومة لدیھا أعتراض فیما
یخص المقترح الذي قدمتموه، على الرغم من كل الجھد الذي بذلتموه والورش مع اللجنة األولمبیة، وجھة نظرھم یقولون أن ھذه القوانین تكون

حزمة واحدة مع االتحاد الوطني واألندیة الریاضیة واللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة، أصل المقترح الذي قدمتموه من ضمن الوسائل التي تمثل
أھداف اللجنة األولمبیة ھي التعاون مع المؤسسات الحكومیة الدعم الحكومیة، فلذلك دیوان الرقابة المالیة سوف یكون مسؤول عن صرف أموال
اللجنة األولمبیة، بصراحة ھذا موضوع جوھري ومھم وكان من المفترض أن یكون ممثل الحكومة موجود حتى یُعبر عن وجھة نظر الحكومة

.على األعتراض الرسمي المكتوب على ھذا المقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –

أحدى المشاكل التي تواجھ اللجنة األولمبیة ھي التدخالت الحكومي، وبالتالي ال یُسمع رأي الحكومة في ھذا الجانب، شكراً جزیالً للجنة الریاضة
.والشباب

بما یتعلق بتوصیات لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي بمعالجة أزمة السكن، فقط في الفقرة أوالً یتم التعدیل لتكون
تشریع حزمة من القوانین المتعلقة بحل ازمة السكن وال نقتصر فقط على ھذه القوانین، یُذكر النص دون الخوض في تفاصیل القانون، أي الفقرة

.(أوالً تكون (تشریع حزمة من القوانین المتعلقة بحل أزمة السكن، مع تعدیل قانون األستثمار وإعادة النظر بقانون دعاوى النزاعات الملكیة

.أطلب التصویت على التقریر آخذین بنظر األعتبار المالحظات التي ذُكرت

.التصویت على تقریر حل أزمة السكن

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

(یقرأ تقریر اللجنة المالیة حول إستضافة السید وزیر المالیة فیما یخص مبیعات تصدیر النفط في إقلیم كوردستان.(مرافق

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة حول إستضافة السید وزیر المالیة فیما یخص تصدیر النفط في إقلیم كوردستان

-:النائب أنعام مزید نزیل درباش –

.تكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة حول إستضافة السید وزیر المالیة فیما یخص تصدیر النفط في إقلیم كوردستان

-:النائب ھدى سجاد محمود شاكر –

.تكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة حول إستضافة السید وزیر المالیة فیما یخص تصدیر النفط في إقلیم كوردستان

-:(النائب ریبوار طھ مصطفى احمد (نقطة نظام –

نقطة النظام بخصوص المادة (37) من النظام الداخلي (ال یجوز عرض أي موضوع لم یدرج في جدول األعمال والمناقشة إال بموافقة أغلبیة
.(األعضاء الحاضرین

-:السید رئیس مجلس النواب –

حضرتك كنت غیر موجود وتم عرضھ على أعضاء مجلس النواب ولم یعترض أحد على إضافتھ وتم التصویت علیھ، وھذه الطریقة بالتعامل ال
.أقبلھا نھائیاً

-:النائب ھدى سجاد محمود شاكر –

.تكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة حول إستضافة السید وزیر المالیة فیما یخص تصدیر النفط في إقلیم كوردستان

-:النائبة اخالص صباح خضر الدلیمي –
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.تكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة حول إستضافة السید وزیر المالیة فیما یخص تصدیر النفط في إقلیم كوردستان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ینشر التقریر في وسائل اإلعالم

-:النائب محمود أدیب زویر محمد –

شكراً للجنة المالیة على ھذا التقریر الكامل، كنت أتمنى من اللجنة المالیة إضافة المحافظات الجنوبیة المنتجة للنفط، ومحافظة میسان لكي یكون
بعلم السادة األعضاء دیونھا على الحكومة االتحادیة بحدود ترلیون وسبعمائة ملیار دینار ومثلما الحكومة تعامل اإلقلیم وترسل كل مخصصاتھا
كاملةً ومحافظة میسان انتاجھا أكثر من (500,000) برمیل یومیاً وال یأتي لھا من تخصیصات البترودوالر أي شيء، نطالب رئاسة مجلس

.النواب واللجنة المالیة وتضمین مخصصاتنا في الموازنة القادمة إلعمار محافظاتنا وتشغیل األیدي العاملة في المحافظات

