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محضر جلسة رقم (1) السبت (14/9/2019) م
الدورة االنتخابیة الرابعة

الـسنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التــشـریعي االول

 

محضر جلسة رقم (1) السبت (14/9/2019) م
ً .عدد الحضور: (240) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید عمار یاسر(موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، تَُمُر على المسلمین ھذه االیام ذكرى فاجعة ألیمة لن یمحو ذكراھا الزمن مھما استطال، أال وھي فاجعة استشھاد سیدنا
الحسین (علیھ السالم)، وأھِل بیتِھ األطھار وأصحابِھ االبرار، إن ھذه الفاجعة الحزینة مناسبة تتجدد كل عام الستذكار الدروس الخالدة التي

جعلت من ھذه الشھادة مصداقاً للقول بأَن الدماء انتصرت على السیف، ألنھا تركت وراءھا رسالة أبدیة تتمثل بإرادة إصالحیة  مھما بلغ الثمن
ورفض الخنوع ألي سلطة متجبرة، رسالة سیدنا الحسین (علیھ السالم) وان كانت انسانیة المحتوى اسالمیة المنھج اال اننا كعراقیین أحق الناس

بإتباعھا والسیر على طریقھا وما أحوجنا الیوم لإلصالحات من أجل خیر شعبنا ووطننا وتجسیداً إلیماننا بثورة سیدنا الحسین (علیھ السالم)،
وبھذه المناسبة نستذكر كذلك شھداء الحادثة االلیمة التي رافقت مراسم الزیارة والمصابین فیھا ونجدد دعوتنا الى الحكومة لتقصي أسباب ذلك

والعمل على تالفي تكرارھا مستقبالً، فالعراق الذي یستقبل في كل عام المالیین من الزائرین لمراقد االئمة األطھار والعتبات الدینیة المقدسة على
تنوعھا حرٌي بھ ان یھتم أقصى اھتمام كل ما یتعلق في حیاة الزائرین وامنھم، وأدعوكم اخواني واخواتي الى قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على

.ارواح شھداء واقعة الطف الخالدة  وزوار الحسین (علیھ السالم) وشھداء العراق أجمعین

.(تمت قراءة سورة الفاتحة)

-:النائب حازم مجید ناجي –

.السالم على الحسین وعلى علي بن الحسین وعلى أوالد الحسین وعلى أصحاب الحسین

اعتصر قلوبنا االلم ونحن نتلقى خبر استشھاد أكثر من ثالثین من الموالین الحسینیین وإصابة أكثر من مئة أثناء أداءھم شعیرة ركضة طویریج
عند باب الحرم الحسیني المطھر، فتجددت مصائب عاشوراء بھذا المصاب الجلل، تعازینا الحارة لعوائل شھداء الحادثة األلیمة وتضامننا مع
أسر المصابین والجرحى ونسأل هللا أن یمن علیھم بالشفاء العاجل وعلى الحكومة المتمثلة بالسید رئیس الوزراء اإلسراع باتخاذ كافة التدابیر
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الالزمة لعالج المصابین وتوفیر احتیاجاتھم وتقدیم الدعم المادي والمعنوي لعوائلھم، كما وندعو السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب ومن
.منطلق المسؤولیة الوطنیة واالخالقیة الى اصدار قرار نیابي لضمان حقوق الشھداء من خالل شمولھم بقانون مؤسسة الشھداء

.نواب كربالء المقدسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األمانة العامة، یتم التأكید على الحكومة باتخاذ االجراءات الالزمة التي ذُكرت

-:النائب عدنان ھادي نور علي االسدي –

رحم هللا الشھداء والشفاء للجرحى في حادثة ركضة طویریج، سیادة الرئیس انا كنت ھناك موجود وأحد الذین اختنقوا كذا مرة في الركضة،
باإلضافة الى ما طرحتھ وطرحھُ الزمیل النائب أن یأخذ مجلس النواب أوالً قرار باعتبار ان ھؤالء شھداء النھم مظلومین وبالتالي ال تتركھ إلى

.الحكومة وانما نصدر قرار ھنا تكتبھ اللجنة القانونیة ونصوت علیھ باعتبار ھؤالء شھداء، ھذه النقطة االولى

النقطة االخرى: ھؤالء ابناء الشعب العراقي من ھو المسؤول عن دمائھم وفقد أرواحھم؟ ھل الحكومة؟ ھل العتبة؟ ھل مكان آخر؟ لم یكون ھناك
تنسیق بالتظاھرة الكبرى، ملیونیة، ال یوجد قطع ، ال یوجد ترتیب، لذلك أطالب بأن یشكل مجلس النواب لجنة تحقیقیة، نعم، العتبة شكلت لجنة
تحقیقیة ولكن بالتالي ھذه اللجنة مختصة بالعتبة، أما الحكومة أو مجلس النواب فعلیِھ تشكیل لجنة تحقیقیة لمعرفة سبب ھذا الخرق، ال نھ اذا لم
نعالجھ سوف یحدث في السنة القادمة، ألنھ نحن في كل سنة كل موسم عاشوراء لدینا ركضة ملیونیة، إذا لم نعالجھ حدثت في عام 1960 أو

عام 1970 واستشھد فیھا (73) زائر، لذلك أرى ان یبادر مجلس النواب بتشكیل لجنة تحقیقیة في ھذا الموضوع لتالفي تكرار ھكذا حادثة مرة
.أخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھل یحتاج األمر إلى تصویت؟ أعتقد یحتاج إلى توصیة

السیدات والسادة النواب سیصدر كتاب من رئاسة المجلس تتبنى توجھ السیدات والسادة النواب الحاضرین بما یتعلق بتعویض شھداء ھذه
الحادثة، ال یحتاج الى تصویت، الكل مؤیدین، ھل یوجد أحد معترض على  شمولھم وتعویضھم؟ ال نحتاج الى قرار، نحتاج الى تأكید، على

الحكومة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة بھذا الملف، ال نرغب أن نتخذ قرارات وتُترك خیاریة للحكومة، یُرسل كتاب الى الحكومة لاللتزام بھذا
.االمر. السیدات والسادة النواب مجلس النواب یتبنى توصیة الى الحكومة لتعویض شھداء حادثة الزیارة االخیرة في كربالء

.من یؤید ذلك؟ تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

بإسم السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ورئاسة المجلس، نتوجھ بالشكر والتقدیر العالي الى لجنة العالقات الخارجیة وكل الدوائر في مجلس
النواب الذین ساھموا باستضافة اجتماعات الجمعیة البرلمانیة اآلسیویة في بغداد، أتقدم لھم بالشكر ویؤكد ذلك من االمانة العامة ومن رئاسة

ً المجلس لتقدیم الشكر الى لجنة العالقات الخارجیة وكادرھا ومن تبنى ھذا األمر،         تُذكر أسماء لجنة العالقات الخارجیة، ویوجھ كتاب أیضا
.بشكل منفرد الى السیدة آال الطالباني لبذل جھد خاص بھذا األمر

السیدات والسادة النواب، في ھذا الیوم في الساعة الحادیة عشرة  تم عقد اجتماع من رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النیابیة للنقاش في مواضیع
عدیدة تتعلق بعمل المجلس والمضي باألمور التي ینتظر منا الشعب كثیراً سواء كانت في الجانب التشریعي أو الجانب الرقابي، وأعرض على

.السیدات والسادة النواب ما توصل الیھ االجتماع

أوالً: تشكیل لجنة لمتابعة االجراءات الحكومیة التخاذ التدابیر الالزمة لحفظ سیادة العراق وھذه اللجنة تتكون من رؤساء الكتل السیاسیة ویضاف
.لھا ممثلین من لجنة االمن والدفاع، والعالقات الخارجیة، واللجنة القانونیة

ثانیاً: تُشكل لجنة لبحث ملف المفقودین والمغیبین وإعادة النازحین وایضاً تتشكل ھذه اللجنة من رؤساء الكتل النیابیة وممثلین عن اللجان
.القانونیة، والھجرة والمھجرین، وحقوق االنسان

.ثالثاً: المضي بالتشریعات للقوانین وإعطاء أولویة للقوانین أدناه خالل الجلسات القادمة

.إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین
.التعدیل االول لقانون النزاھة

.قانون الخدمة المدنیة
.قانون الضمان الصحي

.قانون الشراكة مع القطاع الخاص
.قانون االتصاالت والمعلوماتیة

.قانون المحكمة االتحادیة
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قانون االستثمار المعدني وقانون ھیأة التصنیع الحربي، وھذا ال یعني عدم المضي بالقوانین االخرى الكل تمضي ولكن الجلسات القادمة
.سیتصدر جدول االعمال ھذه

رابعاً: مفاتحة الحكومة إلرسال القوانین التالیة: قانون التقاعد والضمان االجتماعي، سواء كانت في قانون واحد وھو قانون التأمینات االجتماعیة
أو بقانونین منفصلین التعدیالت التي علیھا، قانون لمعالجة أزمة السكن، قانون النفط والغاز، قانون مجلس اإلعمار، باإلضافة الى قانون الموازنة

.العامة االتحادیة لسنة 2020

.السیدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصویت على

تشكیل لجنة لمتابعة االجراءات الحكومیة التخاذ التدابیر الالزمة لحفظ سیادة العراق تتكون من رؤساء الكتل النیابیة، وممثل عن لجنة
.االمن والدفاع، والعالقات الخارجیة، واللجنة القانونیة. أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

تشكیل لجنة لمتابعة االجراءات الحكومیة في ملف المفقودین والمغیبین وإعادة النازحین وتتشكل من رؤساء الكتل النیابیة وممثل عن
.لجنة الھجرة والمھجرین، ولجنة االمن والدفاع، وحقوق االنسان، باإلضافة الى اللجنة القانونیة. أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على تقدیم الفقرة (ثامناً) (مناقشات عامة) لتكون الفقرة (أوالً) وأَمدھا (30) دقیقة قابلة للتمدید. أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المداخالت دقیقة ونصف لكل متداخل

-:النائب فالح ساري عبداشي عكاب –

بدایة الفصل التشریعي، لعل من اھم المواضیع المھمة والحساسة ھو االداء الحكومي، االداء الحكومي خالل الفترة الماضیة لم نلمس أي تقدم
على مستوى الخدمات، على مستوى مكافحة الفساد، على مستوى األمن، معظم الملفات الحكومیة والبرنامج الحكومي التي أعطت تحدیدات

ومواعید لتلك الملفات لم تُنجز، ھناك تقاریر صدرت من الحكومة عن نسب ھذه االنجازات، لكن اللجان المختصة النیابیة وایضاً ككتلة معارضة
أصدرت تقاریرھا بالعكس مما أشارت الیھ الحكومة، لذلك البد ان تكون ضمن اولویاتنا القادمة ھي مناقشة أداء الحكومة والتلكؤات الواضحة في
ملفات الخدمات، معظم الخدمات اآلن أموال متوفرة في وزارة المالیة، تخصیصات مرصدة ضمن قانون الموازنة، لكن لألسف الشدید ھناك تلكؤ

واضح في تنفیذ ھذه المشاریع وعدم عنایة واھتمام الحكومة في ھذه الملفات سیجعل تراجع الخدمات تأثیر سلبي من قبل الشعب على أداء
.الحكومة ونحن كمجلس نواب مطالبین بتقدیم تقاریر فصلیة عن ھذه النسب وایضاً ماھیة مصداقیة الحكومة في إعداد تقاریرھا

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

شكرنا الموصول وتقدیرنا للبرلمان وعلى رأسھم السید رئیس مجلس النواب والسادة النواب حول تشكیل لجنة متابعة ملف المغیبین وعودة
النازحین ھذا الملف مھم جداً، ونتمنى أن یحسم خالل الفصل التشریعي الثاني. أما الموضوع الثاني والمھم وھو وضع محافظة دیالى، سوف

.أتكلم بشكل واضح حول محافظة دیالى وبالنقاط

.ھناك قصف لمناطق آمنة بین الحین واآلخر
.قطع المیاه على بعض المناطق الذي أجبرھم على النزوح الى مناطق أخرى

.تعرض مفرزة شرطة تنقل موقوفین وقتل الموقوفین أمام أنظار المفرزة
.قتل مواطنین مارة في طریق خصوصاً منطقة الوقف

.عدم وجود مشاریع خدمیة في محافظة دیالى

رغم الخراب في دیالى الیوم نشاھد استثمار قبور المسلمین وحرمة االموات قد انتھكت بشكل واضح وصریح في محافظة دیالى، عدم عودة
النازحین رغم طول فترة التحریر، لذلك نطالب السادة أعضاء مجلس النواب والسید رئیس مجلس النواب بإحضار الحكومة المحلیة في محافظة

دیالى والسید رئیس مجلس المحافظة والقادة االمنیین لمتابعة ھذا االمر، وثانیاً تشكیل لجنة متابعة واشراف حول آلیة صرف موازنة 2019
وابواب الصرف وآلیة الصرف لكي نرى ماذا حدث في میزانیة 2019 وأین ُصرفت للتھیئة لعام (2020)؟ اتمنى ان یتم التصویت على ھذا

.االمر السید الرئیس

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

أوالً: سیادة الرئیس نحن نقدر جھودكم كھیأة رئاسة في متابعة بعض االمور الحساسة باألخص األمنیة، لكن الذي حصل في الفترة االخیرة قیام
.المجامیع االرھابیة من داعش في قضاء داقوق بارتكاب مجزرة للشباب في ساحة ریاضیة
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نتمنى أن یؤخذ ھذا االمر بنظر االعتبار، ألن الشرطة االتحادیة الموجودة ھناك، سیدي الرئیس سبق وان أرتكب أحد منتسبي الشرطة االتحادیة
حادثة قتل ألحد الضباط من اھل داقوق والسید وزیر الداخلیة، وشرطة السماوة تدخلوا في ھذا الموضوع، لكن الى اآلن لم یتم تسلیم القاتل الى
.الجھات الحكومیة، نأمل من سیادتكم التدخل في تسلیم القاتل الى الجھات الحكومیة أو القضاء لیتسنى إجراء االمر القضائي بالشكل المطلوب

