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محضر جلسة رقم (23) الخمیس (13/6/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

 

ً .عدد الحضور: (186) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (12:30) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة نواب الشعب المحترمون في مثل ھذه األیام قبل خمسة أعوام كان العراق یعیش التحدي األكبر عبر تاریخھ الحدیث، حیث تجمع
اآلالف من المتطرفین والمجرمین الذین اتخذوا التوحش واالجرام وسیلة لنشر أفكارھم ومعتقداتھم، تجمعوا لیُھاجموا أرض التأریخ والحضارة
والمعرفة، أرض وادي الرافدین فكانت غمامة سوداء خیمت على سماء الوطن وقد وقف المخلصون من ابناء الشعب العراقي والقوات المسلحة
مدافعین عن األرض والعرض، ولكن الھجوم كان كبیراً وقابلھ انھیار أكبر في مواقع التصدي والمواجھة وفي خضم ھذا التحدي الكبیر صدرت

بضع الكلمات من المرجع الدیني األعلى السید علي السیستاني (دام ظلھ) بفتوى الجھاد الكفائي التي أوجبت على  جمیع أبناء الشعب العراقي
للتطوع في االجھزة األمنیة دفاعاً عن الوطن، فھب العراقیون من جمیع المدن والمذاھب واألدیان یدافعون عن الوطن ویتحركون في مسیرة

التحریر والعزة والكرامة فتغیرت المعادلة واستطاع العراقیون تحقیق النصر على االرھاب وطرد قوى الشر والھمجیة في أربعة أعوام سطر
فیھا أبناء الشعب العراقي مالحم بطولیة في التضحیة والفداء واستطاعوا بوحدتھم دحر كل قوى الشر والمؤامرات لألعداء، والیوم نحن نعیش
ذكرى ھذه الفتوى العظیمة في 13/6/2014 فأننا نتوجھ بالتحیة والتقدیر للمرجعیة الدینیة والسید علي السیستاني (دام ظلھ) على ھذا الموقف

التاریخي العظیم كما نقدم باسمكم جمیعاً شكرنا وتقدیرنا الى عوائل الشھداء والى الجرحى والمقاتلین األبطال والى ُصنّاع النصر من أبناء الجیش
العراقي والمؤسسة األمنیة والحشد الشعبي والحشد العشائري والشرطة االتحادیة وجھاز مكافحة اإلرھاب والبیشمركة وأبطال القوة الجویة

وطیران الجیش وجمیع الصنوف الساندة وكافة االجھزة، كما ونتقدم بتھنئة خاصة الى أبطال الحشد الشعبي والعشائري في ذكرى تأسیس الحشد
والتي تصادف یوم الفتوى 13/6/2014 ونوجھ تحیة خاصة الى ابناء العشائر في المناطق المحررة الذین خاضوا معارك الشرف والتصدي مع
فلول القاعدة منذ عام 2005 والى حد اآلن وأیضاً خاضوا معارك التحدي ضد مجرمي داعش على مدى السنوات قدمت فیھا العشائر اآلالف من
الشھداء على طریق العزة والكرامة ووفاًء للوطن والدفاع عن حدوده، فسالماً على شھداء العراق وسالماً على تراب العراق وسالماً على نصر

العراق، السالم علیكم وعلى كل ذوي الشھداء والجرحى، سالم على رافدي العراق فأنت مزار وحسن ودار لكل النعم، وفي الختام أطلب من
الجمیع الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شھداء العراق عامة وشھداء التحریر خاصة وعلى الضحایا الذین سقطوا من األبریاء على ید

.االرھاب والتي أُزھقت ارواحھم خالل السنوات السابقة

.(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشھداء)

أ أ َّ أل أل
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السیدات والسادة النواب ھنالك فقرة في جدول األعمال بخصوص ھذا األمر تقدم إلي طلب موقَّع من أغلب السیدات والسادة أعضاء مجلس
.النواب باعتبار یوم 13/6 مناسبة وطنیة وھي الفقرة خامساً في جدول األعمال، أطلب من المجلس التصویت لتكون الفقرة أوالً، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائبة آال تحسین حبیب الطالباني (نقطة نظام –