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

فیما یخص تحمل الضرر في الموازنة السید الوزیر طرح جزئیة نحن لم نثبتھا في التقریر أنھ یلتزم بتطبیق نص ھذه الموازنة على مستوى
السنة كاملة أي مستوى الضرر سیتم استقطاعھ في الربع األخیر من ھذه السنة إذا لم یحصل التزام واتفاق على المبالغ وھو ملتزم بتطبیق المادة

.لكن لیس على المستوى الشھري لكن على المستوى السنة كاملةً، أردنا توضیح ھذه الحالة وھي جوھریة في ھذا التقریر

-:(السید بشیر توفیق خلیل حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة تأخذ بمالحظات السادة النواب وتضمن في التقریر

-:النائب یوسف بعیر علون عبد علي الكالبي –

ھناك فقرة في قانون الموازنة الفقرة (ج) التي ألزمت الحكومة أن تخرج الضرر من الموازنة وقیاس حجم الضرر، سؤالي، من یقیس حجم
الضرر؟ إذا ذھبنا الى نھایة السنة المالیة وتم تسدید كامل األموال الى اإلقلیم العزیز وظھر الضرر مضاعف، من یقرر حجم الضرر؟ لدینا
(90%) من األسئلة الى السید الوزیر ألن الموضوع یتعلق بالصادرات النفطیة وحجم الضرر ألنھ واحد من أحجام الضرر أن النفط الذي

یصدر من اإلقلیم یعتبر من حصة العراق ومن أوبك لذلك اضطرت وزارة النفط أن تقوم بتخفیض حجم اإلنتاج في محافظات الوسط والجنوب
وإعطاء تعویضات للشركات مقابل ھذا المبلغ، لذلك سیادة الرئیس ومع حبنا واعتزازنا بھذا التقریر الجید لكن نؤكد على موضوع االستضافة 
یوم 23/7 للسید وزیر النفط ووزیر المالیة والسید رئیس دیوان الرقابة المالیة المحترمون لكي یكون نقاش واضح وشفاف أمام السادة أعضاء

.مجلس النواب

-:(السید بشیر توفیق خلیل حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

كالم منطقي جداً والذي ذكرتھ حضرتك تقوم بھ وزارة النفط ھو من واجباتھا بأن یحسب الضرر واألسعار لھذا الیوم تمت قراءة التقریر لكي
.نفي بوعدنا باستضافة الوزراء في الموعد المحدد

-:النائب أخالص صباح خضر الدلیمي –

أنا عضو اللجنة المالیة بناًء على طلب النائب یوسف الكالبي باستضافة السید وزیر المالیة حیث شرح لنا كلجنة مالیة ماھیة العمل داخل
الوزارات بما یخص مخصصات إقلیم كوردستان، حیث أوضح معالیھ أن الموازنة لحد ھذه اللحظة حصة إقلیم كوردستان لم یرسل منھا الى حد

الیوم سوى (2) ترلیون دینار فقط من أصل (10) ترلیون وأن قیمة الضرر لیس من یحددھا وزیر المالیة بل یحددھا لجنة مشكلة بھذا
الخصوص وھي من تحدد قیمة الضرر وتستقطع، أما ما یخص حصة إقلیم كوردستان فھي مازالت لحد اآلن في خزینة الدولة ولم تصرف سوى

.الرواتب فقط أي (10) ترلیون حصة اإلقلیم صرف منھا (2) فقط للتوضیح

-:النائبة إیناس ناجي كاظم إبراھیم –

أنا أنطلق من موضوع مھم یتعلق بكلیة التراث الجامعة، بعد أطال الحریق بھذه الكلیة حالة من الھلع والرعب في نفوس الطلبة الذین كانوا
یؤدون اإلمتحان لكن تفاجأوا بنقلھم الى مراكز أخرى، بسبب الحادث، نطلب من ھیأة الرئاسة تشكیل لجنة تقصي الحقائق بتحقیق عاجل لھذا

الحادث وحتمیة الكشف بأسرع وقت ممكن وعن المالبسات في ھذا الحادث وما خلفھ من أضرار في أبنیة الكلیة وأیضاً ھناك اعتداء على السید
.عمید الكلیة، وال نعرف األسباب لكن ھناك معلومات تشیر الى أن ھناك ملف فساد یخص

-:السید رئیس مجلس النواب –

تم تقدیم طلب تحریري من بعض السیدات والسادة النواب وتم تكلیف لجنة التعلیم العالي للتحقیق بھذا األمر وعضو من لجنة النزاھة النیابیة.
.(ترفع الجلسة الى یوم السبت (20/7

.ُرفعت الجلسة الساعة (6:40) عصراً
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