-:النائب جمال فاخر عوید –

ھناك شریحة من األطباء البیطریین معتصمین أمام نصب التحریر منذُ یومین ولم یلتقي بھم أي وفد من الحكومة لمقابلتھم واالستماع الى
مطالبھم، األطباء البیطریین ھذه شریحة مھمة بالنسبة للشعب العراقي لألمن الغذائي والثروة الحیوانیة، نطلب من الحكومة إیجاد فرص تعیین

.لھذه الشریحة ألنھا شریحة مھمة بالنسبة للمجتمع العراقي وبالنسبة للثروة الحیوانیة

-:النائب عباس شعیل عودة الزاملي –

نحُن شاكرین زیارتك الى محافظة الدیوانیة قبل أیام، أن شاء هللا نالحظ نتائجھا قریباً، لدي قضیة مھمة، نحُن مقبلین على الموسم الشتوي، موسم
زراعة الحنطة والشعیر، بدالت اإلیجار المتراكمة للسنوات العجاف التي مرت وعدم تسدید المزارعین لبدالت اإلیجار، وزارة الزراعة لغایة

اآلن لم تتخذ إجراءات بتأجیل أو إیقاف إجراءاتھا القانونیة بحق المزارعین، نتمنى من جنابك التدخل بالوقت الحاضر بالتوجیھ الى السید رئیس
الحكومة والسید وزیر الزراعة بإیقاف إجراءاتُھم القانونیة بحق المزارعین بدفع بدالت اإلیجار لحین على أقل تقدیر لنھایة الموسم المقبل، ونحُن

.لدینا أتفاق على أنھ من خالل موازنة 2020 أن شاء هللا نستطیع أن نضمنھا من خالل الموازنة إللغاء ھذه بدالت اإلیجار

الموضوع الثاني، سیادة الرئیس قضیة نقل الصالحیات، وزارة الصحة ووزارة التربیة، أُرید أن أسأل ممثل الحكومة، ھل وزارة الصحة
ووزارة التربیة منقولة الصالحیات بشكل كامل أم أُعیدت الصالحیات الى وزارة الصحة ووزارة التربیة؟

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

مداخلتي خاصة بالمادة (140) من الدستور، فأطلب من جنابكم وضع في جدول أعمال الفصل التشریعي مسألة تشكیل اللجنة التي نص علیھا
:النظام الداخلي بخصوص المادة (140) وذلك لثالثة أسباب

.رأي المحكمة األتحادیة أكد على نفاذیة ھذه المادة .1
.وجود مفاوضات في الوقت الحالي بین حكومة اإلقلیم وحكومة المركز .2
.مسألة أنتخابات مجلس محافظات كركوك ومجلس المحافظات بصورة عامة .3

.لھذا أطلب من جنابكم

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھناك رأي تقدم لي من القوى السیاسیة، رئاسة المجلس أرسلت كتاب الى قوى سیاسیة لتسمیة ممثلیھم لتشكیل ھذه اللجنة، بعض القوى السیاسیة
.أجابت نشترك في اللجنة حال عودة النازحین الى مناطقھم

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

موضوع وزارة التربیة مھم جداً، أتمنى من جنابك اإلسراع في إكمال الكابینة الوزاریة وترشیح وزارة التربیة والتصویت علیھا ھذا الموضوع
.االول إلنتشال وزارة التربیة وإنتشال التربیة كافة من الفساد الموجود في التربیة

الموضوع الثاني، االھتمام بالسكك الحدیدیة الموجودة في محافظة نینوى ووصل اإلعمار الى الكیارة، السكك الحدیدیة مھمة جداً للتجارة ألن كان
.ھناك خط تجاري بین تركیا والموصل وبین سوریا والموصل، فإذاً إعمار ھذه السكك الحدیدیة سوف یكون أنتعاش للتجارة

-:النائب شیروان جمال خضر –

قبل أیام تعرضنا الى اعتداء من قبل بعض عناصر السیطرة المشتركة كو كجلي في محافظة نینوى، طبعاً ھذا األعتداء یُشكل سابقة خطیرة جداً
على األعتداء على نائب في البرلمان العراقي ویتمتع بالحصانة القضائیة، أنا أطلب من سیادتكم بتشكیل لجنة تحقیقیة واستدعاء قائد عملیات

نینوى كون السیطرة ھي بإمرة الجیش العراقي والوقوف على األعتداء الذي تعرضنا لھُ أنا والنائب األول لمحافظ نینوى في یوم األربعاء
.المصادف 11/9

-:النائب مثنى امین  نادر حسین –

أنا أُرید أن أتحدث عن موضوع حقیقة تحدثنا عنھُ أنا وبقیة الزمالء عشرات المرات وھي مظلمة الفالحیین الذین بقیت مخصصاتھم في ذمة
الحكومة العراقیة والمتأخرة منذُ عام 2014 الى 2015 الى 2016، ھذه المسألة أنا شخصیاً تحدثت عنھا أكثر من مرة في ھذا المجلس، ومع
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كل مرة نجد تجاھل واضح من الحكومة لمطالب عادلة من الفالحین، ھؤالء الذین جاءوا الى بغداد واعتصموا أمام مجلس النواب، والتقوا برئیس
الجمھوریة والتقوا بمسؤولین حكومیین ویوعدون خیراً في كل مرة، لكن لألسف الشدید الحكومة تتجاھل ھذا المطلب القانوني الذي یُدرج

استحقاقاتھُ في الموازنات المتتالیة ومع ذلك الحكومة ال تصرف ھذا األمر وال تعطینا جواباً واضحاً، وآخر مرة طرحُت فیھا ھذه المسألة المنصة
الكریمة من سیادتك طلبتم حضور وزیر الزراعة ووزیر المالیة لإلجابة عن ھذا الموضوع تحدیداً، لماذا یحرمون الفالحین من مستحقاتھم عن

الحبوب والحنطة التي سلموھا الى الحكومة العراقیة منذُ 2014 و 2015 و 2016 ولغایة الیوم؟

-:النائب حسن خالطي نصیف –

ھناك مطالبات متواصلة مستمرة من المفسوخة عقودھم، نحُن صوتنا على قانون الموازنة بفقرة وبعدھا ألحقناھا بقرار لمجلس النواب، إعادة
المفسوخة عقودھم سواًء في وزارة الداخلیة أو في وزارة الدفاع، لكن لألسف الشدید لم یتم تنفیذه بحجة عدم وجود تخصیصات مالیة،

.التخصیصات المالیة یجب أن یُحدد مسارھا من اآلن، وزارة المالیة لدیھا تخصیصات لھذا البند وأعتقد أن تنفیذھا أمر واجب

القضیة الثانیة تجري اآلن في البصرة وفي المحافظات األخرى حملة رفع التجاوزات، ونعتقد أن ھذا أمر جید ال بأس بِھ، نحُن مع أن تكون
المدن منظمة مع أن تكون ھناك طریقة جیدة لحفظ مظاھر المدینة، لكن في نفس الوقت ھناك أسواق كبیرة ھناك قضایا ومراكز اعتادت الناس

.علیھا وأصبحت أمر واقع، نحن مع ان تستمر الحملة ولكن یجب أن تكون ھناك مواضیع بدیلة وأماكن بدیلة إلصحاب ھذه المحالت

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

بتاریخ 8/9 زار وفد نیابي مدینة البصرة لإلطالع على أھم ما تحتاجھُ ھذه المدینة، حقیقة كان ضمن الزیارة زیارة میناء الفاو الكبیر، الجمیع
یعلم مدى حاجة البلد إلنشاء ھذا المیناء، بالحقیقة دور مجلس النواب یجب أن یكون لھُ دور كبیر في موازنة 2020 لتخصیص أموال إلكمال

ھذا المشروع المھم واالستراتیجي للدولة العراقیة، كان ضمن الزیارة أیضاً اإلطالع على خروقات الكویت تجاه الحدود البریة والبحریة، سیدي
الرئیس مطلب الوفد البرلماني الذي زار مدینة البصرة تشكیل لجنة تحقیقیة تُحقق مع جمیع الوفود التي تفاوضت مع الكویت واالطالع على أھم

.ما دار في ھذا الموضوع الكبیر والحیوي منھا التجاوزات على حدودنا البریة والبحریة

-:النائب اسوان سالم صادق الكلداني –

سیادة الرئیس كان ھنالك قرار من المحكمة االتحادیة باستبدال نائبین بمرشحین أثنین، وتم تطبیق القرار باستبدال النائب (برھان الدین اسحاق)
.بالنائب (یونادم كنا) ولم یتم إكمال قرار المحكمة االتحادیة باستبدال النائب (عما نؤیل) بالمرشحة (بیداء خضر) وحضرتك طلبت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تحضر یوم األثنین القادم لتأدیة الیمین

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

نقدم التعزیة بمناسبة ذكرى استشھاد األمام الحسین وكذلك استشھاد ثُلة من المؤمنین أثناء التدافع في زیارة كربالء، سیادة الرئیس تطبیق قرارات
القضاء أمر واجب على جمیع الجھات في الدولة وبما فیھم مجلس النواب، صدرت قرارات رفع حصانة بحق النائب (فائق دعبول) نتیجة تمجیده

لحزب البعث وھذا أمر واضح جداً تحدثنا بھ في جلسة سابقة، اآلن صدرت من القضاء أمر برفع الحصانة وجاء ھذا األمر الى مجلس النواب
بتاریخ 7/7/2019 وأنا أستغرب بصراحة بأنھ لم یطرح خالل ھذه الفترة، یعني أكثر من شھرین لم یطرح ھذا الموضوع وكان موجود الفصل

التشریعي السابق قبل التعطیل كنا نتأمل أنھ یطرح ھذا الموضوع، ھذا فیھ تطبیق لقرارات القضاء واحترام الى قرارات القضاء، نرجو من سیادة
رئیس مجلس النواب أن یعرض ھذا الموضوع على مجلس النواب من أجل التصویت علیھ، وكذلك أصدار أمرین، یعني ثالثة أوامر قبض،
إصدار رفع حصانة بحق ھذا النائب، نرجو بتطبیق أمر القضاء من أجل أن یأخذ القضاء مجراه بتطبیق العدالة وإنصاف المواطنین ألن ھذا

.النائب بصراحة أساء الى الشعب العراقي وإلى الضحایا، وكذلك الى المواطنین، نشاھد بأنھ بذاءة اللسان ونشاھد بأنھ اإلساءة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أحب أن أوضح أمر، خالل العطلة التشریعیة اتخذنا االجراءات برفع الحصانة عن جمیع السیدات والسادة النواب الذي ورد بحقھم رفع حصانة
لقضایا لیست قضایا نشر، القضایا التي ھي خارج قضایا النشر، تم رفع الحصانة عنھم باستخدام صالحیة رئیس المجلس وأؤكد أیضاً الذین تم
رفع الحصانة منھم األغلب منھم ھم تقدموا بطلب لرفع الحصانة والدعاوى التي بحقھم لیس أثناء شغلھم منصب نائب، الدعاوي التي موجودة
بحقھم فقط للتوضیح ھي خالل ممارستھم ألعمالھم في السلطة التنفیذیة، سواء في الحكومات المحلیة أو في بعض الوزارات والمؤسسات، إال

.نائب واحد. بما یتعلق بدعاوي النشر یحتاج الى قرار من المجلس

سوف أعرض األمر على المجلس في الجلسة القادمة، بجمیع طلبات رفع الحصانة التي من ضمنھا ھذا الطلب، أعرضھ على المجلس وللمجلس
.ما یرتأي

-:النائب مظفر اسماعیل اشتیوي –

سیدي الرئیس بعد التریث بتشكیل لجنة فنیة بین العراق وبین الكویت على مد السكة الحدیدیة التي تربط العراق بالدول األوربیة عن طریق میناء
مبارك، إرتأت الكویت مرة أخرى أنھ أنشاء منطقة حرة بین العراق والكویت عن طریق منفذ (سفوان) الحدودي، وھذه الطریقة وھذا الموضوع
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.ھو قتل للموانئ العراقیة، قتل لمیناء أم قصر الجنوبي والشمالي وخور الزبیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي عالقة المنفذ بالمیناء؟

-:النائب مظفر اسماعیل اشتیوي –

.تكون منطقة حرة وعندما تكون منطقة حرة ھو تصریف لبضائع میناء مبارك الكبیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا األمر ُعِرض ألن النائب عالء سألني نفس السؤال، ھذا األمر عرض في اجتماع رؤساء الكتل وحصل ضمن البند الذي صوت علیھ مجلس
.النواب التخاذ االجراءات الالزمة بما یتعلق بحفظ سیادة العراق

-:النائب مظفر اسماعیل اشتیوي –

سیادة الرئیس إنشاء منطقة حرة یكون على طریبیل، یكون على الولید، یكون على ربیعة، لیس قرب الموانئ العراقیة لتصریف بضائع میناء
مبارك، نحن لدینا موانئ قریبة من منفذ (سفوان)، لدینا الشمالي والجنوبي (أم قصر) ولدینا خور الزبیر، فبرفض إنشاء ھذه المنطقة الحرة

.القریبة من الموانئ العراقیة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