باعتبار أنھ الدستور في المادة (12) أقر أن تنظم بقانون األوسمة والعطالت والمناسبات الدینیة والوطنیة، طبعاً الجمیع متفقین على إصدار ھذا
القرار بھذه المناسبة وھذا أقل ما یمكن أن نقوم بھ، لكن لیكون صیغتنا القانونیة والتشریعیة وفق الدستور أقترح اضافة اعتبار یوم كذا من العام
مناسبة وطنیة طبعاً وارسالھ الى وقبلھا نكتب وأن یضمن في قانون العطالت وفق المادة كذا ثانیاً الحقاً، ألنھ نحن دورتین لم نستطع أن نشرع

.ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.صیغة القرار ھي التوصیة الى مجلس الوزراء باعتبار یوم 13/6 مناسبة وطنیة، سوف نذھب باتجاه التوصیة

-:النائبة النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.ال سیادة الرئیس اعتبارھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بما أنھ القانون غیر نافذ ھم الذین یحددون المناسبة

-:النائبة النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

سیادة الرئیس اذا یرغب یأخذ صیغة قانون یجب أن نوصي رئاسة الوزراء أن تعود إلینا حتى نشرع قانون، اما قانون خاص مثالً ال أعلم بھذه
.المناسبة أو االستعجال بتشریع القانون وفق المادة (12) ثانیاً، فقط حتى تكون الصیاغة وإال نحن معكم في ھذا القرار

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

نعم أتفق مع السیدة آال الطالباني فیما ذكرتھ بان المناسبات الوطنیة جمیعھا یجب أن تشرع بقانون فلھذا نحن نعتقد أن الصیغة المناسبة ھي
.التوصیة لمجلس الوزراء باعتبار ھذا الیوم مناسبة وطنیة مباركة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اذاً نذھب أنھ الصیغة األولى توصیة الى مجلس الوزراء باعتبارھا مناسبة وطنیة وثانیاً أن یمضي مجلس الوزراء بإضافة ھذا األمر الى مشروع
.القانون وارسالھ الى مجلس النواب

صیغة القرار

توصیة الى مجلس الوزراء باعتبار یوم 13/6 من كل عام مناسبة وطنیة بمناسبة فتوى الجھاد الكفائي وتأسیس الحشد لمواجھة تنظیم داعش
.االرھابي، ھذه الفقرة أوالً

الفقرة ثانیاً، أن یشرع مجلس الوزراء بإكمال مشروع العطل والمناسبات أشارة الى المادة (12) من الدستور متضمناً الفقرة أوالً من ھذا القرار،
.أطلب من المجلس التصویت على صیغة القرار، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(الموافقة بأجماع الحاضرین: عدد الحضور (186

-:(النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري (نقطة نظام –

نقطة النظام المادة (9) ینظم جدول االعمال رئاسة مجلس النواب بالتنسیق مع اللجان المعنیة، سیادة الرئیس قبل یومین كان ھنالك جدول
لألعمال والیوم تبین أن ھناك اضافة فقرة وھي التصویت على األمین العام لمجلس الوزراء ومدیر مكتب رئیس الوزراء، سیادة الرئیس أوالً

كان األجدر بالحكومة أن ترسل الوزراء األمنیین ووزراء التربیة والعدل اضافةً الى ارسال من ھم بالوكالة والذین مضى علیھم أكثر من خمسة
.سنوات، كرئیس أركان الجیش والقادة، ولذلك أنا أطلب من مجلس النواب رفع ھذه الفقرة وعدم التصویت علیھم

-:السید رئیس مجلس النواب –
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قبل أكثر من شھر سیادة النائب االجابة على ھذا االستفسار، قبل أكثر من شھر وصلنا كتاب من االمانة العامة لمجلس الوزراء یطلب فیھ
التصویت على مدیر مكتب رئیس الوزراء واألمین العام لمجلس الوزراء، كان المفروض نثبتھ في الجدول قبل اعداد الجدول لكن سقط سھواً

.وكان ھنالك اتفاق في رئاسة المجلس على اضافتھ یوم الخمیس، یوم أمس تم التأكید واضافة ھذه الفقرة

