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محضر الجلسـة رقـم (28) الثالثاء (15/12/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

الفصل التشریعي األول

 

(جلسـة رقـم (28

الثالثاء (15/12/2020) م

 

م/ محضـر الجلسـة

 

.افتتحت الجلسة الساعة: (7:00) مساًء

ً .ابتدأت الجلسة بنصاب: (209) نائبا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرین من الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاٍت من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب ببالغ الحزن واألسى تلقینا نبأ وفاة المغفور لھ النائب الخلوق النائب المثابر النائب حنین القدو زمیلنا في ھذه الدورة وفي
الدورات السابقة، ندعو من هللا عز وجل ان یتغمده برحمتھ الواسعة ویلھم ذویھ الصبر والسلوان، وأطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة على روح

.الفقید

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
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السیدات والسادة النواب سبق وأن صوت مجلس النواب الموقر على ألزام الحكومة بتسمیة أحد أعضاء الكابیة الوزاریة من المكون التركماني الكریم
وعلى ضوء ذلك أرسلت الحكومة كتاب سابق بترشیح أحد المرشحین الذي وافتھ المنیة لألسف ویوم أمس أستلمنا كتاب من السید رئیس مجلس
الوزراء لتسمیة وزیر أو وزیرة من المكون التركماني لیكون احد أعضاء كابینتھ الوزاریة ألتزاماً من الحكومة بالعھد الذي ألتزم بھ امام مجلس

.النواب بناًء على طلب مجلس النواب لتسمیة أحد أعضاء الكابیة الوزاریة من المكون التركماني

.أطلب من المجلس التصویت على أضافة ھذه الفقرة الى جدول األعمال لتكون الفقرة اوالً، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

الفقرة (أوالً): التصویت على السیدة ھیام نعمت محمود محمد علي الحیدري لعضویة مجلس الوزراء كوزیرة دولة إشارة الى كتاب رئیس مجلس*
الوزراء للعدد ( ) بتأریخ 14/12/2020، نعرض لكم السیرة الذاتیة للسیدة ھیام نعمت محمود محمد علي الحیدري لعضویة مجلس الوزراء كوزیرة
للدولة والسیرة الذاتیة المرفقة للسیدة ھیام نعمت محمود محمد علي الحیدري. أطلب من المجلس التصویت على السیدة ھیام نعمت محمود محمد علي

.الحیدري كوزیرة للدولة

.(تم التصویت بالموافقة على السیدة ھیام نعمت محمود محمد علي الحیدري كوزیرة للدولة)

.ھنالك توافق من أخوانكم المكون التركماني على ھذه السیدة، نتمنى لھا التوفیق

.أطلب من السیدة ھیام نعمت محمود محمد علي الحیدري التوجھ لتأدیة الیمین الدستوریة

.(تمت تأدیة الیمین الدستوریة للسیدة ھیام نعمت محمود محمد علي الحیدري كوزیرة للدولة)

.الفقرة ثانیاً: تأدیة الیمین الدستوریة لبعض السیدات والسادة البدالء*

بالنظر لوفاة النائب المغفور لھ السید (حسین جاسم ناصر حسین الزھیري) وإشارة الى كتاب المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات یكون البدیل للنائب
المرحوم ھو السید (ایوب یوسف اسماعیل جواد الربیعي) الذي حصل على أعلى األصوات من نفس الكیان ومن نفس االئتالف، فیكون السید (ایوب

یوسف اسماعیل جواد الربیعي) بدیالً للسید النائب المرحوم (حسین جاسم ناصر الزھیري). وأیضاً إشارة الى كتاب المفوضیة العلیا المستقلة
لالنتخابات یكون السید (محمد حسین شذر حنظل) بدیالً عن النائب المرحوم (علي جبیر الزم داخل) وھو أیضاً من نفس االئتالف وھو كیان تیار

الحكمة الوطني والبدیل ھو حاصل على أعلى األصوات من غیر الفائزین ضمن االئتالف الموما الیھ وكما مبین في الجدول والجدول یشیر الى ان
(محمد حسین شذر حنظل) بدیالً للسید (علي جابر الزم داخل) الذي وافتھ المنیة قبل أیام، وأیضاً إشارة الى كتاب المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

یكون السید (نعیم عبد المحسن عمر شدید) بدیالً عن النائب السابق (فالح یونس حسن جدوع العیساوي). أطلب من األسماء التي ذكرناھا الحضور
لتأدیة الیمین الدستوریة. البدیل حسب اعلى األصوات ھو السید (مصطفى احمد عرسان مشوط) وأرتأى ان یبقى في إدارة المحافظة كنائب محافظ

.وكان البدیل حسب التسلسل ھو السید نعیم

.(تمت تأدیة الیمین الدستوریة للسادة النواب البدالء)

.الفقرة ثالثاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة النواب*

إشارة الى الدستور یتطلب ان یكون النظر في ھذه الفقرة الى نصاب الثلثین، عدد الحاضرین في ھذه الجلسة ھو (206)  یضاف اثنان من النواب
اآلن الذین أدوا الیمین الدستوریة كنواب بدالء، یصبح المجموع (209)، ھذه الفقرة تتطلب (219) لعرضھا، تؤجل إلى الجلسة القادمة أو تعرض

.في ھذه الجلسة حال إكمال نصاب الثلثین، الجرس لتأكید حضور السیدات والسادة النواب ان أكتمل النصاب سیتم عرض ھذه الفقرة

-:النائب فالح ساري عبداشي الساري –

سیادة الرئیس سبق وان قدمت الى جنابك أستجواب الى محافظ البنك المركزي وأستكملت الجوانب الشكلیة والموضوعیة وأیضاً اللجنة قامت بأرسال
جمیع المتطلبات الى مكتب سیادتك، أرجو من جنابكم تحدید موعد قریب وكما تعلم ھناك تداعیات خطیرة االن تحدث في السیاسة النقدیة. أطلب من

.سیادتك تحدید موعد األسبوع القادم

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم سیتم النظر في تحدید المواعید لألستجوابات تباعاً، لدینا ثالث أستجوابات أستلمتھا رئاسة المجلس، أستجواب رئیس ھیأة اإلعالم واألتصاالت،
.تاله أستجواب محافظ البنك المركزي ووزارة المالیة، سیتم تحدید الموعد من رئاسة المجلس وإعالم السید المستجِوب

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

أل ً أل ً ً
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عفواً سیادة الرئیس یوجد موضوع مھم جداً السیدات والسادة النواب الكرام األستماع لطفاً ونحن مقبلین على الموازنة األتحادیة لعام 2021 تم
تضمین الموازنة لعام 2019 ان یكون رقم ورمز وأسم لكل موظف في الدولة العراقیة، بكل صراحة أكثر من (300) ألف فضائي في إقلیم

كوردستان، (17) ألف كوردي معارض سوري یأخذ راتباً من حكومة اقلیم كوردستان على حساب مصالح أبناء الشعب العراقي، ھذا الموضوع لدّي
مخاطبات من خالل وزارة التخطیط ووزارة المالیة ووزارة الدفاع بما یتعلق بتعداد البیشمركة، الیوم أبناءنا یمسكون المصافي متظاھرین من

المھندسین وأصحاب الشھادات العلیا والشركات النفطیة وإقلیم كوردستان یمتنع عن تسمیة موظفیھ، یجب ان نمیز بین الموظف الحقیقي والحكومة
تعطیھ استحقاقاتھ بعیداً عن األستطفافات واألتفاقات السیاسیة وأیضاً في نفس الوقت نمیز الفضائیین، أكثر من (300) ألف فضائي في اقلیم

كوردستان، ھذا الموضوع في موازنة 2021 یتم إدراج ھذه الفقرة ال یعطى راتباً ألي موظف في الدولة العراقیة بعیداً عن األتفاقات السیاسیة، بعیداً
.عن المصالح الحزبیة تعطى أستحقاقات، بكل صراحة سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وصلت الفكرة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

اآلن المتظاھرین في أقلیم كردستان أنا شخصیاً مع أعطاء رواتب الى الموظفین بشرط ال ندخل ھذه بأستحقاقات وأتفاقات لكل موظف أسماً ورقماً أو
رمزاً بعیداً عن األتفاقات، الحكومات منذ عام 2003 وحتى اآلن تتفق على حساب ابناء الوسط والجنوب، علیھم العوز والفقر والحرمان اكثر من
عشر ملیون مواطن دون خط الفقر، (52%) في السماوة، (24%) في البصرة، (2%) في أربیل، ال یوجد عراقي دمھ احمر ودمھ أبیض، كلنا
عراقیین، نحمل المسؤولیة، نحن نتحمل المسؤولیة في مجلس النواب ان یتم تضمین ذلك في الموازنة من أجل العدالة للجمیع والحكومة والقوى
السیاسیة ألجل ھذا الكرسي األعوج رئاسة الوزراء أتفقوا مع زید وعمر على حساب دمنا وأبناءنا وعلى حساب مصالح أبناءنا، حتى یوم أمس

أعتداءات على أبناءنا المتظاھرین من المھندسین والخریجین أمام مؤسسات الدولة، لذلك سیادة الرئیس نحن نتحمل المسؤولیة، أبناءنا في الوسط
.والجنوب والشمال مواطنین عراقیین، ھذه مسؤولیاتنا یتم تضمینھا في الموازنة األتحادیة

-:(النائب ھوشیار عبد هللا فتاح (نقطة نظام –

فیما یخص قانون الموازنة وقضیة تضمین حقوق كل العراقیین خاصة الرواتب والحقوق المواطنة، مع األسف الشدید صحیح ھناك فضائیین سواء
في اقلیم كوردستان او في الحكومة العراقیة، الفضائیین والمخالفات القانونیة موجودة في كال الطرفین ولذلك نطلب ان یكون ھناك فعالً ھذه الموازنة

فرصة لكي یكون ھناك نوعاً من توحید الرؤى والرؤى االستراتیجیة حتى یكون ھناك رؤیة جدیدة لكیفیة تضمین الرواتب على مستوى الدولة
العراقیة حتى یكون ھناك نوعاً من الجرأة من قبل الحكومة العراقیة حكومة اقلیم كوردستان حتى یكون ھناك تنظیف لقوائم الرواتب الن فعالً ھناك

.فضائیین كثیرین بنسبة عالیة سواء في الحكومة األتحادیة وفي حكومة اقلیم كوردستان

-:(النائب عدنان ھادي نور علي األسدي (نقطة نظام –

:المادة (93) من الدستور تختص بالمحكمة االتحادیة، تختص المحكمة االتحادیة العلیا بما یأتي

الرقابة على دستوریة القوانین واألنظمة النافذة، تفسیر نصوص الدستور، الفصل في القضایا التي تنشأ من تطبیق القوانین األتحادیة، سیادة الرئیس
ان نبقى بدون محكمة أتحادیة خطأ جسیم وبالتالي ان القوانین التي نشرعھا كمجلس للنواب قابلة للطعن، أرجو ان یفض موضوع اكمال نصاب