سبق وأن تمت قراءة مقترح قانون االختفاء القسري من قبل لجنة حقوق األنسان النیابیة، على أمل أنھ تعقد اللجنة لقاءات مع رؤساء الكتل
السیاسیة لبحث ونقاش ھذا المقترح، لكن في 19/8 جاءنا كتاب من ممثل الحكومة الى األمانة العامة لمجلس النواب ثم الى لجنة حقوق األنسان

للتریث في المضي أو السیر في اجراءات تشریع مقترح القانون لوجود مشروع قانون عند الحكومة یتالءم مع التزامات العراق الدولیة، لذلك
نوجھ عنایة سیادتكم باإلیعاز الى مجلس الوزراء أو الى الحكومة بأرسال مقترح مشروع القانون، بصراحة یعني نتوجس خیفة في تسویف األمر

.وعدم إرسالھ من قبل الحكومة وبعدھا سوف نضطر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األمانة العامة مفاتحة الحكومة بھذا الصدد

 

 

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد –

بوصفي رئیس اللجنة الفرعیة من اللجنة المالیة المسؤولة عن عقارات الدولة نود أن نؤكد بأننا قطعاً لسنا مع التجاوزات على أراضي الدولة، في
ذات الوقت لسنا مع ھدم بیوت المواطنین المتجاوزین دون توفیر البدیل، لذلك أطلب أیقاف ھدم المساكن لحین توفیر سكن یلیق بالمواطن عن
طریق المجمعات السكنیة االستثماریة، نرغب أن تكون موازنة، ال نرغب أن الدولة تخسر وال نرغب المواطن أن یكون بدون سكن، لذلك أن

.تتقسط ھذه المبالغ على المواطن تقسیط مریح حتى الدولة تسترد التكالیف، یعني بمعنى عن طریق المستثمر، إذاً تكون موازنة

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –

سیدي الرئیس، أعضاء مجلس النواب المحترمون، بالنسبة لقضیة وزارة التربیة والوزیر المرشح الذي ال نعلم متى سوف یقدم، نطلب من مجلس
النواب ومن ھیأة الرئاسة الضغط على الحكومة، الى السید رئیس مجلس النواب نطلب منكم التأكید والضغط على الكتل السیاسیة من أجل إتمام

قضیة ترشیح وزیرة للتربیة أو وزیر، نحن على الرغم من كل ما یجري وكل االتفاقات السیاسیة لكن في الوقت نفسھ ال بد أن تنأى وزارة
التربیة عن قضیة المحاصصة، یعني نحن الى حد الیوم وصلنا كتاب الى لجنة التربیة من السید رئیس مجلس الوزراء یقول أن القضیة تابعة الى

الكتل السیاسیة، ال بد من أن یكون ھنالك ترشیح، فنحن نسأل السید رئیس مجلس الوزراء أن كانت الكتل السیاسیة ال ترشح، فھل سنبقى على
.ھذا الوضع ھذه قضیة

القضیة الثانیة لدینا مشكلة كبیرة في التربیة وھي قضیة المحاضرین وقد وضعنا وبتأیید من جمیع أعضاء مجلس النواب فقرة في موازنة عام
2019 أعطینا الصالحیة الى رئاسة مجلس الوزراء بتثبیت المحاضرین، فالبد من وضع استراتیجیة معینة لالنتھاء من ھذه القضیة، وكونھم قد

.خدموا الواقع التربوي

الیوم اذا سرحنا جمیع المحاضرین أعتقد معلوم لدى الجمیع أنھ التربیة والواقع التربوي سوف یتم إیقافھ ولن یكون ھنالك دوام في مدارسنا،
فأرجو من مجلس النواب متابعة ھذا األمر سواًء مع مجلس الوزراء حیث أنھ أعطیناه الصالحیة بتثبیتھم أو بوضع فقرة توضح ھذه القضیة

.وننتھي من ھذه المشكلة بتثبیتھم بأي صورة نضعھا، سواًء بتثبیت الجمیع أو وضع نسبة معینة
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-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.سیادة الرئیس أرجو أن یكون لدیك سعة الصدر ألتكلم في ھذه الجزئیة

قانون انتخابات مجالس المحافظات المادة (16) سوف تكون لدیھا دواعي سلبیة أو تداعیات سلبیة على موضوع النازحین، النازحین في ھذه
الفقرة، أنا اعلم بأنھ ھنالك تم التصویت علیھا وأعلم أنھ كان ھنالك مفاوضات كبیرة على ھذا الموضوع ولكن أیضاً في بعض األحیان قد یتم
إقرار كما قررنا في الموازنة وبعدھا كان ھنالك تعدیل على بعض المواد، في اعتقادنا أنھ المادة (16) سوف تكون لدیھا دواعي سلبیة على

.تصویت النازحین ألنھ مكتوبة في دوائرھم االنتخابیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا شخصیاً ال یوجد لدي مانع نقول أنھ النازحین العرب بإمكانھم یدلون بأصواتھم في محافظاتھم

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.ال نتكلم نازحین العرب ونازحین الكورد والنازحین التركمان، نتكلم بجزئیة عامة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال فقط ھذه الجزئیة أنا بحاجة أن أعالج في ھذه الجزئیة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

الجزئیة العامة سیادتك موجودة أنھ یجب یتم اإلدالء بأصواتھم في دوائرھم االنتخابیة وأیضاً أنھ ھنالك یعني تسھیالت لحركة النزوح الداخلي
ولكن ھنالك حركة من النزوح الخارجي وھو ھذا الذي بالنسبة الى المدن المحررة المھم، لذلك السبب أرجو یعني أرجو األخذ بنظر االعتبار من

.قبل سیادتك ومن قبل القوى السیاسیة بتعدیل ھذه المادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة نتائج االنتخابات األخیرة ألغت جمیع المراكز االنتخابیة للنازحین إال مركز واحد، ال أرغب أن أسمي ھذا المركز، النازحین
ظروفھم الحالیة یحتاجون الى العودة، مادام سوف یبقى ینتخب خارج دائرتھ سوف لن نشجعھ على العودة، نشجع على عودة النازحین ونوفر لھم

.االمكانیات الضروریة لعودتھم واالدالء بأصواتھم في محافظاتھم، ھذا رأیي وأعتقد یوجد طعن أمام المحكمة االتحادیة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

ھنالك طعن ولكن أطلب من سیادتك ومن القوى السیاسیة النظر مرة أخرى في ھذا الموضوع، ألن ھذا الموضوع أیضاً لیس دستوري، یعني
ھنالك فقرة في الدستور (20) التي ھي المادة یعني تقول أنھ كل الشعب العراقي نساء ورجال یجب یعني لدیھم الحق السیاسي بالتصویت

ً .وباالنتخاب وبالترشیح، ھذا ھنا، ھذه الفقرة تقول أیضا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین المخالفة الدستوریة اذا تم؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.سوف لن تستطیع أنت اذا جمیع النازحین من مثالً المتواجدین لیس فقط أنا ال أتكلم عن الكورد أتكلم عن الجمیع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، ال جمیع النازحین

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

قد یكون ھنالك نازحین في الجنوب، قد یكون ھنالك نازحین في اقلیم كوردستان، ھؤالء كیف سوف تدخلھم في سیارات أو في طائرات یأتوا الى
.دوائرھم االنتخابیة لیدلوا بأصواتھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نشجعھم یدلون بأصواتھم في محافظاتھم
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-:النائبة إخالص صباح خضر الدلیمي –

السید رئیس المجلس فیما یتعلق بملف المفقودین، ملف المفقودین مضى علیھ من عام 2014 والى حد ھذه اللحظة لدینا آآلف المفقودین ال نعرف
مصیرھم، السید الرئیس نحن كمجلس نواب إلى حد ھذه اللحظة لم نأخذ خطوات حقیقیة بإیجاد الحلول لحل ھذه المشكلة العقیمة، لدینا جمھور
باآلالف یطالبنا بملف المفقودین، السید الرئیس ھناك مقابر جماعیة في محافظة نینوى والمحافظات األخرى، ھل فكرنا نحن كمجلس نواب أن
نتعاقد مع منظمات دولیة لكي نفتح ھذه المقابر الجماعیة؟ لكي نعرف ھل ھذه عائدیة الجثمان إلى أھالیھا لنثبّت حقوقھم؟ السید الرئیس إلى حد

.اآلن ھؤالء ذوي المفقودین لیس لدیھم أي حقوق من الدولة ولیس لدیھم رواتب وال یعاملون معاملة ذوي الشھداء

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة ھذا ضمن ما صوتنا علیھ بتشكیل لجنة لبحث ملف المغیبین وإعادة النازحین التي سوف تكون بعضویة رؤساء الكتل النیابیة واللجان
.التي ذكرناھا وصوت مجلس النواب على ذلك، ویجب أن تباشر اللجنة أعمالھا من یوم غد

-:النائبة إخالص صباح خضر الدلیمي –

.أنا أطلب تبني الموضوع من المجتمع الدولي، حتى لو كانت ھناك لجان دولیة مع لجان محلیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعیدي الجملة التي طالبتي بھا

-:النائبة إخالص صباح خضر الدلیمي –

تشكیل لجان محلیة بشراكة مع لجان دولیة، أطلب تدخل المجتمع الدولي في ملف المفقودین، السید الرئیس الموضوع مھم جداً ھناك آالف مؤلفة
.یطالبوننا نحن كنواب ممثلین عنھم، لم نأخذ خطوات حقیقیة وأطالب سیادك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم إتخاذ اإلجراء الالزم

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

طبعاً نشكرك السید الرئیس ومن خاللك نشكر جمیع الكتل السیاسیة التي التفتت بجدیة لملف المفقودین، وأضم صوتي إلى صوت السیدة إخالص
.الدلیمي لكل ما تفضلت بھ بما یخص ملف المفقودین

أما الملف الساخن اآلخر ملف الشرطة المفصولین في المحافظات المحررة، طبعاً ھذا الملف یعني تم التصویت من خالل الموازنة وتخصیص
مبالغ لھم وبجھود جدیة وحقیقیة من السید وزیر الداخلیة تم أنھاء كل المتعلقات التي في جعبة وزارة الداخلیة، لذلك أتمنى من خالل جنابك الكریم

أستاذ محمد الحلبوسي المحترم أن یتم الضغط على وزارة المالیة باإلسراع بأنھاء ھذا الملف، خاصة أن الكثیر من أصحاب ھذا الملف من
المفصولین یعني أصابھم فرحة وغبطة بھذا الموضوع بحسمھ، لكن بصراحة بدأت خیبات األمل أو تباطؤ بھذا الملف تُلقي بظاللھا على حالتھ

.النفسیة

-:النائبة محاسن حمدون حامد –

بالنسبة لحقوق نینوى األجراء الیومیین في الوزرات المختلفة أو الدوائر المختلفة في محافظة نینوى، الكثیر من األجراء الیومیین تم رفض
.استقبالھم بعد التحریر على الرغم من حاجة الدوائر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن أن تحصري حاجاتھم في أي من الوزارات حتى یتم متابعة الموضوع كرئاسة مجلس، أرید أن تضعیھا في كتاب

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

نقطتان، السید الرئیس بدایةً الموضوع الذي یخص الخدمات بصورة عامة على مستوى العراق فیما یخص الحكومة، نحن سبق وان بالفصل
التشریعي السابق كان ھناك كتاب موجھ إلى جنابكم بإستضافة السید رئیس مجلس الوزراء وحكومتھ لیعلمنا على ما أنجزتھ ھذه الحكومة أمام

الشعب وأمام الرأي العام، وأتمنى من جنابك أن تؤكد على ھذا الجانب، ھذه نقطة. النقطة الثانیة، السید الرئیس محافظة دیالى والوضع في
المحافظة إذا كان على مستوى األمني وعلى المستوى اآلخر، بالتالي السید الرئیس ما أثیرا قبل أیام ھناك مشكلة وأنا اعتقد أنت على علم بھ

وأنت على إطالع ھي مقبرة الشریف، وبالتالي نحن نؤكد على إبعاد المشاریع االستثماریة على المناطق التي تنتھك حرمات الموتى ھذه بالدرجة
األولى رقم واحد، لكن السید الرئیس نحن ال نرید أن تستغل ھذه األمور لمصالح شخصیة، لمصالح طائفیة ومصالح قومیة، اعتقد ھناك بعض

اإلشكاالت التي تحصل أتمنى من جنابك أن تتدخل بھذا الموضوع أو تشكل لجنة تحقیقیة لتقصي الحقائق حتى على األقل ھناك مشاكل بین
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الوقفین السني والشیعي لیس على مقبرة الشریف فقط السید الرئیس، ھذه المشاكل سوف تولد لنا مشاكل أخرى وبالتالي نحن دیالى تعرف جنابك
.النسیج االجتماعي ومكوناتھا أعطت دماء حتى استقرت نوعاً ما

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتم متابعة األمر بالتنسیق مع نواب دیالى

السیدات والسادة النواب أطلب من حضراتكم مراجعة الدوائر ذات العالقة إلكمال البصمة األلكترونیة بما یتعلق بالتصویت األلكتروني، الحضور
والغیاب سوف یكون ألكتروني والتصویت سوف یكون ألكتروني في حال اكتمال التسجیل لدى الدوائر المعنیة، دائرة االتصاالت تصویت

.ألكتروني سوف یصبح، فقط خذوا بصمة وال عالقة للبصمة بالكرسي، لیس لھا عالقة

-:النائب حسن سالم عباس –

الحقیقة الیوم كنا نتوقع أن نناقش الحدث األبرز واألھم والذي یھدد أمن البالد والمتعلق باالعتداءات األمریكیة الصھیونیة على المواقع األمنیة
العراقیة وخصوصاً مخازن السالح والعتاد للحشد الشعبي، الحقیقة الیوم یعني جدول أعمال مجلس النواب ال یرقى إلى المخاطر التي یتعرض