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

سیادة الرئیس أرغب أن أُشید بموضوعین في نقطة النظام، الیوم نحن في ھذه المناسبة الكریمة التي جنابك تكلمت فیھا في الفتوى الكریمة
لتحریر األرض والعرض من فلول داعش االجرامي لمدة خمس سنوات وتحریر األرض الى أكثر من سنتین، الى حد اآلن عدد النازحین أكثر

.من (1,500,000) یعیشون في المخیمات لم یسمح لھم الى حد اآلن بالعودة، ھذه علینا أن نقف عندھا ونحاسب الحكومة علیھا ھذه واحدة

ثانیاً سیادة الرئیس سابقاً أرسل الینا السید رئیس الوزراء سفیر وھو السید الحكیم وتم التصویت علیھ، والیوم یرسل لنا مدیر مكتب مع احتراماتي
لجمیع األشخاص لیس الكالم على االشخاص لكن على اآللیة، ھذه طریقة القضب مرفوضة رفض قاطع من السید رئیس الوزراء، علیھ أن یكون

شفاف وواضح في إشغال المناصب، ھذه حقوق واستحقاقات مكونات وھي حقوق واستحقاقات العراق ككل ھذه طریقة القضب مرفوضة
.بالقاطع

 

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

سیادة الرئیس نقطة النظام في الجلسة السابقة التزمت اللجنة المالیة بتقدیم التقریر حول استضافة السید وزیر المالیة بخصوص مخالفتھ الصریحة
والواضحة للمادة (10) من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 النافذ، لألسف الشدید الى حد ھذه اللحظة لم نّطلع ولم یرسل الینا أو لإلخوة

.(النواب تقریر فیما یتعلق بالمخالفة الواضحة والصریحة والحقیقیة للسید وزیر المالیة بخصوص المادة (10

.الطلب األول أسباب التأخر في ھذا الموضوع من قبل السید وزیر المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حالیاً األن وصل لي حتى اوزعھ على السیدات والسادة النواب

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

بخصوص الیوم الشغل الشاغل للعراقیین الكارثة التي حصلت على أغلب المناطق التي ھي حرق المحاصیل وھي فقرة (15) یوجد عدد من
.النواب قدموا ویتقدم وباعتبار أنھ الجمیع موجودین وتحتاج الى تصویت لعملیة التعویضات، أرجو تقدیم ھذه الفقرة ونكون لك شاكرین

-:السید رئیس مجلس النواب –

یتم تقدیمھا ھي والقراءات الثانیة وما بعدھا تأتي المناقشات والقراءات األولى، یوجد اعتراض من المجلس على تقدیم القراءات الثانیة وموضوع
الحرائق؟

.أنا سوف أقّدر في أي فقرة تكون، سیتم تقدیمھ، تمت الموافقة على تقدیمھ

.تمت الموافقة على تقدیم الفقرة، أنھي التصویتات، ما بعد التصویتات مباشرةً

-:(النائبة فیان صبري عبد الخالق (نقطة نظام –

تقریر حول معالجة أزمة السكن، ھذا التقریر مھم جداً ولجنة التخطیط االستراتیجي عملت علیھ عدة جلسات وكانت ھنالك أیضاً ورشة على ھذا
الموضوع وكان مفروض قبل العید أن یتم قراءتھا ولكن ال اعرف لماذا ھذا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أتفق معِك تماماً، الرأي أنھ نضعھا في جلسة یوم السبت الفقرة األولى بعد التصویتات

-:(النائبة فیان صبري عبد الخالق(نقطة نظام –

.لماذا ال تكون الیوم ضمن الفقرات األولى ألنھ أزمة السكن أزمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.موضوع مھم أعتقد أنھ نبتدأ فیھ في بدایة جلسة یعني وال یكون متداخل مع فقرات أخرى حتى یسلط الضوء على ھذه الفقرة
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-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

یعني الیوم أولویات الشعب العراقي أولویتین، ھي أزمة المحاصیل وحرق المحاصیل وھذه فقرة وضعت أولى، والفقرة الثانیة ھي أزمة السكن،
فلذلك یعني لماذا تؤجل؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا شخصیاً لیست لدي مشكلة لتقدیمھا الیوم