.المحكمة االتحادیة وان ال نبقى ھكذا دون الجھة التي نص علیھا الدستور

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة أضم صوتي إلى صوت السید النائب بإكمال التشریع القانوني أو أكمال التشریع الذي یتعلق بالمحكمة االتحادیة، لدینا قانونین القانون
االول الذي ھو تعدیل القانون النافذ ویوجد قانون آخر الذي ھو القانون الذي ینص علیھ الدستور أطلب من اللجنة القانونیة ان تمضي باإلجراءات
ویكون ھنالك أجتماع للقوى السیاسیة مع اللجنة القانونیة للوصول إلى صیغة نھائیة لعرض القانون على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

والقانون ال ینص على أكمال األعضاء، القانون ینص على آلیة أختیار األعضاء سواء كانوا أعضاء جدد أو بآلیة أُخرى، أرجو من القانونیة أتخاذ ما
یلزم، نعم ھذا الرأي للقوى السیاسیة تطرحھ مع اللجنة القانونیة أیھما یمضي أوالً التعدیل أم القانون األصل، تفضل السید رئیس اللجنة القانونیة تعقیب

.بعد السیدة النائبة فیان

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

الیوم نسمع منذ فترة ھنالك ھجمات من قبل بعض األعضاء في داخل مجلس النواب في مقدمة أي جلسة من الجلسات، نحن الیوم ھنالك وفد من قبل
حكومة اقلیم كوردستان وھو وفد تفاوضي وھذا وفد لدیھ كافة الصالحیات للتكلم بشأن حكومة اقلیم كوردستان وان یتفاوض وان یصل الى حلول

جذریھ وواقعیة ومنطیقة على وفق الدستور، أخوان التكلم عن الفضائیین نحن في اقلیم كوردستان منذ عام 2014 عملنا بایومتري، الحكومة
االتحادیة حتى االن لیس لدیھا بایومتري، إذا نتكلم بشأن بعض االمور الفنیة اعتقد الیوم في داخل مجلس النواب علینا ان نكون الصوت الداعم لكل
التفاوضات بین الحكومتین ال ان نكون صوت التجاذبات السیاسیة والمزایدات وكل یوم یخرج لنا شخص ویتحدث بأرقام غیر حقیقیة، ھذه األرقام

ً ً أل
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ً لیست حقیقیة، ھذه األرقام التي تتكلمون عن البیشمركة وخاصة البیشمركة والبیشمركة اوالً ضمن المنظومة الدفاعیة العراقیة، عام 2019 جمیعا
والكل یعلم كان لدینا (68) ملیار في داخل الموازنة من ضمن المنظومة الدفاعیة العراقیة، ومن ضمن النفقات السیادیة وال دینار جاء الى اقلیم

كوردستان عام 2019 جمیعھا، إذا احدثكم الیوم أنا باألرقام ھنا في موازنة 2019 فقط الذي وصل الى اقلیم كردستان (5%) من الموازنة لماذا؟
الن أستقطعت حصة الضرر، سوف نعید ونتحدث یومیاً 2019، كان ھنالك أستقطاع لحصة الضرر ألسباب أُخرى لیس فقط اقلیم كوردستان، كانت
ھنالك مظاھرات وكانت ھنالك تسقیط حكومة، وكانت ھنالك حكومة جدیدة، وكانت ھناك كورونا، وكانت ھناك ازمة انخفاض النفط، لم نستطع تسلیم

النفط ولكن في نفس التوقیت الحكومة األتحادیة أعترفت بأنھ أستقطاع حصة الضرر، نحن ال نقبل ان یكون یومیاً في داخل مجلس النواب أسم
البیشمركة وأسم الموظفین في اقلیم كوردستان كلعبة في أفواه بعض البرلمانیین الذین ال یستطیعون غیر ان یخففوا فشلھم في المحافظات التي ھم

.منھا، نعم نعم أنا سأتكلم بھذه الطریقة، یخفون ھذا الفشل في أعطاء الخدمات بأن یتكلمون عن البیشمركة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة قواتنا األمنیة محل تقدیر واحترام في اقلیم كوردستان وفي الحكومة االتحادیة وكل موظفي الدولة ھم جزء من ھذه المؤسسة وحریصین
.جمیعاً على ان تفي الحكومة األتحادیة ألتزاماتھا أتجاه موظفیھا وأتجاه مواطنیھا

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

أسمح لي، نحن جمیعاً نتمنى تعزیز اإلیرادات في الحكومة األتحادیة ووفد األقلیم جاء الى بغداد وقال بأنني ملتزم حتى في موضوع تمویل العجز
المالي، ولذلك السبب فال یجوز ان یعاد الوفد الموجود ھنا في بغداد ونحن نتكلم عن الفضائیین وعن البیشمركة وعن أسماء وھذه األرقام لیست
صحیحة، لذلك أتمنى ان نراجع انفسنا أخوان، نحن الیوم عراقیین نحن جزء من العراق، علیكم ان تعلموا أننا جزء من العراق، وموظفي اقلیم

كوردستان ھم جزء من موظفي العراق، لذلك سبب أي حدیث عن الفضائیین أنا ارید منكم أنتم ھنا في الحكومة االتحادیة أیضاً تعملون البایومتري،
.افعلوا البایومتري وستجدون كم من الفضائیین في الحكومة األتحادیة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

أوالً أثبت تحفظي وتحفظ السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب على كلمة (النائب الفاشل الذي یتقصد إقلیم كوردستان) اتمنى من الزمیلة التي كانت
في المداخلة ان تحدد من ھو النائب الفاشل الذي یستھدف اقلیم كوردستان ھذا أوالً. ثانیاً سیادة الرئیس السید النائب عدنان األسدي قبل قلیل قرأ مادة

واضحة لمھام المحكمة االتحادیة الفقرة (ثالثاً) من مھام المحكمة االتحادیة الفصل في الخالفات التي تحدث على القوانین ما بین الحكومة االتحادیة
وما بین والقوانین بخصوص القوانین نحن شرعنا قانون سد العجز وقانون سد العجز واضح وتفاصیلھ واضحة ومن یختلف على ھذه التفاصیل علیھ

ان یذھب الى المحكمة االتحادیة، ما یحدث خالل ھذه الـخمسة أیام أو ستة أیام السابقة من وصول وفد من حكومة اقلیم كوردستان للتفاوض على
القانون وھذه ألكثر من مرة تضرب القوانین، لذلك سیدي الرئیس أنا أتكلم عن من صوتنا وأحترمنا تصویتنا في قاعة مجلس النواب وبقینا حتى

الساعة السادسة صباحاً حتى نوقف عملیات السلب والسرقة لنفط العراق من مناطق خارج االقلیم في الموصل وكركوك، لعمیات عقود مع شركات
لن ولم تطلع علیھا وزارة النفط، عن عملیات إخفاء اموال التي تستحصل من قبل االقلیم بالضریبة والكمارك … ألخ، لذلك سیدي الریس أقولھا وبكل

صراحة من یحاول اآلن ان یلتف على قانون سد العجز من الحكومة یتحمل المسؤولیة القانونیة امام السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب، نحن
لسنا بأطفال وال نحن صغار ونحن ھنا في مجلس النواب أما ان نشرع قوانین ونحترم مواد القوانین التي نشرعھا او من یوم غد نجمع (110) توقیعاً

ونحل مجلس النواب ومع السالمة، سیدي الرئیس ال أتفاق على حساب القانون، اتفقت الحكومة في شھر آیار ودفعت (400) ملیار وقالت خالل
شھراً سوف نسد المشاكل بیننا وبینھم ولذلك سیدي الرئیس لم تلتزم حكومة االقلیم بالرغم من ان الحكومة الجدیدة التي أردنا وبكل محبة ان تتجاوز

الخالفات وان تحسم الخالفات، لن یتم حسم ھذه الخالفات، أقولھا اآلن وبصراحة سید الرئیس السادة النواب السادة والسیدات اما ان تكون ھذه
المؤسسة مؤسسة رقابیة تشریعیة بحق او ان یقولوا لنا أذھبوا الى أھالیكم ھناك اجتماعات تجري خارج مجلس النواب ھي من تحدد مصیر العراق،

اآلن السیدة النائبة تقول انتم فاشلین، غداً عندما نصوت أیضاً سنكون فاشلین وقبلھا أیضاً قالوا مناطقكم خربات، أنا بتقریراً واحداً سیادة الرئیس
أخرجت محافظتي محافظة واسط منذ عام 2004 تنمیة اقالیم حتى اآلن أستلمت تریلیون دینار یعني أقل من ملیار دوالر بینما اقلیم كوردستان فقط

رسمیاً أستلمت ما یُقارب (190) ملیار دوالر ثالث محافظات بـ(190) ملیار دوالر ومحافظة اخذت ملیار؟! ویحاسبوننا على التفلیش والتھدیر
الموجود لدینا، سیادة الرئیس ھذا الصوت من المفاوض الكوردي الذي أدى إلى اآلزمة التي حدثت، ھنا نطالب من سیادتك ومن السید النائب الثاني

.ان ال نسمع ھذه األصوات مرة أخرى وأُكرر طلبي ان تثبت النائبة الزمیلة من ھو النائب الفاشل

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا مني ومن النائب الثاني، ھل نسیت النائب األول؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.كال السید النائب األول على عیني وعلى رأسي انا أقصد السید النائب الثاني یمثل المكون الكوردي المحترم الذي نحترمھ ونقدره

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اوالً السید النائب الثاني یمثل كل العراق
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-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

سید الرئیس التقسیمات واضحة وال نجامل بعضنا السید النائب الثاني لھ تقدیره  وأحترامھ وهللا وتا� ولكن ان یقوم بعض السادة النواب بأستفزاز
.اآلخرین وتریدون منا ان نبقى نشاھدھم ونضع إدینا على رؤوسنا، ھذا غیر مقبول سیدي الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف ندخل في موضوع آخر غیر موجود في جدول األعمال، تفضلي النائبة آال الطالباني

 

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

سأتحدث بكل صرحة فیما یحدث اآلن من موضوع وجود وفد اقلیم كوردستان في بغداد، ال أتحدث عن ما حدث وما یحدث، نحن مجلس النواب
جمیعنا متساوون ھنا ال یوجد فرق بیننا، حدث ما حدث في تشریع أو تصویت على قانون العجز المالي، ثم ماذا؟ عدنا وجلسنا في ھذه القاعة ونفس
ھذه الوجوه واإلخوة واألخوات الذین نتشرف بھم جمیعاً، أنا أفتخر بكل واحد موجود بھذه القاعة بأختالف مسمیاتنا وخلفیاتنا، عدنا وجلسنا وضحكنا

وتحدثنا ھنا وھنا، علیھ ان نعود مرة الى المربع االول أعتقد لیس بھ صالح، ال أخواننا وأھلنا وناسنا في البصرة وفي الناصریة في أي مكان في
العراق وال في صالح ناسكم وأھلكم وإخوانكم وأخواتكم الذین یتظاھرون الیوم في السلیمانیة وفي أطراف السلیمانیة، أنتم وقفتم قبل أسبوع ھنا مع