لھا البلد، الیوم سیادة منتھكة، الیوم أمن مھدد والحقیقة ھذا الموضوع یعني موضوع مھم وخصوصاً ھناك یعني قرار أدانة للكیان الصھیوني في
.الجامعة العربیة والیوم الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

بدون مسمیات، ألن الزالت التحقیقیات الحكومیة واألمنیة جاریة، عندما نسمي المسمیات بأسمائھا یجب أن نتخذ أجراء، أرجو أن تستمر
.بالمداخلة بھذا السیاق

-:النائب حسن سالم عباس –

یعني إضافة إلى ذلك ھناك دالئل تشیر على الكثیر ھناك أقوال بأن ھناك مستشارین ومدربین لكن الیوم ھناك دالئل تشیر إلى دخول أرتال من
السالح والعتاد واآللیات إلى قاعدة عین األسد من األمریكان، لذلك یجب أن نضع حد لھذه التجاوزات وخصوصاً أن أغلب التحقیق الجاري یقول

.أن الطائرات المسیرة ھي لیست تخرج من إسرائیل بل من القواعد األمریكیة، نحن طلبنا تواقیع

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب ھذا األمر تم مناقشتھ صباحاً مع رؤساء القوى السیاسیة وتم التصویت على تشكیل لجنة من رؤساء الكتل النیابیة واللجان المعنیة بما
.یتعلق بھذا الملف والملفات األخرى ضمن إطار سیادة العراق وحفظ سیادة العراق

.ممكن أن تنسق مع رئیس كتلتك بھذا األمر

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

نحن في الفصل التشریعي الثالث نسمي ھذا الفصل ھو فصل السیادي الوطني، وذلك لجدولة موضوع مھم ھو أنھاء التواجد األمریكي والتركي
على األراضي العراقیة، وایضاً تسلیح قواتنا األمنیة بالدفاعات الجویة والرادارات بحجم التحدیات في موازنة 2020 ونحن مقبلین على ھذه

الموازنة، الموضوع الثالث توجیھ وزارة الخارجیة بتحمل مسؤولیاتھا، الیوم وزارة الخارجیة خجولة في خطابھا یوجد استھداف خارجي وتقریر
موجود في وزارة الدفاع وأنا أطلعت علیھ شخصیاً، وزارة الدفاع بوجود طیران خارجي وبالتالي على وزارة الخارجیة أن تتحمل مسؤولیاتھا

ومجلس النواب یوجھھا، ایضاً انسجاماً مع السیادة الوطنیة ھو حل الخالفات العالقة تحت سقف الدستور بین الحكومة االتحادیة وإقلیم
كوردستان، وایضاً انسجاماً ونحن مقبلین على فصل جدید في الموازنة، أن تكون الموازنة ھي بعیدة عن الكالسیكیة للموازنات السابقة والموازنة

یوجد بھا خدمة وخدمات، موازنة منصفة، موازنة تحل مشاكل البطالة والملفات التي تتعلق بحیاة المواطنین والعیش الكریم، السید الرئیس ھذه
.القضایا قضایا مھمة ترتبط وتلتصق مع المادة (50) من الدستور التي تتعلق بالسیادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، تثبیت الحضور اآلن

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

المادة (62) من الدستور كما بین التقدیم مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة، ایضاً ألزمت بتقدیم الحسابات الختامیة لم تقدم منذُ سنة
2011، الحسابات الختامیة ھي تكمن أھمیتھا ألنھا تبین كفاءة الصرف وتوضح سالمة تنفیذ بنود الموازنة وتعین على التحقق من واقعیات

التقدیرات والتخمینات للتخصیصات المرصودة، وتبین موارد الھدر والمخالفات والفساد ومالحقتھا ومنع وغلق منافذھا في الموازنات الالحقة،
ایضاً تھیئ مراقبة لوحدة المعاییر في توزیع التخصیصات على المحافظات العراقیة وفق معیار عادل، والتحقق من إلتزام المحافظات جمیعھا

بتسلیم كافة اإلیرادات االتحادیة كإیرادات بیع النفط والمنافذ والكمارك، أنا اعتقد ایضاً یصبح تأكید على الحكومة لتقدیم الحسابات الختامیة حتى
.تصبح ھناك أضاءة وتصور واضح في طریق إعداد الموازنة العامة
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-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

یوجد موضوع مھم وخطیر في نفس الوقت، السید الرئیس الزیارة األخیر للسید رئیس الوزراء لتركیا من المواضیع المھمة واألساسیة التي
نوقشت وتم االتفاق علیھا موضوع المیاه، تم تشكیل لجان من المختصین من الجانب التركي ومن الجانب العراقي، وھذا یأخذ فترة طویلة وكانت

ھناك مباحثات ونقاشات وتم الوصول إلى التوقیع النھائي على حصة العراق المائیة، في آخر لحظة أمتنع الجانب التركي على التوقیع ورجع
الوفد العراقي للعراق، السید الرئیس أطلب من جنابك أن یكون ھناك استضافة لوزیر الموارد المائیة وللجنة التي قامت بالتفاوض مع الجانب

التركي، الن ھذا الموضوع موضوع مھم جداً، موضوع المیاه نحن ال ننتظر أن تحدث الشحة في العراق وبعد ذلك نتجھ إلى ھذه األمور، نرید
.أن نعرف األسباب أسباب مھمة وخطیر، على ھیأة الرئاسة وعلى مجلس النواب بإعتبار المیاه شيء مھم وخطیر بالنسبة للبلد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وھو كذلك

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

قرر جنابك الكریم قبل أن تبدأ العطلة التشریعیة استضافة وزیر المالیة ووزیر النفط ورئیس دیوان الرقابة المالیة، وبالنظر إلى اختصار الجلسات
إرتأت ھیأة الرئاسة أن تكون االستضافة في القاعة الدستوریة وتم حضور أكثر من (83) من السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب، السید
الرئیس الحقیقة ما استمعنا إلیھ من ھذه األجوبة یرتقي أن نقول كلمة خطیرة، أن اوالً فیما یتعلق بنفط العراق ھو ھدر وھناك استباحة للنفط

العراقي وھناك سوء إدارة حقیقیة وواضح من قبل وزیر النفط، السید الرئیس 2009 وقعنا جوالت تراخیص متتالیة ھذه جوالت التراخیص دفع
العراق بسببھا إلى حد ھذه اللحظة (84) ملیار دوالر إلى حد ھذه اللحظة، إضافة إلى ملیون برمیل یومیاً یدفع إلى الشركات النفطیة، الكارثة

الكبرى أن كان من المفترض أن یرتفع سقف اإلنتاج (12) ملیون برمیل، المشكلة السید الرئیس اآلن تذكرت وزارة النفط إننا ملتزمون
بـــ(أوبك) وبنفس ھذا الوقت توقع وزارة النفط بدون أي إعالن، كیف وقعت؟ مع شركة روسیة في محافظة االنبار، ھذه الشركة موضوعة على

قائمة عقوبات الخزانة األمریكیة، معناه ال تستطیع أن تحضر أي مبالغ إلى العراق فكیف تستطیع أن تعمل؟ السید الرئیس ما یحدث في وزارة
النفط ھي سوء إدارة منقطعة النظیر ونفسھا في وزارة المالیة، وعلیھ ولكون قدمنا طلبات استضافة ولكوننا ھذه طلبات االستضافة لألسف الشدید

السادة وزیر المالیة ووزیر النفط لم یستفیدوا منھا لكي یوضحوا للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن أموالنا وثرواتنا نحافظ علیھا، علیھ
نحن قدمنا إلى سیادتك طلبات استجواب إلى السید وزیر النفط ووزیر المالیة، أتمنى من سیادتك أن یكون ھذا الفصل التشریعي ھو فصل الرقابة

الحقیقیة من السادة النواب على السادة الوزراء لكي یطلع الشعب العراقي على حقائق كارثیة ومصیریة ألجیالنا. السید الرئیس ثروات العراق
.النفطیة وغیر النفطیة اآلن وقعت عقود ال یمكن التالعب بھا

-:النائب احمد إسماعیل إبراھیم المشھداني –

.اعتقد حتى ینحسم الجدل قضیة المداخالت تصبح ھناك ورقة وقلم وأسماء أفضل

-:السید رئیس مجلس النواب –

من الجلسة القادمة المدة ربع ساعة تكون في نھایة الجلسة كما ھي، ولكن الیوم ألننا في بدایة فصل تشریعي والكثیر من األمور لدى السیدات
.والسادة النواب. تثبیت الحضور داخل القاعة

-:النائب احمد إسماعیل إبراھیم المشھداني –

السید الرئیس شریحة المھندسین شریحة مھمة في المجتمع العراقي لھا دور كبیر في تطویر وُرقي المجتمع والبلدان، ھذه الشریحة واقصد
شریحة المھندسین أن ھم أبنائنا وبناتنا مضى على اعتصامھم (62) یوم في نقابة المھندسین دون أن یقدم لھم أي حلول من الحكومة المركزیة،

حملونا أمانة نوصلھا إلى رئاسة مجلس النواب والى أعضاء مجلس النواب، في أن یتدخل مجلس النواب في أنصاف ھؤالء المعتصمین من
المھندسین یطالبون بحقوقھم اإلنسانیة، وأنا اعتقد أن حقوقھم حقوق قانونیة ودستوریة، السید الرئیس سوف نجمع تواقیع ألن ھذه الشریحة مھمة

الن ھذه الشریحة تستحق الن لھم حق علینا الن وصلوا صوتھم لنا سوف نجمع تواقیع ونحیلھا إلى جنابك وبدورك أنت تحیلھا إلى القانونیة حتى
.یصبح ھناك قرار داخل قبة مجلس النواب

 

 

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

یعني نحن نالحظ یعني نصوت ونقرر لكن تأتي السلطة التنفیذیة بأجراء وبقرار معاكس لقرارنا، یعني في الفصل السابق قررنا بإلغاء مكاتب
المفتشین العمومیین وأتت الحكومة وعینت قسم منھم، في الدورة السابقة تم التصویت بإلغاء قیادات العملیات العسكریة لبعض من المحافظات،

وأتت الحكومة وشكلت قیادات جدیدة في محافظات أخرى، یعني السید الرئیس طلبي ومقترحي لجنابكم ولھیأة الرئاسة طرح ھذا الموضوع على
.األقل في اجتماعكم للرئاسات الثالثة بأن ال یكون ھناك المعاكسة بقرارنا وبقرار آخر وشيء آخر من الحكومة

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –
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أؤكد على الجانب الرقابي لمجلس النواب في الفصل التشریعي الحالي، وبذلك أنا أقترح أن تكون لمجلس النواب استضافة ألحد الوزراء على
األقل أسبوعیاً لیستعرض برنامج وزارتھ ما قدم وما سوف یقدمھ، بھذه الطریقة نكون متفاعلین أكثر میدانیاً مع السادة الوزراء وایضاً لكي نبرئ

.ذمتنا أمام الشارع بأننا نتابع عمل الوزارات وغیر مھملین بھذا الجانب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .نعم سوف یتم التوصیة والتوجیھ بذلك بحضور الوزراء بشكل متسلسل إلى مجلس النواب أسبوعیا

-:النائب طھ ھاتف محي الدفاعي –

أن أھم مشكلة تواجھنا ھي البطالة والعاطلین عن العمل سنویاً یضاف الى السوق العراقي أكثر من (300) ألف خریج دون ودود أي فرصة
عمل أمامھم حتى الذین تم تعیینھم بأجیر یومي تم إلغاء ھذه األوامر بقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل یومین یوجد قرار صدر یمنع

الوزارات من التعیین حتى بأجیر یومي مقابل ھذا القرار یوجد اآلالف العمالة األجنبیة الذي تدفق عبر شركات مختلفة ملئت السوق حتى دون
فحص طبي لذا أرجو من سیادتكم وجود تنظیم عملیة دخول العمالة األجنبیة للعراق وإعطاء الفرصة للعراقیین للعمل في شركات القطاع

.الخاص

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

-:لدي ثالثة مالحظات سوف أعرج علیھا بسرعة

أوالً: في الدورة البرلمانیة السابقة أصدر مجلس النواب عدة قرارات باعتبار بعض المناطق المحررة مثل بیجي والشرقاط والطینیة وبعض
مناطق الموصل واألنبار وبعض المناطق األخرى تم اعتبارھا مناطق منكوبة بقرارات صدرت من مجلس النواب ولكن لألسف ھذه القرارات لم
تجد طریقھا للتطبیق ولیس ھناك أي اكتراث حكومي بھذا الموضوع ولم تخطي الحكومة السابقة وال الحالیة باتجاه أعمار ھذه المناطق وتصلیح

.البنى التحتیة فیھا وبالتالي فقط كان ھناك إعالن من مجلس النواب لم تجد ھذه المناطق أي جانب تنفیذي إلعادة الحیاة لھا

ثانیاً: بالنسبة لموضوع إعادة منتسبي الداخلي والدفاع المفسوخة عقودھم حسب القرار الذي أصدره مجلس النواب من خالل الموازنة كما أسلفت
الست بسمة أنھ تابعت الموضوع مع الداخلیة والسید الوزیر وأكملت كل اإلجراءات ولكن العقبة ھي في المالیة تحدیداً في دائرة الموازنة لذا أجد

ً الحل ھو استضافة المعنیین في وزارة المالیة في إحدى اللجان المعنیة وخصوصاً لجنة األمن والدفاع ومناقشة ھذا الموضوع إلیجاد حل علما
.أنھم مستعدین یباشرون بعملھم بدون راتب لھذه السنة وإضافة رواتبھم على عام 2020