 

 

-:(النائبة فیان صبري عبد الخالق(نقطة نظام –

أعتقد نحن الیوم جمعنا (50) توقیع فأفضل أنھ الیوم تكون قبل المواضیع األخرى جمیعھا ألنھ حقیقةً ال أعلم أنھ موضوع حمایة التراث الثقافي
المغمور بالمیاه یعني ماذا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا قانون

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.أعرف ھذا قانون لكن ھذا الموضوع أولویات لھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

تمت المداولة مع اللجنة یوم أمس وحصل رأي تكون أنھ الفقرة في مقدمة الجدول یوم السبت، ممكن تتناقشون فیما بینكم ترغبون فیھا الیوم أو
السبت؟

.في أول فقرة بعد التصویتات أو الیوم خالل جدول األعمال ولكن بفقرة مقدمة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.والشيء الثاني ھو التقریر التابع للجنة المالیة لم یوضع من ضمن جدول األعمال، فیحتاج الى أیضاً ھو أن یكون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یوزع على السیدات والسادة النواب ویناقش في جلسة قادمة

.أخوان أرجو ذكر نص نقطة النظام

-:(النائب علي سعدون غالم (نقطة نظام –

المادة (58) من قانون الموازنة تلتزم الحكومة بأنھاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا األجھزة األمنیة والعسكریة في موعد أقصاه
30/6/2019 ویعد أي اجراء بعد ھذا التاریخ یقوم بھ المعین بالوكالة باطالً وال یترتب علیھ أي أثر قانوني، سیادة الرئیس نحن الیوم (13) في
ھذا الشھر باقي تقریباً (17) یوم، یعني أغلب الیوم المناصب التي تدار في الوكالة بعد یوم 30/6 بعد ھذا سوف تفقد الشرعیة، یعني معنى ھذا

سوف یتوقف عمل الدولة أو تخالف القانون، فنحن نحمل الحكومة ألن لم ترسل الى حد اآلن أي أسماء باألصالة حتى یصوت علیھا مجلس
.النواب، فأرجو أن یكون حل لھذا األمر وتتبناه ھیاة الرئاسة، والموضوع جداً مھم، یعني أما نخالف القانون وأما تتوقف كل مؤسسات الدولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

یتم التأكید على الحكومة بكتاب من رئاسة المجلس لحسم ھذا الملف بموجب قانون الموازنة بموجب المادة التي أشار ألیھا  السید النائب وتتحمل
.الحكومة كافت التبعات أذا تجاوز الموعد، السید ممثل الحكومة ما ھي اجابتك على ھذا األمر

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

سیدي الرئیس ھنالك فریق عمل متخصص ولجنة متخصصة وتستقبل المناصب المرشحة والذین ھم بالوكالة وأتصور الى قبل 30/6 من
.الممكن أن تزود الحكومة مجلس النواب الموقر ببعض األسماء
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-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

أزمة الشعب العراقي ھي أزمة الكھرباء والحمد � وزارة الكھرباء عملت الكھرباء إشارات ضوئیة، الیوم المواطن ال یستطیع أن یلحق أما
كھرباء وطنیة أو مولدة وحتى األجھزة المنزلیة احترقت جمیعھا للمواطنین العراقیین، وأعتقد من الضروري استضافة وزیر الكھرباء، یعني

نحن صرفنا ملیارات الدوالرات والیوم الكھرباء غیر موجودة، والیوم المواطنین من البصرة الى الفاو یعانون من مشكلة الكھرباء، أزمة
الكھرباء ملیارات الدوالرات أین ذھبت؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، تقدموا بطلب مشفوع بتواقیع السیدات والسادة النواب للمضي في ھذا األمر، وأي وقت یصلني ھذا الطلب نمضي في االجراءات
.لالستضافة

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

-:النائب عمانؤیل خوشانة یوخنا –

بالنسبة للمكون المسیحي سیدي الرئیس نحن نطلب التریث في تأدیة السید یونادم  یوسف كنا للیمین الدستوریة من حیث أن الرجل لدیھ قضایا في
محكمة النزاھة، ومن شروط النائب أن یكون نزیھ، فإذا أدى الیمین الدستوري وھي موثقة وموجودة بموجب الكتب المرقمة من القضاء