اإلخوة النواب عندما طالبوا بحقوق المتظاھرین في السلیمانیة، ھل ما نتحدث بھ الیوم من خطابات من الطرفین تخدم ھؤالء الذین بأنتظار رواتبھم؟
نعم ھنالك أخطاء أقرھا ونقر بأن ھنالك أخطاء وھنالك تراكمات في األخطاء والكل مسؤول، كلنا مسؤول، الیوم في مجلس النواب أنا أُؤید من قال

شرعنا قانون، مسؤولیتنا كنواب متابعة تنفیذ ھذا القانون، ال خطابات الخطابات ممكن جمیعنا في القنوات وفي أي مكان في مجلس النواب لنبحث عن
الحلول، ھناك وفد وأقر الوفد وأنا معھم منذ أسبوع، الوفد موجود في بغداد لتطبیق المادة (7) من قانون العجز المالي، ال اتحدث عن ما حدث،

وخطابات رافقت تصویت القانون، أعترفنا كان ھناك تشنج، الیوم الوفد في بغداد لتطبیق سبعة من القانون، ما على اقلیم كوردستان تسلیم الواردات
من خالل سومو والواردات غیر النفطیة، ھذا ھو الكالم والتفاوض الذي یجري اآلن وأنا مسؤولة عن كالمي مع الحكومة العراقیة، لم یتوصلوا الى

اتفاق حتى االن، ما زالت المناقشات جاریة، االتفاق خارج ھذا القانون نحن لن نقبل بھ، انا آال الطالباني ال أقبل بھ ألني مشرعة وارید قانون یحكمنا
.جمیعاً فأرجوكم ھذا ھو الموجود

األمر الثاني سیادة الرئیس الوفد، السید رئیس الوفد ال مانع لدیھ ان یأتي الى مجلس النواب في القاعة الدستوریة وتسمعون منھ بأنفسكم ھو والوفد،
أي أتفاق خارج  القانون لن یحدث وھم لن یرضوا بھ، فأرجوكم إخواني وأخواتي ال تساعدوا حكومة اقلیم كوردستان ساعدوا اخوانكم وأخواتكم الذین

.وقفتم لھم ھنا قبل أسبوع ان تعطوھم أستحقاقھم من الرواتب وفق القانون والدستور

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(ندخل في فقرات جدول االعمال، النائب حسن شاكر قراءة بیان بخصوص النائب المغفور لھ المرحوم (حنین القدو

-:النائب حسن شاكر عودة –

(یقرأ بیان تعزیة بخصوص النائب المغفور لھ  المرحوم (حنین القدو). (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على روح المرحوم المغفور لھ

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

.السیدات والسادة النواب أحتاج إلى بقائكم في الجلسة لدینا تصویت

 

-:(النائب كاظم حسین علي الصیادي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس سبق لمجلس النواب العراقي ان أقر قانون حمایة المعلم ونص ھذا القانون المادة (7) على وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
بالتنسیق مع وزارة التربیة زیادة عدد مقاعد الدراسات األولیة للمعلمین والدراسات العلیا للمعلمین الجامعیین والمدرسین والمشرفین والمرشدین، سبق

وان طالبنا خالل أستضافة السید وزیر التعلیم بزیادة التوسعة للمعلمین إلكمال دراسة البكالوریوس، السید الوزیر وافق على ھذا الموضوع ولكن
لألسف الشدید كان ھذا الموضوع عبارة عن خلق أزمة من خالل فتح البوابة االلكترونیة، الكل یعلم ان المعلمین والمعلمات ھم أصحاب عوائل

https://parliament.iq/wp-content/uploads/2020/12/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%A9.pdf
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ولدیھم أطفال ظھر قبولھم في الشرقاط وفي الموصل وفي األنبار وھم جمیعھم من سكنة البصرة والعمارة والناصریة وواسط وكربالء والنجف،
.أطلب بھذا الموضوع اما إعادة التوسعة ضمن المحافظات أو ان یقبلون في ھذه الجامعات وینسبون الى المحافظات سكنھم

القضیة االخرى العراقیون متساوون في الحقوق والواجبات، سیادة الرئیس بعد تولي السید الوزیر الحالي الوزارة صدر قرار دور تكمیلي ألمتحانات
البكالوریوس للمراحل كافة، أمتحنوا اإلخوة ونجحوا وصدر قرار من الوزیر من ھیأة الرأي ونحن نعلم قضیة ھیاة الرأي ھي عبارة عن قرارات
أستئناسیة ال تخالف القانون وال تخالف الدستور، أعطاھم قرار إلزامي وإجباري بتأجیل ھذه السنة، العراقیون متساوون في الحقوق والواجبات في
الدستور وفي المادة(14)، علیھ أطلب من الوزارة ان تساوي ھؤالء الطلبة بالطلبة أنفسھم الذین أمتحنوا للعام الدراسي 2019-2020 من خالل

.قضیتین مھمتین جداً اوالً تقدیم التقریر االول الكورس االول والثاني واألمتحان األخیر من (60) أسوةً باإلخوة الخریجین

القضیة األخرى سیادة الرئیس األخوة في الوقف الشیعي، سیادة الرئیس جنابك یعلم في الدورة البرلمانیة السابقة من خالل مظاھرات اإلخوة الذین
امتحنوا على مستوى األمتحانات الخارجیة قرر مجلس الوزراء بأن یكون ھناك أمتحان لمعادلة ھذه الشھادة بالشھادات اإلعدادیة واألعتراف بھذه

الشھادة، بعد ذلك قرر الوقف الشیعي والُسني في أفتتاح مدارس متوسطة وإعدادیة وھذه المدارس المتوسطة واالعدادیة كانت بموافقة وزارة التربیة
ووزارة التعلیم والوقفین وحتى مجلس النواب في اجتماعاتھ في القاعة الدستوریة، لكن لألسف الشدید الغُبن الذي وقع على اإلخوة من خریجي ھذه

االعدادیات بأن ال یقبلوا فقط في قضایا األمور الدینیة، طالبنا وألكثر من مرة بأن تكون الشھادة معادلة لشھادة اإلعدادیة الفرع االدبي حتى یتم قبول
ھؤالء االخوة في الدارسات التي تقبل الدراسة االعدادیة. طلب أخیر سیادة الرئیس، اإلخوة في الجیش األبیض یطلبون من كل األخوة أعضاء مجلس
النواب بقى (36) طالب لم یتقدموا لكن بعد ذلك تقدموا، نطالب لجنة التعلیم ولجنة الصحة البرلمانیة بأن یقبلون للعام الدراسي القادم للدارسات العلیا

.خارج خطة القبول

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي أتخاذ الالزم وإعالم الرئاسة بموجب فیما یتعلق بالفقرة (أوالً) لجنة التعلیم العالي الفقرة االولى یتحدث بھا السید
النائب لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي إجراء الالزم مع الوزارة وإعالم رئاسة مجلس النواب بذلك والفقرة االخیرة یتم التنسیق مع لجنة الصحة

.والبیئة

 

 

-:النائبة ھدار زبیر عبد هللا –

أنا ال أتدخل بنقاط كثیرة فقط توضیحاً للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب األتفاقیات التي تطلبھا حكومة اقلیم كوردستان ھنالك توجد نقطة مھمة
في بدایة الدورة طالبتھا حكومة االقلیم إال وھي توحید حقوق وأمتیازات الشھداء والسجناء السیاسیین في اقلیم كوردستان مع الحكومة االتحادیة، ولكن
مع االسف الشدید حتى ھذا الیوم لم نجد أي أستجابة ال من الحكومة الحالیة وال من الحكومات السابقة علماً ان في بدایة الدورة تم تشكیل أو في نھایة
الدورة السابقة وبدأنا بتكملتھا في ھذه الدورة امراً دیواني المرقم (98) لسنة 2018 لتوحید ھذه الحقوق واألمتیازات أال تشكون انتم حتى االن بعدد

السجناء والشھداء واالنفال في اقلیم كوردستان، تتكلمون عن عدد الموظفین، لدینا أكثر من (183) ألف شھید انفال وخمسة آالف شھید حلبجة قصف
كیماوي وثمانیة آالف من ذكور رجال البرزانیین تمت إبادتھم، طلبت شخصیاً من رئیس مؤسسة الشھداء ورئیس مؤسسة السجناء إذا تشكون بعدد
شھداءنا وسجنائنا فنحن مستعدون ان تشكل لجنة تدقق الملفات واحدة تلو االخرى، اي ملف تشكون بھ نحن مستعدون بإلغائھا، وال نحتاج مزایدات

.سیاسیة بھذا االتجاه الن ھنالك موظفین الن قصدھم واضح یقصدون الشھداء أیضاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة (رابعاً): التصویت على مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة المنظمة الھیدروغرافیة الدولیة بصیغتھا المعدلة.(لجنة العالقات*
(الخارجیة

بعدھا التصویت على ھذا القانون لدینا مداخلتین من النائب كاوه والنائب طھ الدفاعي والنائب خالد الجشعمي. لجنة العالقات الخارجیة رئیس لجنة
العالقات الخارجیة نائب رئیس لجنة العالقات الخارجیة مقرر لجنة العالقات الخارجیة أعضاء لجنة العالقات الخارجیة تفضلوا، السید رئیس اللجنة

.القانونیة ونائب ومقرر اللجنة القانونیة

بما یتعلق بالفقرة (سادساً) مقترح قانون التعدیل االول لقانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018 ال تعدیل إال للفقرات التي أسقطتھا
المحكمة االتحادیة، السیدات السادة النواب حتى ال یكون ھناك لغط الحقاً ان مجلس النواب مضى بالتعدیالت التي تتعلق بقانونھ، التعدیل فقط

للنصوص او بنود التي اسقطتھا المحكمة االتحادیة تتطلب ان یعود مجلس النواب ویحذف تلك المواد او یتجاوز المخالفة التي اشارت الیھا المحكمة
.االتحادیة، تفضلوا لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.یقرأ مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة المنظمة الھیدروغرافیة الدولیة بصیغتھا المعدلة
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-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تكمل قراءة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة المنظمة الھیدروغرافیة الدولیة بصیغتھا المعدلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (1)، یحتاج الى نصاب (165) للتصویت. السیدات والسادة النواب تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تكمل قراءة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة المنظمة الھیدروغرافیة الدولیة بصیغتھا المعدلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تقرأ االسباب الموجبة لمشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة المنظمة الھیدروغرافیة الدولیة بصیغتھا المعدلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على االسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة المنظمة الھیدروغرافیة الدولیة بصیغتھا المعدلة)

.تمت الموافقة باألغلبیة المطلقة لعدد األعضاء

-:(النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام –

أنا أرید فقط ان أثیر نقطتین بالنسبة للحدیث الذي دار في بدایة الجلسة، النقطة االولى بالنسبة لموضوع الفساد والفضائیین، أنا أرى بأن ھناك
فضائیین وفساد في جمیع أنحاء العراق ھو لیس فقط في اقلیم كوردستان، بالتأكید في اقلیم كوردستان ھناك فضائیین وفساد كبیر ونحن كأعضاء في