ثالثاً: أرجو رفع الفقرة األولى في جدول األعمال بناء على طلب رئیس اللجنة القانونیة بعرض مسودة القراءة الثانیة على اللجنة القانونیة إلعطاء
.رأیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أضیفت في جدول األعمال بعد التنسیق معكم لذا دعونا نمضي بجدول األعمال القانونیة ساندة تدخل في الصیاغات بما یتعلق بھذا األمر وال
.تدخل في جانب آخر

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

أنا حدیثي حول منطقة سھل نینوى التي تشھد بین الحین واآلخر أفعال وخلق األزمات في ھذه المنطقة التي ھي منطقة التعایش السلمي التي
كانت وال زالت المنطقة التي شھدت استقرار أمني بعد تحریر نینوى ولحد الیوم استقرار قل نظیره وحدیث السید النائب حول موضوع الحادث

.األخیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ابدي رأیك بدون أن ترد

فقط للتوضیح أن ھذا الحادث بصراحة حادث عرضي یمكن أن یحصل في كل األماكن نعم الیوم النائب لدیھ حصانة ویجب أن یحترم ویخدم
ولكن أیضاً على السیاسي والمسؤول والنائب أن یحترم السیطرات الیوم وأنا أتجول في بغداد في كثیر من السیطرات أتعرض الى اإلیقاف وأقوم

.بالتعریف عن نفسي وبعد ذلك یدعوني اذھب وبدون التفتیش للعجلة والذي حصل في ھذه السیطرة انھ السید النائب لم یلتزم بالوقوف

.السید النائب لم یقاطعك دعھ یكمل واألمر تم تحویلھ الى لجنة األمن والدفاع

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

أنا أتحدث بھذا الكالم بعد ان صدر بیان رسمي وتصریح من السید قائد العملیات مبان الزوبعي وھذا لیس كالمي وموضوع السھل أرجو إبعاده
.عن الصراعات

-:السید رئیس مجلس النواب –
أل أ ً أ أ أ أ أل
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قمنا بتحویل طلبك الى لجنة األمن والدفاع أنت أبدیت رأیك ولدیك مالحظات وأیضاً زمیلك لدیھ رأي ومالحظات لجنة األمن والدفاع تتقصى عن
.ھذا األمر وتعلمنا بشكل تفصیلي وسوف تتحرى عن ھذه الجزئیة تحدیداً

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

أن ھذه المنطقة بالتحدید یتعرض أھالي ھذه المنطقة الى البطش والتھجیر الیوم عادوا ویعیشون بأمن واستقرار لذا أتمنى أن تبعد ھذه المنطقة
عن الصراعات وعن خلق األزمات الیوم ھذه السیطرات تحت أمرة الجیش العراقي ھذه السیطرات وغیرھا الجیش العراقي ھو الذي یسیطر

.علیھا وأمر استدعاء قائد العملیات غیر مطلوب في الوقت الحاضر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أصبح واضح

-:النائب ستار جبار عبد هللا –

أتمنى رحابة صدر من الرئاسة وأعضاء المجلس بالنسبة ألیام عشرة عاشوراء نحن قمنا بقضاءھا في مدننا كان ھناك عتب من أھلنا وناسنا
بالمجلس وخصوصاً من خطباء المنابر وھو أمر مشروع وأعاتب یوجھ الى رئاسة المجلس وأعضاءه ونحن كأعضاء مجلس نتحمل التقصیر في
األداء الحكومي أو الوزاري الیوم الكثیر من المطالب من خالل ھذه المنابر الحسینیة والمجالس كان ھنالك عتب وھو أمر مشروع وكانت واحدة
من ھذه المطالب ھي قضیة البطاقة التموینیة ووجھنا كتاب الى وزارة التجارة أجابت بسبع نقاط وھذه كلھا ضمن مسؤولیة األمانة العامة لمجلس

.الوزراء وأیضاً العمل الحكومي لذا أتمنى من رئاسة المجلس الموقر متابعة السبع نقاط حتى تتوفر مفردات البطاقة التموینیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قم بتقدیمھا ورأیك بشكل مكتوب

-:النائب ستار جبار عبد هللا –

سوف أقدمھا مكتوبة الى رئاسة المجلس وأتمنى منھا تفعیل الدور الرقابي ودعمھ لمجلس النواب وأطلب من لجنة النزاھة في مجلس النواب تقدیم
.تقریر أسبوعي عن انجازاتھ ومتابعاتھ عن ملفات الفساد

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

أوالً: بالنسبة لما ذكره الدكتور قتیبة والست بسمة فیما یخص الشرطة وزارة المالیة أو الموازنة لم تعرقل الموضوع ولكن طلبت من وزارة
.الداخلیة توصیف لكل درجة من ھذه الدرجات واآلن أتصور أن العملیة في طور إكمالھا

ثانیاً: بالنسبة لمشكلة الجسور التي تربط محافظة االنبار أو التي تعبر نھر الفرات باتجاه بغداد اآلن یوجد جسرین كملت بشكل كامل كونكریتیة
حدیثة ولكن لم تفتح من قبل عملیات بغداد لحد اآلن وبالتالي بقى العبور كلھ على الجسر الیاباني وجسر الفلوجة والتي بسببھ یحصل زخم

.وازدحام وإرباك في الموضوع

:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

قمنا بتشكیل لجان كثیرة على مستوى كل محافظة ولكن المشكلة لحد اآلن لم یأتي أي تقریر من اللجان التي شكلت لجان التي تخص محافظة
.نینوى أو محافظة بغداد وكل المحافظات اللجان تتشكل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل طلبت تشكیل لجنة؟

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین وقف الطلب؟

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.ال اعرف قدمتھ الى الرئاسة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أسالك سیادة النائب إذا قمت بتقدیم طلب بتشكیل لجنة سیادة النائب أتذكر تشكیل لجنة التي تتعلق بالمناطق في نینوى

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.ھذه جزء والمحاصیل الزراعیة التي احترقت وھذه اللجنة الثانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.االثنین قمت بتوقیع أوامرھا، تتبع األمر مع اللجان المعنیة وإذا یوجد تلكؤ أعلمني وأنا أقوم بالمتابعة

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.المفروض من اللجان إعالم ھیأة الرئاسة إذا قاموا بتشكیلھا أو ال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مقدم الطلب أیضاً یجب أن یتابع

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

أرسلوا كتاب الى ھیأة الرئاسة رشحوا األعضاء وبالنسبة لموضوع الذین یوردون على السایلوات منذ تاریخ 20/7 ولحد ھذه اللحظة واقفة
السیارات صدر أمر من رئیس الوزراء بدخول السیارات المتبقیة حصة الفالحین والمزارعین نتفاجأ بإرسال كتاب ثاني ونتمنى اطالع ممثل

الحكومة علیھ انھ على األمن الوطني أن یدققوا األسماء وأول مرة أرى أن األمن الوطني یدقق بعد أن تدخل الحبوب الى السایلو وعلى األمن
الوطني أن یدقق وضع مؤشر امني اآلن یومیاً علیھم دفع عطالة قیمتھا (60) ألف من قبل أصحاب السیارات عن كل یوم ومن تاریخ 20/7

.واقفین ولحد الیوم 20/9 یصبح شھرین

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب تشكیل لجنة یوجد فیھا جنابك من یوجد نائب في لجنة األمن والدفاع من محافظة نینوى أیضاً؟ النائب لطیف وشان والنائب ثابت العباسي
.وفارس البریفكاني والمولى أرید تقریر یصلني خالل 48 ساعة عن ھذه الحالة

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.التقریر منتھي ھذه القضیة عند األمن الوطني التي علیھا أن یدققون وھي منذ شھر مرفوعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرید تقریر مكتوب سیادة النائب انتم لجنة اآلن ترسلون لي تقریر مكتوب فوراً الیوم

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

أكملوا األمر الدیواني بخصوص اللجنة ونعطیك التقریر یوم االثنین أعتبر حضرتك فالح مورد الى وزارة الزراعة والتجارة نتكلم عن مستحقات
2014 وفي عام 2018 یصدر تصریح أمني ھذا الشخص ال یوجد أي مؤشرات أمنیة وتذھب تستلم مستحقاتك من وزارة التجارة وتذھب من

جدید الى وزارة الزراعة تعمل لك مسح میداني ثاني تقول لھم أنا یوجد لدي ھذا القرار وخاطبت وزارة التجارة ھذا لیس عمل شخص یصدر لھ
تصریح من وزارة التجارة كالم یتراجع ومن جدید یصدر من وزارة الزراعة ومن قبل األمن الوطني ھذه األمور لیست صحیحة وھناك یوجد
كالم وصلنا أنھ مستحقات الفالحین یعمل بھا في بنوك خارج العراق ومردوداتھا ألشخاص معینین في الوزارة لذا أتمنى حسم ھذا الموضوع

لیس من المعقول شخص یوجد لھ تصریح من وزارة التجارة ویجب أن یجلب تصریح من وزارة الزراعة وبالنسبة الجتماعات الكتل ثلث
االجتماعات التي حصلت لم أعلم بھا أرجو من حضرتك متابعة التقصیر من أین؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تأكدت الیوم یوجد اجتماع ولم یدعو كتلة المحور لھ

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

ً .لذا أرجو معالجة ھذا التقصیر أیضا

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

أل ً أ أ
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أن الموضوع الذي سوف أتحدث بھ جداً مھم یخص سیادة العراق لكي نضع النقاط على الحروف ونسلط األضواء على الحقیقة المغیبة البد من
قطع دابر اإلعالم المظلل الذي انتھز فرصة ھذا الكالم الذي یطرح بدون وعي وبدون إدراك وبدون حل الموضوع سیادة العراق على حدوده

السیما في میاھھ ومسطحاتھ اإلقلیمیة وسواحلھ المنكمشة حقیقة ربما ولیس ادعاء أكون أنا المتخصص الوحید في ھذا المضمار على اعتبار انھ
معظم الكتب التي الفت على ھذا الموضوع كانت من تألیفي اقترح على رئاسة البرلمان حتى نقطع دابر تفشي حالة التضلیل والتحریض التي
اجتاحت اإلعالم حول موضوع خور عبد هللا وحول موقف الطعن في موقف الحكومة أن یسار الى عقد ندوة أنا أكون حاضر فیھا حول ھذا

.الموضوع ألنھ أنا المتخصص في ھذا المجال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قم بتحدید الموعد وكل التسھیالت لجنابك حدد أي یوم وأنا سوف أوافق علیھ مباشرة

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن علي الكناني –

.أن اعتراضي على جدول األعمال النظام الداخلي حدد عمل اللجان النیابیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

قبل أن تكمل بما یتعلق بجزئیة قانون الشراكة اللجنة األولى ھي لجنة االقتصاد واالستثمار والثانیة ھي اللجنة المالیة أي لجنتین رئیسیتین األولى
.لجنة االقتصاد واالستثمار والثانیة اللجنة المالیة

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن علي الكناني –

أحسنت ھو ھذا كان المفروض والشكر الجزیل لحضرتك ولكن الذي اطلبھ من حضرتك الكریم في عدة قوانین أخرى أن یكون تحویل القوانین
.ضمن االختصاصات الموجودة في النظام الداخلي

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

أوالً: مع بدء الفصل التشریعي األول من السنة التشریعیة الثانیة بتقدیري ھنالك ثالثة أولویات أمام البرلمان األولى تتعلق بالدور الرقابي الرقابة
ركن مھم من عمل البرلمان ما یؤشر على البرلمان في السنة التشریعیة األولى أن ھناك ضعف في عملیة الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة

الرقابة ال تعني فقط أسئلة شفھیاً أو تحریراً أو استضافات وإنما استجوابات ھناك مالحظات جوھریة بتت من قبل بعض أعضاء مجلس النواب
.حول سالمة اإلجراءات التعاقدیة أو مالحظات فساد إداري ومالي اعتقد نحتاج أن نعطیھا األولویة في عملنا

ثانیاً: تفعیل عمل اللجان ال یمكن أن نذھب بھذه الخطة الطموحة من مشاریع القوانین التي تفضلت سیادتك بذكرھا بدون تفعیل عمل اللجان من
.خالل انتظام أعمالھم وانجاز ما مطلوب وكذلك عقد الورش المتخصصة إلنضاج مشاریع القوانین

.ثالثاً: ھناك مؤشرات

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

البرلمانیة السیدة المقررة تثبیت الحضور والغیاب في اجتماعات اللجان أسبوعیاً ویصبح الغیاب في اللجان أسوة بالحضور والغیاب في جلسات
المجلس علماً انھ ھنالك اجتماعات لجان یوم غد المتغیبین والحاضرین في كل اللجان السید النائب الثاني أرجو من جنابك متابعة حضور وغیاب

.اللجان

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

بما یتعلق بالوضع المالي ال زال الحكومة تعتمد على النفط كمصدر رئیسي للموازنة الیوم اغلب التقاریر الدولیة تشیر الى أن عام 2020 سوف
یشھد انخفاض واضح في أسعار النفط لألسف حتى المؤشرات التي وصلتنا لموازنة عام 2020 واضحة بنفس السیاق والمنھجیة ھنالك قوانین

مھمة تتعلق بدعم القطاع الخاص ودعم المنتج الوطني سواء كان في الزراعة أو الصناعة حتى قرارات مھمة تتعلق بالبیئة االستثماریة للحكومة
.ھذا یجب ان تكون صلب اھتمام عمل البرلمان

رابعاً: لجتنا معنیة بإعداد الموازنة نأمل من رئاسة المجلس توجیھ للحكومة في إشراك اللجنة في االجتماعات التمھیدیة إلعداد موازنة عام
2020.