المختصة بقضایا النزاھة بالكتاب المرقم (1517 في 12/6) و (1518)، أضافةً نحن نطلب فقط التریث ونحن نحترم قرار المحكمة االتحادیة
بالتأكید لكن نطلب التریث الى حین وضوح الرؤیة، والمادة (84) أیضاً تقول بالنسبة أنھ من شروط العضویة ما لھ عالقة بالقضیة المعروض

.علیھا من دون المساس بالقضاء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اجراءات الطعن معروفة للجمیع فبإمكان أي شخص یطعن

السیدات والسادة النواب لن أجزئ موضوع البدالء، أما أعرضھم بشكل كامل أو ال أعرضھم بشكل كامل، لدي بدالء أما أمضي بشكل كامل أو
.ال أمضي واألمر متروك للمجلس

.األن لدي تأدیة یمین دستوریة ألثنین في محافظة نینوى

.السیدات والسادة النواب من مع تأجیل ھذه الفقرة بالكامل؟ تصویت

.قرارات المحكمة االتحادیة باتة وملزمة ھذا أوالً

ثانیاً سیادة النائب من حق مجلس النواب تأجیل فقرة من الفقرات بدون أن أخوض في تفاصیلھا، ولكن لیس من حق مجلس النواب ایقاف قرارات
.المحكمة االتحادیة الملزمة

.أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على تأجیل ھذه الفقرة، تصویت

.(لم تحصل الموافقة)

-:النائب اسوان سالم صادق –

بالنسبة لموضوع البدالء، بالنسبة لألستاذ البدیل یونادم كنا بدیل النائب برھان الدین، نحن اذا نزل أدى الیمین، یونادم كنا ھو من قائمة الرافدین
الحاصلة على مقعد واحد وقائمة بابلیون حاصلة على مقعدین، یجب أن تكون  بدیلة االستاذ عمانؤیل ھي (بیداء خضر بھنام) فیجب تطبیق قرار

.المحكمة االتحادیة نصاً أو ال نطبقھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب یوجد طرفین في الدعوى وھم نائب حالي وطاعن، المحكمة مضت بھذا الطعن بالنظر بالطرفین، أي طرف متضرر بإمكانھ أن
.یلجأ الى المحكمة االتحادیة

-:النائب اسوان سالم صادق –

.سیدي الرئیس لیس من الحق قائمة الرافدین حاصلة على مقعد واحد ولیس مقعدین، قائمة بابلیون مقعدین

-:السید رئیس مجلس النواب –
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بإمكان جنابك أنھ تستند الى ھذا القرار أو المتضرر یلجأ الى المحكمة االتحادیة، السیدات والسادة األفاضل تم حسم ھذا األمر، السیدات والسادة
.النواب طلب من رئیس المجلس، من یعترض على تأجیل ھذه الفقرة

 

-:(النائب حسن عبد هللا عبادي (نقطة نظام –

المادة (94) من الدستور قرارات المحكمة االتحادیة العلیا باتة وملزمة للسلطات كافة، ھذا األمر فیھ احترام للدستور واحترام للقوانین بشكل عام
ومجلس النواب وأعضاء مجلس النواب ھم األولى بتنفیذ األحكام والمواد الدستوریة والقانونیة، ھذا األمر ال یصار الى أنھ تصویت مع أو

.تصویت ضد أو إعادة، علینا االلتزام بما یأتي من المحكمة االتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أتفق معك تماماً سأعرض ھذا األمر على السیدات والسادة النواب للتصویت، أماكنكم، النائب یعتبر نائب بموجب قرارات المحكمة األتحادیة
لحظة تأدیة الیمین الدستوریة، السیدات والسادة النواب أرید معالجة ھذا األمر، السیدات والسادة النواب أماكنكم أعرض علیكم ھذا األمر، النائب

یعتبر نائب لحظة المصادقة من المحكمة االتحادیة على نتائج االنتخابات ویباشر بمھام عملھ بعد تأدیة الیمین الدستوریة ولدینا قانون مجلس
النواب یحكم عمل أو آلیات العمل في مجلس النواب فقط للتأكید للمضي في ھذا األمر أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على اعتبار