مجلس النواب علینا ان ال نفرق بین منطقة واخرى وتعلمون جیداً بأننا سمعنا من السید رئیس الوزراء األسبق السید حیدر العبادي عندما قال فقط
تصفحنا لقوائم الموظفین كشفنا (50) ألف فضائي في القوائم ولھذا أنا أقول بأن في جمیع انحاء العراق ھناك فساد، ھناك فضائیین وھناك قمع
للحریات، مثلما قامت الحكومة بقمع الحریات في بغداد والمحافظات الجنوبیة وأیضاً السلطة في اقلیم كوردستان قامت بقمع الحریات وأعتقال

الناشطین في أقلیم كوردستان، لذلك ان نرى جمیعاً مناطق العراق وان نكون مراقبین على مصلحة المواطن العراقي في كل المحافظات. النقطة
الثانیة بالنسبة لرواتب الموظفین ومشكلة في رواتب الموظفین، ھذه المشكلة لیست مشكلة آنیة لشھر أو شھرین او سنة او سنتین، المواطن

الكوردستاني والموظف في اقلیم كوردستان منذ عام 2014 في بدایة 2014 وحتى اآلن یعاني من عدم استالمھ الراتب وأنا أقول بصراحة بأن
الوضع في اقلیم كوردستان أخطر من مما تتصورون وان الفساد الموجود ھناك اكبر مما یتحدثون عنھ والوضع مقبل على انفجارات وعواقب وخیمة
ولھذا انا أقول بصراحة ان المتسبب في ذلك ھي حكومة اقلیم كوردستان ولكن مسؤولیة الحكومة االتحادیة ان تتعامل مع جمیع العراقیین اسوة مثلما

یتعاملون مع المناطق في أي محافظة من محافظات العراقیة التعامل مع الموظف او المواطن في اقلیم كوردستان كذلك، ولھذا نحن مقبلین على
مناقشة قانون الموازنة ومشروع قانون الموازنة اطالب جمیع الكتل السیاسیة واطالب جمیع السیدات والسادة النواب ان یكون لنا دور في حل مشكلة

رواتب الموظفین، ان یكون لنا دور في إیجاد آلیة الحكومة العراقیة تقوم بإیجاد آلیة لدفع رواتب الموظفین في اقلیم كوردستان ولیس ان تكون
الخالفات موجة ضد مصلحة المواطن في أقلیم كوردستان وان یكون ھناك صفقات واتفاقات مع االحزاب السیاسیة في اقلیم كوردستان بدالً من

إنصاف المواطن في اقلیم كوردستان ویعاقبون المتسببین والمتسلطین في أقلیم كوردستان یقومون بمكافأة السلطة في اقلیم كوردستان ومعاقبة
.المواطن والموظف في اقلیم كوردستان

-:النائب طھ ھاتف محي الدفاعي –
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ت مجلس النواب على حل مجالس المحافظات ومجالس األقضیة وإلغاء مجالس النواحي وتم تعدیل القانون على ان نجري أنتخابات في وقت صوَّ
محدد لكن ظروف البلد وأیضاً التظاھرات منعت أو إحالت دون إجراء ھذه األنتخابات، لكن المشكلة التي خلقت لنا من جراء تأخر إجراء األنتخابات،
نحن حلینا مجالس النواحي لكن القانون لم یعالج وضعھم التقاعدي حتى اآلن ھؤالء األعضاء الذین عددھم باألالف یراجعون دوائر التقاعد، القانون ال

یسمح إحالتھم الى التقاعد وأغلبھم من كبار السن وتم حل لھذه المجالس، أرجو من ھیأة الرئاسة بإعادة وضع ھذا القانون او إیجاد صیغة من أجل
.إحالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المنتخب غیر مشمول بإجراءات التقاعد

-:النائب طھ ھاتف محي الدفاعي –

.ھم قسم منھم موظفین لدیھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أتحدث عن رؤساء الوحدات اإلداریة جنابك تشیر إلى رؤساء الوحدات اإلداریة من مدراء النواحي والقائم مقامین

-:النائب طھ ھاتف محي الدفاعي –

كال أنا اتحدث عن مجالس النواحي التي تم إلغائھا أكثر أعضائھا لدیھم خدمة (15) عاماً وكبار السن، لكن القانون لم یعالج وضعھم حتى االن دون
.رواتب، یراجعون دوائر التقاعد والقانون ال یسمح إحالتھم إلى التقاعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح؟

-:النائب طھ ھاتف محي الدفاعي –

.ان نعدل قانون مجالس المحافظات ونعتبر خدمتھم ھي خدمة ألغراض تقاعدیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا ال نضیفھا الى قانون الموازنة؟ اللجنة المالیة األخذ بمالحظة النائب طھ الدفاعي مالحظة قانونیة صحیحة، أرجو تضمین ھذه المالحظة في
قانون الموازنة العامة االتحادیة لسنة 2021، السیدات والسادة النواب أمران أود عرضھما على المجلس السیدات والسادة النواب لجنة نیابیة برئاسة
السید رئیس لجنة األمن والدفاع وعضویة السیدات والسادة النواب المدرجة أسمائھم أدناه لغرض متابعة مطالب المزارعین والمواطنین حول العقود
الزراعیة واإلشكاالت األمنیة المصاحبة لھم في مناطق محافظة كركوك على ان ترفع اللجنة تقریرھا الى مجلس النواب خالل (15) یوماً من تأریخ

:اجتماع اللجنة األول، األسماء

محمد علي محمد تمیم، خالد حمد عالوي المفرجي، جمال محمد شكور، خدیجة علي عباس، احمد حیدر قاسم عبد هللا، خلیل محمد سعید احمد،
ریحان حنھ ایوب، ناصر یوسف محي الدین، كمال محمد امین فارس، ریبوار طھ مصطفى احمد، أیضاً یتم أضافة عن التركمان موجودة الست

خدیجة وأستاذ أحمد صح؟ تشكل لجنة نیابیة برئاسة السید رئیس لجنة االمن والدفاع وعضویة السیدات والسادة النواب المدرجة أسمائھم أدناه لغرض
متابعة مطالب المزارعین والمواطنین حول العقود الزراعیة واإلشكاالت األمنیة المصاحبة لھا في مناطق محافظة كركوك لجنة برئاسة رئیس لجنة

.األمن والدفاع وعضویة مكونات كركوك وذكرت األسماء. أطلب من األسماء التصویت على تشكیل ھذه اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب أیضاً التصویت من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى تخویل رئاسة المجلس بتسمیة لجنة األمر الدیواني، لجنة متابعة األمر الدیواني
رقم(29) الذي یتعلق بإجراءات مكافحة الفساد إلى لجنة تشكل من ثالثة أعضاء من حقوق األنسان وثالثة أعضاء من النزاھة وثالثة أعضاء من
اللجنة القانونیة. أطلب من المجلس التصویت ویخول السید النائب األول بإكمال األسماء التسعة حسب ما ذكره في ھذا األمر. لجنة النزاھة النیابیة

جزء من دورھا متابعة ھذه الملفات أیضاً لجنة حقوق األنسان واللجنة القانونیة فیما یتعلق باإلجراءات القانونیة، ثالثة من كل لجنة ترفعھا اللجنة ویتم
أختیارھم من قبل السید النائب األول الذي خولتھ باألختیار، أرجو من المجلس تخویل السید النائب االول، تصویت، ھم تسعة الثمانیة لم یتم التصویت

.علیھم والتسعة یتم اختیارھم من قبل السید النائب االول. أطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.شكراً جزیالً السید رئیس المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیول عام 2019، ھذا لیس تعویض ھذه إشكاالت، ھذه لیس لھا عالقة بالتعویض، توجد إشكاالت في العقود الزراعیة ترفع تقریرھا الى المجلس
واللجنة التي شكلناھا بما تتعلق بكركوك لیست صاحبة قرار، تعرض ما تتوصل إلیھ الى مجلس النواب، القرار الى المجلس، جمیع اللجان یكون

.القرار الى المجلس

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

الموضوع األول بخصوص قانون تمویل العجز الذي صوتنا علیھ األقتراض، أنا اقترح وأُؤید وأُثني على ما ذكرتھ األخت النائبة آال الطالباني
وأُطالب أیضاً بتعدیل مطلبھا بأن تكون أستضافة اللجنة من حكومة األقلیم في داخل مجلس النواب یوم الخمیس لألستماع إلى طرحھم وأمورھم وان

یعرض االتفاق النھائي بینھم وبین الحكومة على مجلس النواب. األمر الثاني السید رئیس المجلس موضوع أستحقاقات الفالحین ذكر في قانون
األقتراض وأصبح لھم تخصیص مالي لكن حتى اآلن منذ شھر وحتى اآلن لم یصرف الى الفالحین أستحقاقاتھم رغم تسویقھم لمحصول الحنطة منذ

اكثر من ستة أشھر، أطلب من السادة رئیس ونواب الرئیس المجلس التأكید على وزارة المالیة بصرف أستحقاقات الفالحین ومتابعة اللجنة المالیة لھذا
الموضوع. السید رئیس المجلس بخصوص الدوام اإللكتروني في المدارس والكلیات على مختلف المستویات، نحن الیوم في العراق عادت الحیاة بكل
المجتمع العراقي بكل مفاصلھ بشكل طبیعي، لماذا عندما یصل الموضوع الى التربیة والتعلیم نمیز ولجنة خلیة األزمة الحكومیة تأتي وتقرر یوماً في

األسبوع الدوام وبقیة األیام إلكتروني، ان الدوام اإللكتروني جعل على الطالب ان یكون لدیھ االنترنت في منزلھ خمسة أیام في األسبوع یجب ان
یكون لدیھ أنترنت قوي حتى یتمكن من الدخول إلى برامج التعلیم اإللكتروني حتى یستفید منھا، شركات األتصاالت نالحظھم قبل عشرة أیام حتى

اآلن السید رئیس المجلس منذ قبل عشرة أیام وحتى اآلن خدمة األنترنت أصبحت دون الصفر ال یقوم بتحمیل أي شيء األنترنت ال على الواي فاي
وال على الشریحة وأطلقوا خدمة الشركات زین واسیاسیل وكورك انھ البد ان المواطن حتى یقوي الخدمة یجب ان یدفع أشتراك أضافي، یعني ان

األشتراك الشھري الذي ھو (28) ألف دینار أو (30) ألف دینار باإلضافة یجب ان یدفع أشتراك عن كل كیكا بایت یدفع أشتراك إضافي الى الشركة
وھذا ظلم یعني ضعفوا شبكة األنترنت لكي یضطر المواطن الى دفع أشتراك إضافي، أُطالب رئاسة المجلس ولجنة األتصاالت بمحاسبة الشركات،
یعني في كل دول العالم ان خدمة االنترنت ثابتة ولیس ما بین وبین یوم تكون الخدمة جیدة والیوم الثاني غیر جیدة، والتعامل مع الظرف مع أحتیاج
المواطن، ھذا أمر حساس یتعلق بتعلیم أبناءنا، األمر األول أطلب من رئاسة المجلس مخاطبة اللجنة المركزیة خلیة األزمة بخصوص كورونا برفع