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتم ذلك أیضاً كجھة ساندة مع اللجنة المالیة

-:النائب سالم طحمیر علي –
ً أ
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أتحدث الیوم عن بعض المحافظات وخصوصاً عن محافظة بابل كثیر من المشاریع في ھذه المحافظات ومحافظة بابل لحد اآلن لم یصادق علیھا
في وزارة التخطیط لذا أطلب من جنابك الكریم ومن مجلس النواب أن تكون ھناك لجان تشرف على ھذه المشاریع ووزارة التخطیط لحد اآلن لم

.تصادق على ھذه المشاریع ونحن في نھایة الشھر التاسع

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى وصلت من المحافظة؟

-:النائب سالم طحمیر علي –

.لحد اآلن ھي في وزارة التخطیط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.متى وصلت الى التخطیط؟ خرجت من مجلس المحافظة ووصلت الى التخطیط

-:النائب سالم طحمیر علي –

.أتوقع قبل شھر وصلت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھم الذین قدموا في شھر آب لحد اآلن بعدھا وتحتاج الى اإلجراءات المشكلة في تأخر المجالس المحلیة بالمصادقة على المشاریع

-:النائب سالم طحمیر علي –

.منذ الشھر السادس

-:النائب عبد األمیر حسن علي تعیبان –

قبل قلیل قلت سیادتك أنھ في الفترة القادمة سوف نناقش أكثر من ثمانیة قوانین لذا أرجو إدراج موضوع تعدیل قانون االستثمار ومن ضمن تلك
القوانین حیث أن جمیع المستثمرین األجانب والعراقیین لھم مالحظات على قانون االستثمار والدلیل عندما سافرنا الى قطر أول شيء تم طرحھ

.ھو تعدیل قانون االستثمار لذلك أرجو إدراج قانون االستثمار من ضمن القوانین التي سوف یناقشھا أو یعدلھا مجلس النواب في الجلسات القادمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمقترح التعدیل األول لقانون زراعة األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا رقم (11) لسنة 2016،*
.لجنة الصحة والبیئة

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.یقرأ تقریر مقترح قانون التعدیل االول لقانون زرع االعضاء البشریة ومنع االتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل االول لقانون زرع االعضاء البشریة ومنع االتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل االول لقانون زرع االعضاء البشریة ومنع االتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

-:النائب عبد عون عالوي طاھر علي –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل االول لقانون زرع االعضاء البشریة ومنع االتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یتعلق السید رئیس لجنة الصحة، ھذا لیس مشروع قانون مقترح قانون سبق وان تم التداول مع جنابك ومع رئاسة السن للجنة القانونیة،
أعتقد من الضروري للتنسیق مع اللجنة القانونیة فیما یتعلق بھذا المقترح للمضي في التصویت قبل المضي بالتصویت وتضاف لجنة الحقوق

.االنسان كلجنة ساندة
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-:النائب قتبة ابراھیم تركي الجبوري –

.نعقد اجتماع مشترك ان شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ورقة المداخالت السیدة المقررة خمس مداخالت النائب عدنان األسدي، المایك بسرعة أین الموظفین؟ أثنان یحملون المایك ولیس واحداً، دقیقة
.لكل متداخل ممثل الحكومة أیضاً لدیھ رأي

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

شكراً الى اللجنة سیادة الرئیس الموضوع صحي وفیھ جنبة أمنیة نحن ندرك جمیعنا انھ توجد مافیات لبیع االعضاء البشریة وعصابات والسیما
في العشوائیات وفي النھایة نحتاج الى ان یضاف عضو أمني لھذه اللجنة المشكلة في المادة (1) في مقترح القانون أما من األمن والدفاع
بمستوى مدیر عام وأما االستخبارات الداخلیة بمستوى لواء لكي في النھایة یراقب الوضع عن بُعد لكي ال تكون عملیات غیر قانونیة في

.الموضوع ھذه النقطة االولى

النقطة الثانیة المادة (10) النص األصلي جید في أوالً منع بیع او منع المتاجرة وفیھ تبصرة أیضاً للمتبرع النص المقترح الموجود انھ فقط
تبصرة النص االصلي یكفي انھ فیھ منع وفیھ تبصرة في حین مقترح المادة الذي اقترحتھا اللجنة أو الجھة التي إقترحت القانون فقط تبصرة

.للمریض المتبرع لذلك المقترح ھو إبقاء نص المادة (10) الن یكفي وفي التالي افضل من النص المقترح

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

لديَّ سؤال بما یخص التعدیالت المقترحة لتعدیل القانون الخاصة بحمایة األطباء المختصین من المخالفات التي تحصل بسبب العملیات ھل ھذا
المقترح یخص موضوع زرع األعضاء البشریة فقط أم بشكل عام؟ ألن ما یتعرض لھ بعض األطباء بشكل عام من عملیات حقیقة تھدید ونتیجة
بعض األخطاء وھم لیسوا سبب فیھ حقیقة بسبب بعض األخطاء ھنا وھناك الى فصل عشائري ویطلبوھم بقضایا تھدیدات شخصیة على سالمتھم

فأتمنى ان یكون ھذا المقترح عام لكل األطباء لكل األختصاصات الذین یتعرضون الى تھدید بسبب أخطاء ھم لیسوا سبب فیھا نحن ال نتحدث
.عن خطأ الطبیب متعمد أو ال سامح هللا متقصد فیھ لكن أرغب في توضیح من لجنتكم انھ فقط لھذا الموضوع او بشكل عام لكل األطباء

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

مجموعة من المالحظات على ھذا القانون فیما یتعلق في المادة (9) المتعلقة بالمادة ( 16) من القانون، اقتصر النص على المؤسسة الطبیة فقط
یعني مصطلح المؤسسة الطبیة في حین القانون الحالي الموجود ورد فیھ عبارة یحضر على الطبیب ویفضل لجمع بین العبارتین لیكون النص

بالشكل التالي (یحضر على المؤسسة الطبیة والطبیب أجراء عملیة استئصال الخ یجمع النص بین العبارتین عبارة الطبیب وعبارة المؤسسة
(الطبیة على حداً سواء أو یحضر على المؤسسة الطبیة أو الفریق الطبي أو الطبیب

المالحظة الثانیة المتعلقة في المادة (5) المرتبطة بالمادة (10) من القانون الحالي فیھا تكرار مع المادة (3) غیر متعلقة بالمادة (5) والتي تتعلق
باإلجراءات والمضاعفات الناتجة عن العملیات، نقترح أعادة النظر وتوحید الصیاغة ورفع وحذف المكرر من المادة (5) واالبقاء على نص

.المادة (10) كما ھو ألنھ أعتقد ال یوجد بھ تكرار كما ھو موجود في المقترح

المالحظة الثالثة المتعلقة بالمادة (8) فیھا خطأ لغوي المواد (9) و(11) في حین أن األصح المادتین (9) و(11) على أعتبار ھذا مثنى ولیس
جمع، المالحظة األخیرة المتعلقة بھذا الموضوع، المادة (9) ال نرى داعي الى التعدیل وال ضرورة الى أستبدال أحرف العطف والتغییر أو

.بحرف العطف (و) االولى أبقاء النص القدیم الن اإلحتیال صورة في حالة ان تقع من خاللھا عملیات األستئصال

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي عمار –

أوالً المادة (3) (ثانیاً) في التعدیل اضافة شرط ان یعرض المتبرع بعضو بشري جسمھ على لجنة فنیة مختصة في الوزارة للتأكد من أھلیتھ
للتبرع وھذا أجراء صحیح، ولكن حذفت من النص األصلي فقرة مھمة وھي عدم جواز أستئصال أي عضو بشري أو نسیج من جسم انسان حي

ولو برضاه إذا كان ذلك یؤدي الى موتھ الى إلحاق ضرر جسیم بھ أو تعطیل أي من حواسھ سواء وأي من وظائف من جسمھ، ال داعي الى
حذف ھذا أو الغاء ھذه الفقرة، ثانیا المادة (4) النص األصلي كان یحضر بیع العضو أو النسیج البشري بینما التعدیل حضر بیع العضو البشري
فقط وكأنھ أجازه بیع النسیج البشري وھذا مدخل سیمتد في التطبیق الى بیع حتى األعضاء البشریة، ثالثاً المادة (5) النص األصلي یوجب على

الفریق الطبي المرخص بإجراء العملیة التأكد من عملیة أستئصال العضو أو النسیج البشري ال تعرض حیاة المتبرع الى خطر وان یبصروه
بالنتائج واألخطار المؤكدة والمحتملة للعملیة بینما النص المعدل یحذف وجوب تأكد الفریق الطبي من عدم تعرض المتبرع للخطر ویجعل
.المسؤولیة بعھدة المتبرع فقط والحال ان العملیة فیھا جانب فني وعلمي تخصصي فتحتاج الى رأي وتقدیر الجھة الطبیة المجریة للعملیة

رابعاً، المادة المضافة لـ(24) مجملة وتشترط سالمة النیة في فعل وان أدى الى ضرر المتبرع وتجعلھ كافیاً لمنع المساءلة القانونیة أظن أن ھذه
.المادة تحتاج الى أعادة صیاغة وتفصیل أوضح لمنع التطبیق الخاطئ لھا

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –
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مجلس النواب ھو عبارة عن لجان واللجان ممكن ان تكون مختصة وممكن ان تتشارك اللجان فیما بینھا في مواضیع  مختصة ھذه المرة الثانیة
حدثت مع لجنة حقوق اإلنسان أمر معني بھا، لكن الى أن ینضج القانون وأضم صوتي الى صوت السید رئیس اللجنة بھذا األمر لم تشارك لجنة

حقوق اإلنسان أو اللجنة األمنیة بھذا التخصص فاألمر مطلوب من جنابكم ان تحدد الجھات التي تشرك اللجان ال ان  كل لجنة ھي ان تمضي
.بالمقترح أو المشروع القانون دون علم اللجان االخرى وإال ما ھو دورنا في مجلس النواب

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

السید رئیس لجنة الصحة والبیئة تم التنسیق مع اللجان األخرى المعنیة؟

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

لجنة حقوق االنسان حقیقة لم یتم التنسیق معھا لكن اللجنة القانونیة ھذا القانون ھو قدیم ومتجدد من الدورة السابقة ُعرض على اللجنة القانونیة في
الدورة السابقة ولكن البأس وأیضاً سوف ننسق مع االخوة في اللجنة القانونیة لیتم مناقشة الموضوع بأستفاضة معھم ومع االخوة في لجنة حقوق

.االنسان فإذا كان ھذا األسبوع یسمح لنا بعقد أجتماع مشترك للوصول الى صیغة نھائیة

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

الرجاء عدم رفع أي مشروع قانون الى القراءة االولى او الثانیة إال بعد التنسیق الكامل والتام مع اللجان المعنیة كلھا بما فیھا اللجنة القانونیة
وأیضاً نحاول من خالل مناقشات اللجنة ان تأخذ رأي الحكومة رأي الوزارة المختصة والمؤسسة المختصة في ذلك حتى تكون المناقشات في

.القراءة االولى والقراءة الثانیة مناقشات مستفیضة

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

بعد األطالع على مشروع القانون یوجد تأشیر لعدة مالحظات المادة األولى من مشروع القانون أقترح أضافة ممثل عن المستشفیات والمراكز
األھلیة في بغداد وأقلیم كوردستان والمحافظات الى عضویة اللجنة العلیا لتنظیم زرع األعضاء البشریة من أجل ضمان عدم أجراء أي عملیة

خارج الموافقات الصادرة من ھذه اللجنة

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

.ھذا مقترح جید بارك هللا فیك

 

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

ثانیاً المادة (3) (ثانیاً) من مشروع القانون نقترح بعد العبارة إال بعد عرضھ على لجنة فنیة مختصة في الوزارة اضافة العبارة اآلتیة ومصادقة
اللجنة العلیا لتنظیم زرع األعضاء البشریة، النقطة الثالثة المادة التاسعة من مشروع القانون نقترح حذف عبارة وعند علمھا بذلك كي نجعل

الحضر المفروض على المؤسسات الطبیة عامة وشاملة، النقطة الرابعة المادة (12) من مشروع القانون المتعلقة بوصیة المتوفي في التصرف
بأعضائھ انھا تتعارض مع ثوابت وأحكام األسالم وأقترح أضافة لجنة االوقاف والشؤون الدینیة مع لجنة الصحة ألنھ الكثیر من الفقرات بھا
جوانب شرعیة وتحتاج الى نص شرعي، النقطة الخامسة المادة (8) من مشروع قانون نقترح زیادة مبلغ الغرامة لتصبح الغرامة ال تقل عن

عشرة مالیین وال تزید عن عشرون ملیون، النقطة السادسة المادة (10) من مشروع القانون نقترح حذفھا كونھا أیضاً تتعارض مع ثوابت أحكام
.األسالم وتشكل أنتھاك لحرمة المیت المعاقب علیھ قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1989

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

نؤید ھذا الرأي في ھذا الموضوع آراء شرعیة تكون موجودة ولھذا یستحسن ان تنسق أیضاً مع لجنة األوقاف والشؤون الدینیة ھذه نقطة والنقطة
الثانیة لكي تتم السیطرة على حضر ھذه المسألة بصورة كاملة یجب التنسیق مع المؤسسات في القطر بما فیھا مؤسسات أقلیم كردستان لھذا

التنسیق مع مؤسسات األقلیم شيء مھم ضروري لكي نستطیع ان نلم بھذا الموضوع اآلن نسمع رأي ممثل الحكومة، ممثل الحكومة ھل لدیك
رأي؟

-:(السید طورھان مفتي (ممثل الحكومة –

تم عرض مقترح التعدیل في الجلسة (22) لمجلس الوزراء الموافق 2/6 /2019 ومجلس الوزراء والسید رئیس الوزراء المحترم وجھة وزارة
الصحة بتزوید اللجنة وتزوید الحكومة أیضاً برأیھا في الفقرات وتعضید بعض فقرات القانون لذا نتمنى على اللجنة الموقرة األنتظار فقط في

.أقرب فرصة سوف نعطیكم ما یعضد الفقرة

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

.ھذا الكتاب موجھة من ممثل الحكومة الى رئاسة المجلس موجودة عندنا
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-:النائب فارس صدیق  نوري –

ان فلسفة ھذا مقترح القانون ھو أنقاذ حیاة المرضى وایجاد وسیلة الى العالج وفي ذات القوت عدم استغالل ھذه الممارسة الطبیة تحت أسم
االتجار باألعضاء األعضاء البشریة ھي عبارة عن وسیلة طبیة ولكن تحیطھا في نفس الوقت الكثیر من المخاطر وتحمل طابعاً ازدواجیاً في

تفسیر ھذه العملیة والھدف من تشریع ھذا سیادة الرئیس تھدف الى األعتراف بمشروعیة ھذه الممارسة الطبیة وایجاد المسوغ الشرعي
واالخالقي والقانوني لھا وتنظیم عملیة زرع االعضاء من حیث القواعد والضوابط التي تكفل مكافحة االتجار باألعضاء البشریة واألنسجة

.البشریة وتعزیز ثقة المجتمع في ھذه الممارسة الطبیة

النصوص العقابیة التي وضعت في ھذا القانون أو في ھذا المقترح ھو تحقیق الردع أتجاه بعض حاالت األتجار والتي أصبحت اآلن مستشریة
في مجتمعنا وكذلك في نفس الوقت حمایة األطباء والكوادر الطبیة التي تقوم على ھذه العملیات وكذلك المتبرعین من الوقوع في األخطاء

القانونیة، فیما یخص مالحظة سیادتكم أشراك وزارة األوقاف طبیعي ھذا القانون ولھ أمتداد منذ الدورة السابقة سیادة الرئیس قمنا بأخذ الرأي
التفصیلي للجنة األوقاف وأتصلنا بعدد كبیر من المشایخ ومن المراجع الدینیة والكل كانوا متفقین ولدینا الرأي القانوني المدون في لجنة الصحة

.والبیئة وان شاء هللا سوف یكون منھاج عمل عندما یتم التصویت علیھ

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

.لكن األتصال بالمشایخ والمراجع الدینیة یجب ان یكون من خالل لجنة األوقاف والشؤون الدینیة

-:النائب فارس صدیق  نوري –

.نعم ھناك رأي إیجابي تحریري سیادة الرئیس للجنة األوقاف ولكن في الدورة السابقة لألمانة

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

.السید رئیس اللجنة

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

مداخالت تباعاً سیادة النائب واألستاذ عدنان االسدي مقترح أنھ یُضاف عضو أمني أنا حقیقة وأعضاء اللجنة نؤید ھذا المقترح وانھ یؤخذ بھ اثناء
التعدیل ان شاء هللا وللسیدة النائبة آال الطالباني المقصود بحمایة األطباء في ھذا القانون ھم األطباء الذین یقومون بعملیات زرع األعضاء

البشریة وھناك قانون سابق شرع في الدورة الماضیة ھو قانون حمایة األطباء ولكن لألسف حتى ھذه اللحظة حكومیاً لم یفعل، األستاذ السید
النائب حسن المسعودي جمع عبارتین من المادة (9)  ال مانع من ذلك وكذلك المادة (5) ومفرداتھا وإبقاء المادة (10) والخطأ اللغوي الغیر
مقصود، ان شاء هللا سوف یكون بنظر األعتبار ومحط أحترام وتقدیر لھذه المالحظات األخوة األطباء السادة النواب الدكتور عمار طعمة و

الدكتور جمال المحمداوي أنا أدعوھم ألنھم أطباء أیضاً ان یكونوا معنا في اللجنة ونتشرف بوجودھم أثناء عملیة التعدیالت لكي یؤخذ
بالمالحظات التي تمت  تقدیمھا من قبلھم وكلھا مالحظات قیمھ وكل ھذه المالحظات التي ستصل الى اللجنة سواء كانت شفویھ او ستصلنا
بمخاطبات تحریریة من السادة النواب سیؤخذ بھا بصورة كاملة وسنعقد أجتماع مشترك مع األخوة رئیس وأعضاء اللجنة القانونیة ورئیس

.وأعضاء لجنة حقوق االنسان للوصول الى سیاقة قانونیة مشتركة ونھائیة لھذا التشریع

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

شكراً للسید رئیس لجنة الصحة وشكراً ألعضاء لجنة الصحة والبیئة جھودكم مشكورة، السیدات والسادة ننتقل الى الفقرة الثانیة

.الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة مشروع قانون تصدیق بروتوكول عام 2014 المكمل التفاقیة العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930*

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

نستثمر وجود األخ ممثل الحكومة معنا سید الرئیس تعلم ان في فصل الشتاء عند نزول األمطار مرت محافظة میسان بموجة فیضانات وسیول
مما أدى الى تلف مساحات كبیرة وشاسعھ من محاصیل الحنطة والشعیر ھذا الموضوع ولقد قمت جنابك بزیارة محافظة میسان السید نائب
الثاني وجاء ممثل حكومي من قبل السید وزیر الزراعة ووزیر الموارد المائیة واالمین العام والسكرتیر الشخصي للسید القائد العام للقوات

المسلحة وكانت رسالتھم واضحة انھ یا أُیھا المزارعون یا أبناء المحافظة سیتم تعویضكم حال رفع محاضر الحصر لتلك األراضي حتى الیوم
ونحن على أبواب الموسم الزراعي القادم وحتى الیوم لم یتم تعویض أي فالح فمن خالل رئاسة المجلس الموقر نتمنى ان یكون توجیھھ الى األخ

ل الحكومة بحسم موضوع تعویضات الفالحین في محافظة میسان .ممثل الحكومة ان یعّجِ

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

ندعو الحكومة من خالل ممثلیة الحكومة في مجلس النواب الى االسراع في ھذا األمر وتعویض كافة المتضررین من جراء السیول والفیضانات
وحرق المحاصیل أیضاً في كافة المحافظات العراقیة من اقلیم كردستان الى البصرة جمیع المحافظات المتضررة یجب ان تعوض وقبل ان تنتھي

.السنة المالیة الحالیة

-:النائبة یسرى رجب كمر –
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.مداخلة باللغة الكردیة

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

السیدات والسادة النواب ما تفضلت بھ السیدة النائبة حول مخیمات الالجئین في مخمور وأدلت بصوتھا وأرادت ان تقوم لجنة حقوق االنسان اآلن
في مجلس النواب بالتحقیق ومتابعة األمر ونحن نوجة لجنة حقوق االنسان أیضاً بمتابعة ھذا األمر ورفع تقریرھا الى رئاسة اللجنة ولكن نستمع

.ھل للحكومة رأي في ھذا الموضوع، ممثل الحكومة أعطنا رأي الحكومة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.أنا فقط أردت إجابة سیادة النائب محمود حول السیول والفیضانات

نحن قبل حوالي شھر ونصف أو شھرین عممنا كتاباً إلى المحافظات التي كانت تعاني من السیول والفیضانات، إلى حد اإلسبوع الماضي إستلمنا
ً .المطالعات وتقاریر اللجان من بعض المحافظات، وال تزال لدینا محافظة أو محافظتان، وبعد اإلنتھاء یكون التعامل معھا إجمالیا

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.كنا نتمنى أن تترجم كلمة النائبة یسرى، ألنني أعتقد أن النواب لم یفھموھا

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

ً .أنا أعطیت ملخصا

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

حسب علمي، قد یكون الذي عبَّرت بھ النائبة، ھل المراد توصیل فكرة الالجئین القادمین من خارج العراق إلى مخیم مخمور، أم الالجئین
العراقیین؟

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

.الالجئون القادمون لدیھم معاناة في مخیم مخمور، فتطلب النائبة أن نتابع ھذه المعاناة

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

من ھم ھؤالء الالجئون؟ عراقیون، أم أجانب؟

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

.عراقیون، أم غیر عراقیون، علینا المتابعة

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

نحن لدینا في قضیة مخیم لیبرتي، تصرفنا بھ أنھ منظمة ما تسمى بـ(مجاھدي خلق) ھي منظمة إرھابیة، وتم التعامل مع ھذا األمر كمنظمة
.إرھابیة، باعتبار أن ھؤالء قادمون من إیران، وأرادوا أن یشوشوا الوضع داخل العراق في السنة الماضیة

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

.إسمح لي سیادة النائب، حضرتك رئیس لجنة حقوق اإلنسان، فقط زوروا المخیم، وأعطوا تقریراً یوضح رأیكم بھا

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.ال خالف، لكن نحن نزور مخیماً فیھ مجامیع إرھابیة من تركیا، ھذا مرفوض، إذا كان موضوع الالجئین إنساني، فأھالً وسھالً

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

.نحن نتعامل معھم بإنسانیة، المھم أن لجنة حقوق اإلنسان تقوم بإعداد تقریر حول ھذا الموضوع

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.ألنھ سبق وأن حصلت عملیات إرھابیة من ھذا المخیم
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لجنة العالقات الخارجیة تتفضل لقراءة تقریرھا حول مشروع قانون تصدیق بروتوكول

-:النائبة أقبال عبدالحسین أبو جري –

.تقرأ تقریر مشروع قانون تصدیق بروتوكول عام 2014 المكمل إلتفاقیة العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930

-:النائب دانا محمد جزاء الكاتب –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون تصدیق بروتوكول عام 2014 المكمل إلتفاقیة العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930

-:النائب عامر حسین جاسم الفایز –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون تصدیق بروتوكول عام 2014 المكمل إلتفاقیة العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930

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

المداخالت، السیدة المقررة، من یرید مداخلة؟

-:(النائبة دیالن غفور صالح (نقطة نظام –

نقطة نظامي حول المادة (4) من الدستور (اللغة الكردیة واللغة العربیة ھما اللغتان الرسمیتان للعراق)، ثانیاً/ب (التكلم والمخاطبة والتعبیر في
المجاالت الرسمیة كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمیة بأي من اللغتین)، لذا نطلب من ھیأة الرئاسة وضع آلیة

.لترجمة مداخالت النواب حینما یتحدثون باللغة الكردیة، وأیضاً وضع اآللیة في المحاكم ومجلس الوزراء

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

.نوجھ الدائرة اإلعالمیة بإعداد آلیات مناسبة للترجمة من اللغة الكردیة والعربیة وبالعكس أثناء الجلسات

 

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي (نقطة نظام –

مالحظة واحدة: توصي اإلتفاقیة بعدم مقاضاة ضحایا العمل اإلجباري، وعدم عقوبتھم، بسبب ضلوعھم في أنشطة غیر مشروعة أُرغموا على
إرتكابھا، سوأل: إذا كان إجباره على إیقاع فعل أشد ضرراً على الضحیة من الضرر الذي یھدد بھ المجبور، فكیف نبرر للمجبور أن یوقع ذلك

الضرر الشدید بمبرر أن یجنب نفسھ ضرراً أقل من قبل من أجبره على ذلك الفعل؟ وما ذنب من وقع علیھ ضرر فعل المجبور، ھذا خالف
العدالة، مرة یتساوى الضرر بین من یھدَّد ومن یُراد أن یوقع علیھ، لكن من یھدد بضرر بسیط حتى یوقع ضرراً شدیداً على اآلخر، ھذا فیھ

تمھید وتخفیف حتى إلشراك الناس بأدوات القمع واإلستبداد، ھذا فیھ تمھید وفیھ شرعنة ألن یكون الناس ضمن أدوات القمع واإلستبداد، بمبرر
أنھ أُجبر، قد یكون التھدید علیھ فعل بسیط، لكنھ أجبر على أن یقتل الشخص، كیف تبرر لھ ذلك، وتستثنیھ من العقوبة، ومن المحاسبة؟

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.شكراً لكم، والشكر موصول إلى لجنة العالقات الخارجیة على جھودھا المتواصلة

فقط لدي إشارة مھمة: مسألة عدم تأیید تشریع ھذه القانون أو تعدیلھ فیھ أضرار وتبعات وأعباء مالیة، كان المفترض أن نعرف مقدار ھذه
األعباء المالیة، كم؟ ھل ھي ثابتة؟ أم أنھا تختلف من سنة إلى أخرى؟ فضالً عن ذلك نالحظ جمیع المخاطبات، بما أن ھذا القانون سابق، أي من
الدورة السابقة، كانت ھناك مخاطبات إلى وزارة الخارجیة، إلى العمل والشؤون اإلجتماعیة، إلى عدة وزارات، ما ھو الضرر من إعادة توجیھ

تلك المخاطبات إلى تلك الوزارات؟ قد یكون الحدث طارئاً بقرارات ھذه الوزارات بین عام (2015 – 2019)، وھذه فترة طویلة ولیست
قصیرة، بالتالي أیضاً تجدد اللجنة مع مجلس النواب، حتى یعرفوا رأي ھذه الوزارات، ھل بقیت على نفس الرأي؟ أم تغیر ھذا الرأي؟ ونرید أن

.نعرف مقدار األعباء المالیة التي تتحملھا الحكومة

-:النائب حسن خالطي انصیف –

.بكل تأكید ھذه اإلتفاقیات الدولیة لھا أثر كبیر، ألنھ تنعكس على عالقة العراق مع البلدان األخرى