ھذا الیوم ویعود الدوام طبیعي حالھ كحال بقیة النشاطات في المجتمع العراقي كل المجتمع اینما تذھب عادت مجالس العزاء وكل شيء عاد إلى
طبیعتھ األولیة، لماذا في التربیة والتعلیم یخصصون یوماً واحداً؟

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

لماذا عندما یعود األمر الى الدوام وتعلیم أبناءنا وبناتنا یوماً واحداً في األسبوع لیعود الدوام الى سابق عھده وأطالب محاسبة شركة زین وشركة
كورك وشركة أسیاسیل ألنھم ضعفوا خدمة األنترنت وأضافوا عبء آخر البد ان یشترك المواطن أشتراكاً جدیداً ویدفع مبالغ جدیدة على تقویة خدمة

.األنترنت، أرجو متابعتكم السید رئیس المجلس واألخوة في لجنة األتصاالت

-:السید رئیس مجلس النواب –

االمانة العامة، التنسیق مع السید النائب وإستضافة الجھات المعنیة ھنا في القاعة الدستوریة، السید النائب (خالد الجشعمي) مع األمانة العامة، الجھات
المعنیة سواء كانت في خلیة االزمة أو الوزارة المعنیة، یتم إستضافتھم في القاعة الدستوریة بوجود حضرتك مع اللجان المعنیة وترفعوا تقریركم إلى

.مجلس النواب. االمانة العامة إتخاذ الالزم

اطلب من المجلس التصویت على لجنة حسب أمر نیابي وینص على التالي (تشكل لجنة نیابیة مؤقتة برئاسة السید عبد اإللھ علي محمد النائلي، رئیس
لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین وتضم في عضویتھا السادة النواب المدرجة أسمائھم أدناه، للتحقق من مدى قانونیة القرارات واإلجراءات

التي إتخذتھا الحكومة بقوانین العدالة اإلنتقالیة، االعضاء: (عدنان ھادي نور األسدي) لجنة األمن والدفاع، (وجیھ عباس ھادي عباس) اللجنة
القانونیة، (أحمد على حسین الكناني) لجنة حقوق اإلنسان، (یحیى المحمدي) اللجنة القانونیة، (فیصل العیساوي) اللجنة المالیة، (جاسم جبارة) لجنة
األمن والدفاع، أطلب من المجلس التصویت، والنائب (ھشام السھیل) عن لجة النزاھة، أطلب التصویت، وھذه اللجنة ترفع توصیاتھا إلى المجلس،

.اللجان المؤقتة لھا صالحیة ترفع توصیاتھا إلى المجلس والمجلس یتخذ اإلجراء بموجب المقترحات المقدمة،. أطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول عام 1996 إلتفاقیة منع التلوث البحري*
.الناجم عن قلب النفایات والمواد االخرى لعام 1972

-:النائب مثنى امین نادر حسین –
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یقرأ تقریر مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول عام 1996 إلتفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفایات والمواد االخرى
.لعام 1972

-:النائبة علیة فالح عوید رشید االمارة –

تكمل قراءة تقریر مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول عام 1996 إلتفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفایات والمواد
.االخرى لعام 1972

-:النائبة ریحان حنا ایوب شكرو –

تكمل قراءة تقریر مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول عام 1996 إلتفاقیة منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفایات والمواد
.االخرى لعام 1972

-:السید رئیس مجلس النواب –

المالحظات إن وجدت تصلكم مكتوبة من السیدات والسادة النواب. غداً الساعة الرابعة السید نائب رئیس وزراء إقلیم كوردستان السید (قوباد
طالباني) سیكون موجود في القاعة الدستوریة الساعة الرابعة، الجلسة الساعة الخامسة، في القاعة الدستوریة یحضرون اللجان المعنیة، إذا أرتأت

اللجان مع الضیف أن یحضروا للقاعة العامة للمجلس ال مانع لدى رئاسة المجلس، وجوده في القاعة الدستوریة غداً سیكون الساعة الرابعة، أطلب
.من اللجنة المالیة واللجنة القانونیة والسیدات والسادة رؤوساء الكتل النیابیة الحضور غداً الساعة الرابعة في اللجنة القانونیة

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد علي التمیمي –

الیوم مضى شھرین من التأخیر على إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، ھذه مخالفة صریحة وواضحة لقانون اإلدارة المالیة وھذا التأخیر تتحملھ
الحكومة، علیھ اطلب إرسال الموازنة بشكل عاجل إلى مجلس النواب، ألننا نحتاج وقت حتى نصوت علیھا، ألننا ال نرید ان ننتھي من ھذه السنة

ونحن لم نصوت على الموازنة. الشيء اآلخر، الحظنا في الفترة األخیرة السادة الوزراء والبعض الذي یسمع من ھنا وھناك ما یدور في مناقشات
الموازنة، ھناك تصریحات غیر مسؤولة ألن مناقشة الموازنة ما زالت في طور النقاش فال یجوز أن یحدث تشویش لدى المواطن العراقي، مرة

.نسمع بان سعر الدوالر سیكون بسعر معین وبالتالي أرتفع سعر صرف الدوالر في السوق، ھذا الكالم غیر مسؤول وغیر مدروس

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أتفق معِك تماما

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد علي التمیمي –

أرجو أن تكون التصریحات محسوبة ومدروسة، الوضع المالي ال یتحمل أكثر، واطلب من الحكومة إرسال الحسابات الختامیة، نحن منذ عام 2012
ولغایة اآلن، المفروض نحن منذ عام 2012 ولغایة نھایة عام 2019 لدي حسابات ختامیة، وإال كیف سوف یرسلون موازنة ونحن لیس لدینا

حسابات ختامیة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة المالیة، التأكید على الحكومة إلرسال الحسابات الختامیة منذ عام 2012 ولغایة عام 2019، وأیضاً االمانة العامة لمجلس النواب
ً .التأكید على االمانة العامة لمجلس الوزراء بإرسال الحسابات الختامیة ووزراة المالیة أیضا

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد علي التمیمي –

لدینا كشف مفصل عن الدوائر والمؤسسات التي لم ترسل الحسابات الختامیة، نحن سوف نضطر أن نعلنھا أمام الرأي العام، واطلب منك سیادة
الرئیس بإرسال كتاب إلى الحكومة بأي دائرة وأي وحدة إنفاق لم تسلم حساباتھا الختامیة تتوقف رواتبھم، ألنھ لیس من المعقول نحن منذ عام 2012

.ولغایة اآلن نصرف رواتب وال توجد حسابات ختامیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة قدموا مقترح كلجنة مالیة إلى رئاسة المجلس وسوف تتبنى رئاسة المجلس المقترح أمام الحكومة

.الفقرة سادساً، أصبحت أوالً، تمت إضافة فقرة أصبحت اوالً وتعدل تسلسل الفقرات، یعني جدول اإلعمال أصبح ثمانیة فقرات*

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –
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.یقرأ تقریر مقترح قانون التعدیل األول لقانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح احمد –

.تكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل األول لقانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018

-:النائب حسین علي كریم فنجان العقابي –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل األول لقانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

نحن اآلن في اللجنة القانونیة ننتظر من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب تقدیم مقترحاتھم أو إضافة إلى قانون التعدیل األول لقانون مجلس
.النواب وتشكیالتھ

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

.نأخذ المداخالت حول مقترح القانون

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أوالً: تبقى الفقرة رابعاً من المادة (11) كما ھي التي تنص (یعد تخلف النائب عن أداء الیمین الدستوریة بدون عذر مشروع غیاباَ عن حضور
الجلسة) وال یقال یكتفى بنص المادة (6) البند ثانیاً، التي تستبدل العضو المتخلف عن أداء الیمین خالل ثالثین یوماً من تاریخ الجلسة االولى، ألنھ قد

یغیب سبع جلسات من ذلك الشھر ویؤدي الیمین في الجلسة الثامنة من الشھر وال تحتسب تلك الجلسات السبعة التي لم یحضرھا غیاباً في سجل
.حضوره

ثانیاً: نعم المقترح بإلغاء المادة (13) إذ إن إلغائھا سیجعل النائب یخضع لنفس الشروط والضوابط في قانون التقاعد الموحد مع بقیة موظفي الدولة
.في اإلحالة على التقاعد

ثالثاً: المادة (50) الفقرة ثالثاً تعتبر المستشارین المعینین قبل نفاذ ھذا القانون مستشارین ألغراض تنفیذ ھذا القانون، بینما یَشترط نفس القانون وفي
نفس المادة تصویت المجلس على المستشارین، فلماذا تم إستثناء من تم تعینھ قبل نفاذ ھذا القانون من تصویت البرلمان علیھم، وال یقال بما إنھ

البرلمان صوت على القانون فضمن التصویت علیھم، كما تعلمون ھو قاعدة عامة أما األشخاص، أن یؤتى بھم شخصاً شخصاً وتقیم سیرھم الذاتیة
وإنطباق الشروط والضوابط علیھم وكذلك الحال في االمین العام لمجلس النواب ونائبھ أیضاً یقر القانون تعیینھم بدون تصویت المجلس علیھم

.المفروض أنت یعرضوا للتصویت على المجلس

-:النائب مثنى امین نادر حسین –

أنا كان لدي بعض المالحظات الشكلیة، أوالً أنا عدت إلى اإلنترنت والوقائع العراقیة حتى احصل على ھذه التعدیالت المقصود بھا، كان من
المفترض شكلیاً أن تكون المواد األصلیة للقانون المطلوب إلغائھا موجودة ثم یقترح البدیل إلغاء ھذه المادة ألن النواب ال یتمكنوا بالضرورة في ھذا

.التوقیت ألنھ نص القانون األصلي غیر موجود كان من المفترض أن یرفق حتى یكون التقریر دقیق

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

مالحظة صحیحة، الدائرة البرلمانیة في ھكذا حاالت عندما تأتینا أي تعدیالت إرفاق النص األصلي والنص المعدل وتوزیعھ على السادة النواب قبل
.جلسة المناقشة

-:النائب مثنى امین نادر حسین –

بالنسبة إلستبعاد المحافظین من إلغاء المادة (31)، لماذا یستبعد المحافظ من اإلستجواب علماً اإلن المجالس مجمدة، ال أتحدث عن ھذا التوقیت لكن
إذا كان بدرجة وزیر ما ھو التبریر لدیكم؟ ھل ألن المحافظ  یأخذ شرعیتھ من المجلس الموجود في محافظتھ؟ أم لماذا یستثى المحافظ من قضیة
اإلستجواب؟ ھذه القضیة ربما تحتاج إلى توضیح منكم، ألنھا تعطل جزء من الدور الرقابي لمجلس النواب على المحافظات، وحصل في داخل

المجلس في الدورات الماضیة إستجوابات وتم بناًء على ذلك إقالة محافظین أیضاً، ھل كل ما إستندتم علیھ في التعدیالت ھي منطوق قرارات المحكمة
اإلتحادیة؟ أم إجتھادات من اللجنة القانونیة حتى نناقشھا؟ إذا كان قرارات المحكمة اإلتحادیة فنحن ال نستطیع أن نناقشھا ألنھا تعتبر باتة وملزمة وإذا