المالحظة الموجودة، وھي مالحظة عامة سابقاً طرحناھا، فیما یخص مناقشة اإلتفاقیات، فلنقسمھا إلى قسمین: قسم منھا صادق العراق علیھا
سابقاً، ومضى علیھا وقت طویل، أنا أعتقد أنھ من مھام اللجنة أن تقسم ھذه اإلتفاقیات وفقاً لھذا المبدأ، اإلتفاقیات المصادق علیھا تحصیل

حاصل، حتى تقدم كلھا بقائمة واحدة، بوجبة واحدة، بجلسة واحدة، ویتم التصویت علیھا في مجلس النواب، اإلتفاقیات الجدیدة التي من الممكن

أ ً أ أ أ أ أ
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أن تكون فیھا أعباء مالیة، أو فیھا جنبة أمنیة یمكن أن تطرح للنقاش خصوصاً أنھ ھكذا موضوعات مجلس النواب غیر معني بتفاصیلھا،
.الحكومة ھي المعنیة بالتفاصیل، مجلس النواب لھ إما أن یرفض، أو أن یقبل اإلتفاقیة

المالحظة األخرى: وھي لیست إلى اللجنة، وإنما إلى الحكومة، فیما یتعلق بالعمل، أنا أعتقد أن اإلتفاقیة سابقاً في ظرف كانت فرص العمل كبیرة
.وكثیرة، أما الیوم أعتقد أن لسان حال لسان الشعب یقول أجبرونا على العمل إذا كان موجوداً، الیوم الناس ترضى بالعمل جبریاً أو غیر جبري

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

حقیقة مالحظة واحدة تتعلق بجمیع اإلتفاقیات المعروضة للتصدیق علیھا داخل البرلمان ھذا الیوم، وفي الجلسات السابقة في الفصل التشریعي
السابق، ھي أن جمیع اإلتفاقیات لم تعرض على السادة أعضاء مجلس النواب، وكنا نود أن نطلع على اإلتفاقیات برفقة القوانین التي تعد من قبل
لجنة العالقات الخارجیة، لیتسنى للسادة أعضاء مجلس النواب أن یبدو مالحظاتھم لیس فقط على التقریر، أو على مشروع القانون المعد، وإنما

.أیضاً على اإلتفاقیات محل الموضوع

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

مشروع قانون تصدیق بروتوكول عام 2014، المكمل إلتفاقیة العمل الجبري، الموقع علیھ من قبل الحكومات السابقة، اإلتفاقیة تحمل جنبة
إنسانیة كبیرة بكل مضامینھا، وحسب ما طرحتھ لجنة العالقات في التقریر المقدم من قبلھا، ھناك الكثیر الجنبة اإلنسانیة التي تكون من

إختصاص لجنة حقوق اإلنسان، وھذه المرة الثالثة أو الرابعة التي لم تشرك فیھا لجنة حقوق اإلنسان في مضامین اإلتفاقیات التي تحمل الجانب
اإلنساني، لجنة العالقات معنیة بالجنبة الفنیة، والجنبة الدولیة، أو تشكیلة اإلتفاقیة بشكل عام، لكن مضامین اإلتفاقیات، وخصوصاً اإلتفاقیات التي

تحمل الجنبة اإلنسانیة تكون معنیة بھا لجنة حقوق اإلنسان، إضافةً إلى أن اإلتفاقیة تتضمن تعویض ضحایا العمل الجبري، ومدى مواءمة ھذه
اإلتفاقیة، أو ھذا البروتوكول وبنوده مع إتفاقیة اإلتجار بالبشر، فالرجاء اإلیعاز إلى الدائرة البرلمانیة، أعتقد أنھا ھي المعنیة بتوزیع مشاریع

القوانین إلى اللجان، فیجب إشراك الجمیع، ثم إضافةً إلى ذلك، كیف نستشھد برأي وزارة حقوق اإلنسان الملغاة، لدینا المفوضیة العلیا لحقوق
.اإلنسانیة، والتي ھي معنیة أیضاً بمراقبة الحكومة، ومدى إلتزامھا باإلتفاقیات الدولیة التسعة التي وقع علیھا العراق

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

.الدائرة البرلمانیة، توزیع النسخ الحدیثة من مشاریع القوانین، السید رئیس اللجنة، وممثل رئیس لجنة العالقات الخارجیة، تفضلوا

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.شكراً لزمالئي الذین استمعوا، والذین عقبوا على اإلتفاقیة

فیما یتعلق بأخي الدكتور عمار طعمة، اإلتفاقیة ونحن كذلك ننظر إلى أن الذي یقوم بأعمال العمل الجبري أو الصخرة – المصطلح المتداول –
ھو ضحیة، وبالتالي ال یوجد ھنالك شخص یرتضي طوعاً أن یعمل عمل الصخرة من دون مقابل، خصوصاً أنھ في الغالب أعمال الصخرة

تتزامن معھا ظروف غیر مناسبة للعمل، وتمتھن كرامة اإلنسان، وبالتالي فنحن نؤید ما ذھبت إلیھ اإلتفاقیة في أن نعامل من یقع علیھ ظلم نظام
الصخرة، أو العمل اإلجباري بأنھ ضحیة، واألحق بالعقاب ھم عادةً أصحاب السلطة والنفوذ الذین یرغمون الناس على أعمال الصخرى، فھؤالء

.أحق بالعقاب

فیما یتعلق باألعباء المالیة، بالنسبة للنائب ریاض المسعودي، األعباء المالیة حسب فھمي على نوعین: أولھما األعباء المالیة التي تترتب على أیة
دولة تدخل في إتفاقیة دولیة، وھي حصة مساھمتھا في المیزانیة، وعادةً في إتفاقیات من ھذا النوع تكون اإللتزامات المالیة بسیطة للغایة، ولكن

أیضاً األعباء المالیة التي تتعلق بطلب التعویض من المواطنین قبل نفاذ ھذا القانون، ھذه ھي األعباء المالیة الحقاً یمكن أن تكون ولیس بأثر
.رجعي، فیمكن للمواطنین الذین یقع علیھم ظلم أو جریمة الصخرة أو العمل الجبري أن یطالبوا بالتعویض

طبعاً اإلتفاقیة كانت موجودة أثناء القراءة األولى، ویفترض أن الزمالء الموجودین الیوم في القاعة قد إطلعوا على اإلتفاقیة واإلتفاقیات األخرى
.عندما ُوزعت علیھم أول مرة

غیاب لجنة حقوق اإلنسان، أنا أعترف بأن ھناك نقصاً في توزیع المھام حول ھذه اإلتفاقیة، وكان حري أن تكون لجنة حقوق اإلنسان موجودة
.في اإلتفاقیة

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

إذن نسقوا مع لجنة حقوق اإلنسان، وخذوا رأیھم أیضاً لكي تغنوا التقریر برأي لجنة حقوق اإلنسان قبل رفعھ للتصویت، شكراً للجنة العالقات
.الخارجیة

الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حمایة األمومة (مراجعة) رقم (183)*
.(لسنة 2000. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة المرأة واألسرة والطفولة

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

.تقرأ تقریر مشروع قانون مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حمایة األمومة رقم (183) لسنة 2000
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-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى أتفاقیة حمایة األمومة رقم (183) لسنة 2000

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

.تكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى أتفاقیة حمایة األمومة رقم (183) لسنة 2000

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

أوالً: فیما یتعلق بالدیباجة أقترح إعادة النظر بدیباجة القوانین بشكل عام لتكون كاالتي، (بأسم الشعب رئاسة الجمھوریة وبناًء على ما وافق علیھ
مجلس النواب طبقاً ألحكام البند اوالً من المادة (61) من دستور جمھوریة العراق ومصادقة رئیس الجمھوریة وأستناداً ألحكام البند ثالثاً من

المادة (73) منھ قرر أصدار القانون)، أما فیما یتعلق بالدیباجة الخاصة بھذه األتفاقیة إعادة الصیاغة بالشكل التالي نقترح تفعیالً لنصوص
دستور جمھوریة العراق الخاصة بحمایة االمومة والطفولة وتعزیز الحمایة القانونیة لھما وبغیة تعزیز الرصانة وغیرھا من االمور المتعلقة بھذا

.الموضوع نقترح تشریع ھذا القانون

ثانیاً: التي تتعلق بالتداخل، المرأة العراقیة ھي موظفة وعاملة فقد یكون ھناك تداخل مع قانون أنضباط موظفي الدولة أو قانون العمل حتى قانون
الخدمة المدنیة، فیجب على اللجنة أن تأخذ بنظر األعتبار أحتمالیة تحقق مثل ھكذا تعارضات، مثلما كان ھناك رأي لوزارة العمل أن األتفاقیة قد

جاءت متوائمة مع قانون العمل، كذلك یجب أن یكون ھناك رأي بخصوص التطابق والتعارض مع قانون أنضباط موظفي الدولة او قانون
.الخدمة المدنیة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

حقیقة الموضوع فیما یخص المدد التي تم ذكرھا في األتفاقیة فیما یخص األمومة وفترة الحمل واإلجازة التي تترتب علیھا، ھذه منصوص علیھا
في قانون الخدمة المدنیة ، والقانون في ھذا األسبوع او االسبوع القادم ربما سیصوت علیھ وقد أكتمل بشكل كامل، وھناك فرق في الُمدد

المنصوص علیھا في القانون العراقي تختلف عن المدد التي ذكرھا السادة النواب في تقریر اللجنة، اقترح أن توحد ھذه المدة بما منصوص علیھ
.في قانون الخدمة المدنیة وبین ما منصوص علیھ في األتفاقیة لكي ال نكون في حرج وفي وضعنا الداخلي

 

-:النائبة اال تحسین حبیب الطالباني –

شكراً جزیالً على ھذه النقطة المھمة التي طرحھا السید النائب، إن األتفاقیة الدولیة العراق ملزم بالموافقة على أن تكون القوانین الوطنیة متطابقة
لما یوقع علیھ العراق من اإلتفاقیة الدولیة ونحن قدمنا أعتراض للسید (ھیثم الجبوري) رئیس اللجنة المالیة حول مراعاة ما منصوص وما

موجود في قانون الخدمة المدنیة باإلبقاء على الصیغة األصلیة الموجودة في القانون ألن ھذه تتطابق مع اإلتفاقیة التي وقع علیھا العراق أتفاقیة
.األمومة، وأي مقترح یتعارض معھا یصبح خارج األلتزامات الدولیة ویجب مراعاة ذلك

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

لجنة العالقات الخارجیة ھل لدیكم تعلیق؟

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

نحن رأینا متطابق مع السیدات في لجنة المرأة، نؤكد من جدید في حال وجود أي تعارض ما بین القوانین، تكون األولویة لألتفاقیات والتعھدات
.الدولیة التي نتمنى أن تكون متوافقة مع القوانین العراقیة

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

الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة/ الرسمیة من سمة الدخول بین*
.(حكومة جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة صربیا. (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب دانا محمد جزاء –

یقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة/ الرسمیة من سمة الدخول بین حكومة
.جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة صربیا

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

تكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة/ الرسمیة من سمة الدخول بین
.حكومة جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة صربیا
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-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة/ الرسمیة من سمة الدخول بین
.حكومة جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة صربیا

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

ھل ھناك مداخالت؟

الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه. (لجنة*
.(العالقات الخارجیة، لجنة الثقافة واإلعالم والسیاحة واآلثار

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

.تقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه

 

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه

-:النائب حمد هللا مزھر جول العائدي –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه

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

.شكراً جزیالً، ھل ھناك مداخالت؟ التوجد

ً .تم ترحیل ھذه الفقرة إلى سادسا

شكرا للجنة  الثقافة واألعالم والسیاحة

الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمار بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة*
(السعودیة. (لجنة العالقات الخارجیة ولجنة االقتصاد واالستثمار

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمار بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة

-:النائب سالم طحیمر علي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمار بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة

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

.شكراً جزیالً، ھل ھناك مداخالت؟ ال توجد

.الفقرة ثامناً: القراءة االولى لمشروع قانون الشراكة بین قطاعین العام والخاص اللجنة المالیة ولجنة االقتصاد واالستثمار*

-:النائب فیصل حسین جبارالعیساوي –
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.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بین قطاعین العام والخاص اللجنة المالیة ولجنة االقتصاد واالستثمار

 

-:النائب ماجد عذاب  جابر الوائلي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بین قطاعین العام والخاص اللجنة المالیة ولجنة االقتصاد واالستثمار

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بین قطاعین العام والخاص اللجنة المالیة ولجنة االقتصاد واالستثمار

-:النائب سالم طحیمر علي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بین قطاعین العام والخاص اللجنة المالیة ولجنة االقتصاد واالستثمار

-:النائبة دیالن غفور صالح –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بین قطاعین العام والخاص اللجنة المالیة ولجنة االقتصاد واالستثمار

-:النائب نھرو محمود قادر –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بین قطاعین العام والخاص اللجنة المالیة ولجنة االقتصاد واالستثمار

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

شكراً جزیالً، شكرا للجنة المالیة وللجنة االقتصاد واالستثمار

.الفقرة الثامنة نعتقد نفذناھا في بدایة الجلسة وأعطیناھا وقت أكثر من ساعة لھذا أعتبر الفقرة منفذة

الجلسة القادمة تحبون نجعلھا الساعة (11) أو الساعة (1)، قرروا قرار واحد، إذا تكملون نصاب الساعة (11)، من اآلن وصاعداً یكون الساعة
.((11) ، إذا تم تكملوا النصاب  یكون ولمدة أربع سنوات  الساعة (1) والساعة (2

.ترفع الجلسة إلى یوم االثنین الساعة الواحدة بعد الظھر

.ُرفعت الجلسة الساعة (5:20) عصراً