كانت إجتھادت اللجنة القانونیة، كنا نتمنى ان تذكرونھا حتى یتم نقاشھا، وإستثناء الحقوق المالیة للمستشارین، التمییز بین مستشار اللجنة ومستشار
مكتب الرئیس ونائبیھ، حذفتم فیھا اإللتزامات المالیة في التعدیل فقط، ما ھو المستند لھذا الحذف؟ ھناك فعالً تمییز بین من ھو مستشار في مكتب

الرئیس أو مستشار في اللجنة، ما ھو المستند المنطقي والقانوني لھذا التمییز بین المستشارین؟
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-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

نفس المالحظة التي عقبتم علیھا بإنھ القوانین التي یجري فیھا التعدیل او التي علیھا طعون من المحكمة اإلتحادیة، المفروض حتى الطعن الوارد من
قبل المحكمة اإلتحادیة قرارات المحكمة اإلتحادیة بالطعن یجب أن توزع على السیدات والسادة أعضاء المجلس حتى نعرف على ماذا نعدل او على
ماذا نناقش، فبالتالي لیست فقط القوانین المعدلة بل حتى الطعون الواردة من المحكمة اإلتحادیة في قرارت بات وملزمة للمجلس. المالحظة األولى
على مقترح او مشروع القانون، نحن ال نعرف ھل نناقش مقترح قانون؟ او مشروع قانون؟ إذا كان مقترح قانون یجب أن یبین ھل جاء من لجنة

مختصة أو من عشرة أعضاء من أعضاء المجلس الموقر؟ او من لجنة مختصة من ھي اللجنة المختصة؟ المادة (1) یلغى البند أوالً من المادة (6)
ویحل محلھ (یعد النائب مكلفاً عامة متفرغاً) ثانیاً (إذا لم یؤدي الیمین الدستوریة خالل ثالثین یوماً من إنعقاد الجلسة االولى تطبق بأحكامھ القانون

رقم (6) لسنة 2006، وھو قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، وعندما رجعت إلیھ في القاعدة التشریعیة الموجودة على اإلنترنت لم أجد فیھ أي
نص قانوني في مواده األثنتین لھ مادتین فقط للقانون أو ثالثة مواد، لم اجد في أي مادة من مواده نص یتعلق بتخلف النائب عن الیمین الدستوریة، أنتم

أحلتم إلى قانون لیس لھ عالقة فیما یتعلق بتخلف النائب عن أداء الیمین الدستوریة، ألن القانون المشار إلیھ ینص عن قانون إستبدال أعضاء مجلس
النواب، ینص على إقالة رئاسة مجلس النواب وغیاب أعضاء مجلس النواب، أما أن ینص على إداء الیمین الدستوریة لیس لھ عالقة، فالبد من تطبیق
قرار المحكمة اإلتحادیة ونقضھا فیما یتعلق بإداء الیمین الدستوریة ألعضاء مجلس النواب أن نأتي بنص قانوني جدید لیس مطعوناً فیھ أمام المحكمة

اإلتحادیة العلیا، كذلك بما یتعلق بالمادة (9) ینفذ ھذا القانون من تاریخ التصویت علیھ وینشر في الجریدة الرسمیة المفروض ھذه من اإلدبیات
أصحبت ال یحتاج ان نكررھا في كل مالحظة، اللجنة القانونیة یجب أن تأخذ بنظر اإلعتبار ان اھم فقرة من فقرات التشریع وإستكمال التشریع ھو

.نشره في الجریدة الرسمیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أنا ال اعرف الحظر الذي تم أخذه من قبل رئاسة مجلس النواب حول عدم مناقشة ھذا القانون واإلكتفاء فقط بقرارات المحكمة اإلتحادیة؟ في حین إن
ھناك مواد تم ذكرھا في قانون رقم (13) ولكن لم یتم تنفیذھا بالشكل الصحیح والبد أن تكون علیھا عملیة تعدیل حتى تأخذ مداھا الصحیح، منھا

الفقرة (63) ثانیاً (أ) المتعلقة بحصانة مجلس النواب المعروف، في ھذا حتى القضاء واإلشراف القضائي لھ رأي بھذا الموضوع، بأن رأي عضو
مجلس النواب إذا طرح في قبة مجلس النواب أو في الدائرة اإلعالمیة او حتى في الدوائر التلفزیونیة یتمتع بالحصانة أینما كان ویعتبر قبة مجلس

النواب، في حین الكثیر من السادة النواب یتعرض للمساءلة القانونیة في حال أن أدلى برأیھ خارج قبة مجلس النواب ویتعرض للمقاضاة وأتمنى على
اللجنة القانونیة أن تذكر في نص المادة التي ھي مادة (63) أن ال یتعرض للتقاضي، القانونیین یعرفون ما ھو الفرق بین المقاضاة والتقاضي،

التقاضي عدم إقامة دعوة على عضو مجلس النواب لیمارس دوره بشكل طبیعي. المادة (59) الفقرة ثانیاً التي ألغت فیھ المحكمة اإلتحادیة حق مجلس
النواب في إصدار قرارات تشریعیة، أنا أجد ضرورة أن تكتب اللجنة القرارات نیابیة، حتى ھذه القرارات النیابیة عندما نصدر أي قرار في مجلس

النواب ذو طابع تنفیذي أو تكون ھناك توصیة ذات طابع تنفیذي على السلطة التنفیذیة یكون ھذا القرار لھ حجیة القانون ولیس قراراً إداریاً یأخذ
.سریانھ فقط على السلطة التشریعیة وال یمتد إلى السلطة التنفیذیة، لذلك أتمنى إضافة على المادة المتعلقة بالقرارات النیابیة

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

.بالنسبة للفقرة األولى تقصدین بالنسبة لحصانة النائب مكان التعدیل داخل قبة المجلس وخارج القبة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.نعم احسنت ھذا رأي حتى اإلشراف القضائي

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

.القانون لم یحدد أي مكان ال داخل القبة وال خارج القبة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.التفسیر جاء فقط قبة مجلس النواب، في حین نائب قد یدلي رأیھ في الدائرة اإلعالمیة ویعتبر ھذا خارج الحصانة نرید ان نعتبره ضمن الحصانة

-:النائب یونادم یوسف كنھ خوشابا –

ھذه ثالث دورة اطلب فیھا إستحداث دائرة إسناد تشریعي، نحن لدینا مستشارین قانوني وإقتصادي ومالي متشظي، یجب أن تكون ھنالك دائرة فعالً
حتى عندما یخرج القانون مثل مجلس شورى الدولة یدقق ما تریده الحكومة ثم یمضي، نحن أیضاً نحتاج، لیس لدینا مستشار لغوي، تشرع القوانین

.وبعد شھرین نعدلھا مرة اخرى، مع جل إحترامي للجنة القانونیة نواب ولدیھم إلتزامات ال یداوم یومیاً في
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-:(السید بشیر خلیل توفیق (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھذه من مھمات ھذه الدائرة

-:النائب یونادم یوسف كنھ خوشابا –

.إستحداث دائرة ونجمع المستشارین

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

ما ھي مھام ھذه الدائرة؟

-:النائب  یونادم یوسف كنھ خوشابا –

.بتشریع القوانین حالھا حال مجلس شورى الدولة

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

.موجودین المستشارین

-:النائب  یونادم یوسف كنھ خوشابا –

.موجودین كل واحد في مكان متشظین، ولیس لدینا مستشار لغوي، یعني یجب أن یداوموا مثل الموظف

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

.موجود مستشار لغوي ونحن قبل اسبوع شكلنا لجنة برئاستنا لإلھتمام بالمسائل اللغویة

-:النائب  یونادم یوسف كنھ خوشابا –

أنا اختلف مع ھذا التوجھ الفردیة جمیعھا، أریدھا دائرة محددة مثل شورى الدولة، ال یمضي قانون دون المرور بھذه الدائرة، وھذه الدائرة فیھا جمیع
.اإلختصاصات إقتصادي ولغوي، مراجعة كاملة للقانون

ثانیاً: الفقرة التي تنص على إلغاء البند ثانیاً من المادة االولى ثانیاً، إذا لم یؤدي النائب الیمین الدستوریة خالل ثالثین یوماً من إنعقاد الجلسة تطبق
بحقھ كذا، إذا كان ھناك سبب مشروع للغیاب او لربما الرئاسة تعوقھ سوف یفقد عضویتھ، انا أقترح الصیاغة إذا إمتنع النائب عن أداء الیمین

.الدستوریة بدون عذر مشروع، ولیس الرئاسة تعوقھ مثلما تعوق كل مرة جمیع الدورات

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

السید رئیس اللجنة القانونیة، األخذ بھذه المالحظات ودراستھا وتضمینھا، سجلوا المالحظات، ھذا قانون مھم والتعدیل مھم حتى نضمن ونعدل جمیع
.الفقرات التي تحتاج إلى تعدیل وخاصة التي اكدت علیھا المحكمة اإلتحادیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

بما یتعلق بالحصانة النیابیة، ھنالك نصوص دستوریة محددة ومحِدَدة بطبیعة الحصانة، الحصانة النیابیة تتعلق بآأمرین، االمر األول ما یدلي بھ
أعضاء مجلس النواب أثناء دورة اإلنعقاد وھي أربعة سنوات تقویمیة منذ اول جلسة، یعني منذ أول جلسة ولغایة أخر یوم ھو في حصانة عن ما یدلي
بھ من آراء، سواء كان أدلى بھا داخل الجلسة او في الدائرة اإلعالمیة أو في لقاء صحفي أو في الشارع أو أمام جماھیر أو ندوة، ھو في حصانة عما
یدلي بھ من آراء تتعلق بطبیعة عملھ التشریعي والرقابي، وھذه الحصانة النیابیة منعت المحاكم بنص دستوري واضح من قبول الشكوى بحقھ، مثلما

.(ذكرت الست (عالیة

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

النائبة (عالیة نصیف)، ھل سمعتي التعقیب؟

-:النائب  صباح جلوب فالح الساعدي –

أ ً أ



1/16/2021 محضر الجلسـة رقـم (28) الثالثاء (15/12/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/12/15/محضر-الجلسـة-رقـم-28-الثالثاء-15-12-2020-م/ 14/17

مثلما ذكرت السیدة (عالیة نصیف) ال یجوز تحریك الشكوى بحق النائب أصالً، ال یتم تحریك الشكوى وینظر ھل كالمھ مطابق؟ أم ال فیھ؟ سیاقات
أم ال؟ أصالً الحصانة عندما أعطیت فلسفتھا ألن النائب یستخدم ألفاظ وعبارات یوحي بعضھا بأنھا خارج السیاق العام، مثالً عندما یقول على شخص
أو مسؤول فاشل أو فاسد في السیاق العام تعتبر إساءة وتجاوز لكن في السیاق النیابي تصویب للعمل وبذلك أعطي الحصانة، الحصانة عما ھو خارج
السیاقات العامة التي یعتبرھا القضاء تجاوز ولھذا أعطیت الحصانة، لمذا تعطى الحصانة ألنھ یستخدم ألفاظ خارج السیاق العام في طور أداء المھام
الرقابیة، الحصانة الثانیة التي أعطیت ھي إلقاء القبض علیھ إال إذا كانت ھنالك جریمة مشھودة، یعني جریمة یرتكبھا ویلقى القبض علیھ في موقع

الجریمة، أما إذا أرتكب جریمة معینة أو وجھت لھ تھمة بجریمة معینة في ھذا الوقت یتطلب رفع الحصانة عنھ داخل المجلس، ھذه السیاقات واضحة
.في الدستور ولكن تحتاج الرئاسة أن تذھب إلى القضاء تتعلق بمنع مقاضاة النائب عما یدلي بھ من آراء

 

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

بالنسبة للمقترح من قبل اللجنة القانونیة، نحن تطبیقاً لقرار المحكمة اإلتحادیة رقم (140 ,141) قدمنا المقترح ولیس فیھ الفقرات اإلضافیة بالنسبة
إلستبعاد المحافظین من اإلستجواب واإلقالة موجود وجاء في قرار المحكمة اإلتحادیة، جواباً للشیخ (صباح) المقترح مقدم من قبل اللجنة القانونیة

ومذكور في بدایة التقریر تطبیقاً للمادة (60) الفقرة ثانیاً، وجواباً للست (عالیة نصیف) اللجنة القانونیة محكومة بالنظام الداخلي للمجلس إذا حضرتِك
أو أي نائبة تقدمون الطلبات إلى اللجنة القانونیة ومشفوع بتواقیع السیدات والسادة األعضاء لمجلس النواب عدد (50) نحن كلجنة قانونیة علینا أن

ندرج المقترحات ضمن القانون والرأي النھائي للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، إذا قدمِت أي طلب بخصوص ھذا الموضوع ومشفوع بتواقیع
السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب نحن نقوم بدرج المقترح ضمن مقترح القانون، على الحصانة او أي مقترح، المادة (4) من المقترح متعلقة

.بالقرارات النیابیة، القرارات التشریعیة حسب قرار المحكمة اإلتحادیة لیست من صالحیة مجلس النواب

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

.الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون النشر في الجریدة الرسمیة رقم (78) لسنة 1977*

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون النشر في الجریدة الرسمیة رقم (78) لسنة 1977

-:النائب حسین علي كریم فنجان العقابي –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون النشر في الجریدة الرسمیة رقم (78) لسنة 1977

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح احمد –

.تكمل القراءة األولى لمقترح قانون تعدیل قانون النشر في الجریدة الرسمیة رقم (78) لسنة 1977

.تقرأ األسباب الموجبة

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

.الفقرة األخیرة: مداخالت عامة، لدینا ثمانیة مداخالت أرجو اإلختصار والتأكید على النقاط المھمة فقط، دقیقة ونصف لكل متداخل*

-:النائبة علیة فالح عوید رشید االمارة –

قمت بزیارة إحدى المحافظات وكانت الزیارة لھم بالصدفة وتطلعت ألعمال المحافظة وجدت إن العاملین بالمحافظة ینشغلون بأعمال (16) دائرة
على أساس إن مجلس النواب إتخذ قرار بعودة الصالحیات للدوائر مثل الصحة والتربیة والشؤون اإلجتماعیة، لكن ما وجدتھ واقعاً حقیقیاً في

المحافظات إنھ ال زالت الكثیر من األعمال واألوامر اإلداریة واألمور القانونیة ال تتم من الدائرة نفسھا سواء الصحة أو التربیة أو الزراعة إال
بالرجوع إلى المحافظة، أي كتاب ال یصدر ألي وزارة وھنا المبدأ كأنما نعود نشجع على العمل بإتجاه الالمركزیة ونرى بالتطبیق العودة للمركزیة،

الرجاء لمجلس النواب أن یكون الفصل حقیقي بحیث نشجع الالمركزیة قوالً وفعالً وكل دائرة تتحمل مسؤولیتھا وتبعاتھا القانونیة ومخاطباتھا
.للوزارات دون الرجوع للمحافظة

 

-:النائب مثنى امین نادر حسین –
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في األیام الماضیة كانت ھناك كارثة ممكن ان تحدث في (بلكانھ) وغیرھا ومشكورة رئاسة مجلس النواب إستدركت األمر بتشكیل لجنة، ھذه قضیة
تحتاج إلى متابعة ألن األمور تكاد تخرج عن السیطرة وھناك إستفزاز من المشمولین بالمادة (140) والذین تم تعویضھم لیتركوا ھذا المكان عادوا

لیستولوا علیھ بالقوة والغصب، ولألسف ھناك جھات من داخل الدولة العراقیة تعینھم وتحرضھم على ذلك فیما یتعلق بالفالحین لدي مالحظة، أعتقد
إننا عشرات المرات ذكرنا حقوق الفالحین في ھذا المجلس ولألسف ال یتم إتخاذ أي إجراء حقیقي بھ، وفیھ مخالفة واضحة لوعود الحكومة ومخالفة
للحقوق والحرمات ومخالفة واضحة للقوانین التي تصدر من قبل مجلس النواب أیضاً، وال اعلم ما ھو التبریر لدى الحكومة لھذا الذي یحدث؟ الذي

أنا سمیتھ قبل سنوات عبث في حقوق المواطنین. اآلن سنة 2020 الفالحین یعانون أیضاً في مخالفة واضحة أیضاً للوعود والحقوق وقرارات
المجلس وقانون سد العجز المالي اآلن ال تصرف حقوق الفالحین حتى في عام 2020 وأعتقد في معظم أنحاء العراق، ھذه أیضاً مخالفة واضحة

للوعود والقوانین والقرارات، إلى متى ال تلتزم وال تحترم الحكومة إلتزاماتھا مع أفقر طبقة في المجتمع؟

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

نعم، تم تشكیل ھذه اللجنة وسوف تبدأ اللجنة عملھا أبتدأً من یوم غد في زیارة المنطقة واإلطالع ومتابعة األمور الموجودة حول العقود الزراعیة
واإلشكالیات األمنیة التي أیضاً رافقت ھذه المشاكل، وھنا نؤكد على إن القوات العسكریة والشرطة اإلتحادیة ال تكون طرفاً أبداً في كل ما یحدث من
إشكاالت قانونیة دستوریة بین اطراف أو مكونات في أي محافظة من المحافظات وإنما یكون دورھا دور وسط ومنع حدوث إشتباكات وإنما حل ھذه

.المواضیع في إطار الدستور والقوانین المرعیة

-:النائب حسین علي كریم فنجان العقابي –

.لدي قضیتین أتطرق لھا

أوالً: خاص بقانون التقاعد القسري وفئات من الشرائح اإلجتماعیة التي تم إخراجھا قسراً وإحالتھا إلى التقاعد الموالید الثالثة ھناك مشاكل واقعیة لیس
لھا معالجة قانونیة تحتاج إلى معالجات قانونیة حقیقیة، ألنھ تصلنا إلى مكاتبنا وعبر الھواتف شكاوى مواطنین كثیرة وبعضھا لموظفین داخل المجلس

ھنا، موظف أحیل إلى التقاعد وكانت حساباتھ مبنیة على عمر (63) ولدیھ خدمة (12, 13, 14) سنة أحیل إلى التقاعد ھذا وفقاً لقانون التقاعد لن
یتحصل على حقوقھ التقاعدیة وسوف تضیع حقوقھ وھو لم یحب حساباتھ على ھذا الوضع، ھؤالء الشرائح الذین ظلموا بقانون التقاعد یحتاجون إلى
معالجات قانونیة وتشریعیة، ھذه المسألة تحتاج إلى تشریع ال قرار وال رأي وأیضاً موضوع إلتزاماتھم المالیة ھذه اإللتزامات تحتاج إلى معالجات
تشریعیة، ألفت عنایة المجلس الموقر والرئاسة الكریمة لھذه القضیة اإلنسانیة، عدد من الموظفین ظلموا ظلماً فاحشاً حقوقھ التقاعدیة ذھبت بسبب

اإلخراج القسري نحتاج إلى معالجات لجمیع القضایا إنا ذكرت موضوعین، موضوع العمر وموضوع الخدمة وموضوع الحقوق المالیة وأشیاء
ً .أخرى نحتاج إلى أن نبحثھا ونعالجھا تشریعیا

ثانیاً: تخص مزاد العملة والمشكلة الحاصلة في الشارع العراقي واللغط الموجود في ھذا الموضوع، ھذا الموضوع ھنالك جھات ومصارف وبنوك
لیس لھا أي عالقة بالتنمیة الوطنیة وال باإلستثمار وال بإنعاش اإلقتصاد العراقي على اإلطالق وإنما تعتاش على قوت المواطن من خالل مزاد العملة
الذي حصل خالل ھذه األیام خصوصاً الیومین أو الثالثة او األربعة بإرتفاع  العملة األجنبیة في العراق إلى أن تستنزف أموال الفئات الوسطى التجار
ً الصغار أو التجار المتوسطین أستنزفت أموالھم من خالل إرتفاع سعر الدوالر ھذه كارثة حلت بھم، وبدأت الشكاوى تصلنا حول ھذا الموضوع أیضا

ھذا یؤدي إلى إرتفاع األسعار وإرتفاع السعر المتضرر بھ ھو المواطن الفقیر، نحتاج إلى وقفة جادة من مجلس النواب لوضع حد لھذه التي أستطیع
أن أعبر عنھا بمھزلة، وفئات ومصارف وبنوك تعتاش على قوت المواطن الفقیر وتستنزف مقدرات الدولة من دون أي ناتج وطني أو إستثمار وطني

.أو شيء یصب في مصلحة التنمیة الوطنیة الشاملة

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

مع كل األسف مسألة إنخفاض قیمة الدینار مقابل الدوالر األمیركي ھذه األیام وما أحدثتھ من مخاوف وقلق في الشارع العراقي بصورة عامة كانت
بسبب تصریحات غیر مسؤولة من قبل البعض، إن الحكومة العراقیة إتفقت او دخلت بمفوضات مع صندوق النقد الدولي أو مع مؤسسات دولیة حول

إنخفاض سعر الدینار ولیس ھناك أي شيء رسمي وحكومي نشر في ھذا المجال، لذلك اإلعتماد على ھذه األقاویل والتصریحات أمر غیر صحیح
.وندعو كافة وسائل اإلعالم إلى توخي الحذر في نقل بعض ھذه التصریحات إلى الشارع التي قد تنتج عنھا ھذه المخاوف والقلق

-:النائبة اخالص صباح خضر حسین –

أوالً: سبق لمجلس النواب وإن شرع عدد من القوانین منھا قانون اإلنتخابات وقانون اإلقتراض وقانون التقاعد وقوانین كثیرة أخرى، من خالل
تجربتنا من ھذه القوانین قانون التقاعد كان فیھ مشكلة كبیرة جداً والیوم عدد كبیر من المتقاعدین لیس لدیھم أي مخصصات مالیة وأیضا حتى الذین

تعینوا مكانھم یعانون من نفس المشكلة، أنا أتسال إلى السادة النواب وإلى ھیاة الرئاسة جمیع ھذه القوانین التي شرعت ولم تالقي رضى الشارع
ورضى الحكومة أو الجھات المتضررة من تشریع ھذه القوانین إلى أین سوف تتوجھ ونحن امام محكمة إتحادیة معطلة، على مجلس النواب اإلسراع

بالمطالبة بجلب قانون المحكمة اإلتحادیة ألن ھذا موضوع خطیر، جمیع القوانین التي شرعت لغایة ھذ الیوم ال یوجد للجھة المتضررة حق الطعن
.امام ھذه المحكمة

ثانیاً: تتعلق بمنطقتي التي أسكن فیھا قضاء مخمور، لدینا في ھذا القضاء مشكلة كبیرة ھناك فراغ أمني كبیر بین جھة من القوات األمنیة والبیشمركة،
ھناك ما یقارب (7-8) كلیومتر خالیة وتقریباً یقتل فیھا شخص او أثنین من قبل الدواعش، ھذه المسافة متواجد فیھا داعش ولدیھم فیھا مضافات
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ویؤسس من جدید إلعادة خریطتھ في محافظة نینوى لذا أطالب السید رئیس مجلس الوزراء بالتدخل لسد ھذا الشاغل األمني ألنھ سوف یسبب الخلل
في المحافظة من جدید، فیما یتعلق بمحافظة نینوى بموضوع التصریح األمني، سبق وإن زارت لجنة من بغداد محافظة نینوى لحل ھذه المشكلة وھي

تصریح األمن الوطني، كل مواطن علیھ التوجھ حتى لو أراد تغیر ھویة االحوال المدنیة أو لدیھ أي معاملة معنیة علیھ التوجھ للدوائر المعنیة ویأخذ
تصریح أمني وكأن جمیع أھالي محافظة نینوى دواعش، ھذا غیر معقول، كیف تتعامل الحكومة اإلتحادیة مع أھالي المحافظة بھذا اإلسلوب؟ ست

سنوات مرت على تحریر ھذه المحافظة ونحن مازلنا نتعامل بموضوع التصریح األمني الذي ھو كارثة بحد ذاتھ، والتصریح االمني لم یكن من
محافظة نینوى فقط على المواطن أن یذھب إلى بغداد لیجلب التصریح األمني وھذه مشكلة كبیرة للمواطن، كیف لھ ان یأتي إلى بغداد، أنا أطالب بان

.یلغى ھذا التصریح

-:النائب مضر معن صالح خلف الكروي –

ملف بشائر الخیر أحد الملفات التي لم تحسم منذ عشر سنوات رغم إنھ تم إدراجھا ألكثر من عشر سنوات في الموازنات السابقة من ضمنھا موازنة
عام 2019 ضمن المادة (57) ثانیاً، وتم إلزام الحكومة بتثبیتھم وتوفیر التخصیص الالزم لتثبیتھم أكثر من ثالثة أالف عائلة ومضت أكثر من عشر

سنوات وإلى اآلن ینتظرون تثبیت أبنائھم إسوةً بأقرانھم وإلى اآلن ھذا الملف معلق، یجب أن ننظر إلى ھذا الملف من جانب إنساني، والكثیر منھم
تجاوزت أعمارھم األربعین سنة وفقدوا الكثیر من الفرص في السنوات السابقة على أمل تثبیتھم إسوةً بإقرانھم الذین تم تثبیتھم سابقاً، نطلب من رئاسة

مجلس النواب ومن رئیس الوزراء لحسم ھذا الملف وتثبیتھم في موازنة عام 2021 وإنھاء وحسم ھذا الملف من أجل تعزیز المصداقیة بین ثالثة
.أالف شخص یمثلون ثالثة أالف عائلة ومضى على ھذا الملف اكثر من عشر سنوات

-:النائب حسن خالطي نصیف جاسم البزوني –

أوالً: ھناك إھتمام وحرص كبیر من قبل مجلس النواب سواء على مستوى اللجان النیابیة والكتل النیابیة لقضیة إكمال مشروع میناء الفاو الكبیر وھذه
قضیة إیجابیة كبیرة ألنھ مشروع حیوي كبیر ویشكل قفزة إقتصادیة كبیرة ونقلة نوعیة في تنویع اإلقتصاد العراقي، لكن یتحول ھذا الحرص الكبیر

إلى تدخل في التفاصیل، مجلس النواب كمؤسسة تشریعیة لیس معنیة إن الشركة التي سوف تنفذ ھل ھي كوریة؟ أم شركة صینیة؟ أو ما إلى ذلك من
الشركات غیر مسؤول عن جنسیة الشركات، الذي یھمنا بشكل أساسي اإلستمرار في ھذا المشروع الحیوي الكبیر الذي ھو لیس فقط للبصرة وإنما

.لجمیع أنحاء العراق

ثانیاً: التأكید على الوزارة المعنیة التي ھي وزارة النقل اإلحالة على شركة رصینة وإن ال تكون اإلحالة منطویة على قضایا فساد وما إلى ذلك، أعتقد
لغایة ھذا المستوى یكون دور مجلس النواب، نخشى إن التدخل في التفاصیل قد یسبب عرقلة وقد یسبب إعاقة أو تأخیر في تنفیذ ھذا المشروع

.الحیوي الكبیر لجمیع أنحاء العراق

-:النائب  سناء محمد حمید جواد الموسوي –

.لدي عدة فقرات

أوالً: تعویض الفالحین من السیول عام 2019 ولغایة اآلن جمیع المحافظات یعانون، وكان لدیھم أمل ولكن إتالف محاصیلھم أدت إلى خسارة كبیرة
.وقسم لدیھم مبالغ دیون وأصبحوا متضررین

ثانیاً: بالنسبة للمشاریع الخدمیة في المحافظات حصلت زیادة بأسعر الوقود لتجھیز آلیات البلدیات وتقلیل الكمیة والیوم محافظاتنا تعاني من نقص في
الخدمات وال تستطیع دوائر البلدیة أن تقدم خدمات نتیجة إرتفاع أسعار الوقود وتقلیل الكمیة، نحتاج من وزارة النفط أما إعطائھم باآلجل وتخفیض

.األسعار وزیادة الكمیات

ثالثاً: بالنسبة لوزارة التجارة جمیع السایلوات قدیمة نحتاج إعالن على مشاریع إستثماریة للسایلوات، نحن نشجع المزارعین ونشجع المنتج المحلي
ونحن لدینا أربع طن في العراء ولیس لدینا مخازن وال سایلوات تحمیھا أنا أتحدث عن محافظة النجف السایلوات جمیعھا أمتألت والمحصول بقى في

العراء، نحتاج إلى بناء سایلوات إعالن إستثمار مشاریع سایلوات، ال بد على وزارة التجارة ان تعالج مشكلة الفقراء ربط البطاقة التموینیة بوزارة
العمل وحل مشكلة الفقیر وإیصال بطاقة تموینیة (12) شھر، اآلن ستة او سبعة أشھر یستلم المواطن، فلنفكر في العوائل الفقیرة الذین في وزارة

.العمل یستلمون شبكة الحمایة اإلجتماعیة، یحتاج ربط البطاقة التموینیة مع وزارة العمل

-:النائب مازن عبد المنعم جمعھ رجب –

لدي مالحظة حول القوانین التي تصلنا، تفتتح الصفحة بإسم الشعب یفترض أن تكون (بسم هللا الرحمن الرحیم) نیابة عن الشعب، نحن نتبرك بإسم
.رب العالمین في القوانین حتى تمضي بصورة صحیحة

-:النائب  محمد كریم عبد  الحسین ھادي البلداوي –

أوالً: ھنالك جملة من المشاكل التي تواجھة أبناء الشعب العراقي وباألخص الشریحة المضحیة من قبل ذوي الشھداء لغایة اآلن ھنالك الكثیر أقول
المئات بل األالف من ذوي الشھداء والمتضررین من العملیات ومن ضحایا اإلرھاب والعملیات العسكریة سواء كانوا من محافظات الجنوب وصوالً
إلى محافظة الموصل وأقضیتنا في بلد والدجیل مازالوا یعانون األمرین في إكمال المعامالت التقاعدیة والحصول على إستحقاقاتھم من ذوي الشھداء
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سواء كانت المنح المالیة او حتى قطع األراضي وھذه إشكالیة كبیرة یعاني منھا الكثیرین، ھنالك من ضحایا اإلرھاب منذ عام 2006 لغایة الیوم لم
یحصلوا على إستحقاقاتھم بل لم یثبتوا لغایة اآلن كشھداء، نتمنى من رئاسة المجلس تعمیم كتاب إلى مؤسسة الشھداء وھیأة التقاعد الوطنیة

.والمؤسسات المعنیة بتسھیل معامالتھم، ھؤالء الشریحة المظلومة التي قدمت أبنائھا من أجل الوطن ال یعقل الیوم أن یجازوا بمثل ھكذا جزاء

ثانیاً: الموضوع المھم ما یتعلق بطلبتنا األعزاء، الكثیرین الیوم الذین مستقبلھم على المحك مع األسف وزارة التربیة ووزارة التعلیم العالي منذ سنوات
رغم التأكیدات التي طرحناھا سابقاً بضرورة التنسیق بین ھاتین الوزارتین في عملیة إستقبال المخرجات من وزارة التربیة وفق خطة مرسومة

ومعدة، اكثر من (17,300) طالب من الذین حصلوا على معدالت عالیة تجاوزت (95%) ال یعرفون حتى مستقبلھم إلى أین وأین سیكون؟ مع بیان
الطاقة اإلستیعابیة التي بینتھا وزارة التعلیم العالي نتمنى أیضاً التأكید على الوزارات المعنیة السیما ھنالك طلبة سوف یؤدون إمتحان الدور الثالث،
.وأیضاً في المستقبل یجب أن تكون ھنالك خطة مرسومة وواضحة تتولى اللجان البرلمانیة سواء لجنة لتربیة ولجنة التعلیم العالي اإلشراف علیھا

ثالثاً: بما یتعلق بالذي تعرضوا إلى ھجمات داعش، كنا في زیارة إلى محافظة نینوى العزیزة واجھنا الكثیر من اإلشكالیات التي طرحت في موضوع
نینوى الكثیر من الذین تھدمت بیوتھم وھجروا نتیجة األعمال اإلرھابیة لتنظیم داعش اإلرھابي لغایة اآلن یعانون األمرین وھذا االمر أیضاً في

محافظة صالح الدین نتیجة عدم توفیر الخدمات وتوفیر المستلزمات االمنیة لعودتھم، الیوم لعلھا مناشدة من اإلخوة اإلیزیدین الموجودین في محافظة
نینوى في سنجار وماعانوه من ظلم وإضطھاد نتمنى من حضرتكم مخاطبة الحكومة اإلتحادیة وأیضاً حكومة اإلقلیم في متابعة موضوع المفقودات

النازحات الذین أشاروا إلى وجودھم في المخیمات في سوریا او في بعض المناطق الیوم واجب الحكومة رعایة أبنائھا ومتابعتھم ومتابعة مصیرھم ال
.سیما إن الكثیر الیوم وھنالك قانون یسن بھذا اإلتجاه

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

.ترفع الجلسة إلى یوم غد األربعاء الساعة الخامسة مساًء

.رفعت الجلسة الساعة (9:05) مساًء