النواب الذین أدوا الیمین الدستوریة وخرجوا ما بعد ھذه ألي سبب من األسباب ھم نواب سابقین، أطلب التصویت ویتمتعون بحقوق النواب
.السابقین أطلب التصویت على ھذه الفقرة

.(تم التصویت بالموافقة باالجماع)

السیدات والسادة النواب، البرلمانیة طلب حضور السیدة (خالدة خلیل رشو) بدالً عن السید (صفوان بشیر یونس) والسید (محمد فرمان شاھر)
بدالً عن السیدة (سھام عباس علي) وذلك تنفیذاً لقرار المحكمة االتحادیة العدد (217) االتحادیة 2018 وموحدتھا (15) االتحادیة 2019 أطلب
أیضاً حضور السید (یونادم یوسف كنا) بدالً عن السید (برھان الدین اسحاق) تنفیذاً لقرار المحكمة االتحادیة العدد ( 214) االتحادیة 2018 بما

.یتعلق ببدیل السید (منصور المرعید) الذي تسلم منصب محافظ نینوى أنتظر كتاب أئتالف النصر

أدت السیدة (خالدة خلیل رشو) الیمین الدستوریة بدالً عن السید (صفوان بشیر یونس)، والسید (محمد فرمان شاھر) بدالً عن السیدة (سھام عباس
علي)، السید (یونادم یوسف كنا) بدالً عن السید (برھان الدین اسحاق)، السیدات والسادة النواب لدینا تصویت أرجو الجلوس في أماكنكم السیدات

والسادة النواب أماكنكم لكي نمضي في فقرات جدول األعمال السیدات والسادة النواب أماكنكم أحتاج الى نصاب لديَّ فقرة تحتاج الى نصاب
.أحتساب النصاب تثبیت الغیاب في داخل القاعة سنمضي بفقرة المحاصیل الزراعیة بشكل سریع السیدات والسادة النواب اماكنكم لكي أمضي

.(السادة النواب البدالء یؤدون الیمین الدستوریة)

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

السیدات والسادة النواب الى ان یحصل النصاب لدینا تصویت نبدء بفقرة طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص حرق المحاصیل الزراعیة
مناقشة موضوع احراق المحاصیل الزراعیة المتداخلین سجل أسماء المتداخلین المقرر مداخلة احراق المحاصیل الزراعیة، سوف نأخذ

.المداخالت حول موضوع إحراق المحاصیل الزراعیة النائبة لیلیان البیاتي السادة النواب رجاءاً اماكنكم نعم لیان تفضلي

-:النائبة لیلیال محمد علي یونس البیاتي –

سیادة الرئیس كان من األجدر على حكومة عادل عبد المھدي أعالن حالة الطوارئ وأستنفار تام وتقدیم طلب المعونة والمساعدة من دول الجوار
ألنھ ال یوجد أي دعم الى المزارعین والعجز كل العجز عن تقدیم الدعم الى المزارعین سیادة الرئیس الحروقات التي تحدث في نینوى كارثة من

مجموع (12) ملیون دونم في عموم العراق (6) مالیین دونم في نینوى والذي تعرض الى الحرق (60) ألف دونم مساحات شاسعة سیادة
الرئیس أنا أتحدث عن نینوى عن مدینتي سیادة الرئیس حرق مالیین تحترق وحتى اآلن وحتى ھذه اللحظة یعني محصول الشعیر أنتھى دعونا

.ننقذ محصول الحنطة شھر ونصف على الحصاد ال یوجد أي دعم من الحكومة

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

.شكراً وصلت الرسالة

-:النائب یوسف محمد صادق عبد القادر –

ھناك مشاكل كثیرة أدت الى ما نراه الیوم من حرق محاصیل المزارعین في المناطق المتنازع علیھا جمیع المحافظات ھي مناطق متنازع علیھا
نینوى كركوك صالح الدین دیالى ھنالك جیوب لداعش یقومون بحرق المحاصیل الزراعیة للمواطنین حتى اآلن ھنالك نشاط من الجماعات

.اإلرھابیة وخاصة داعش في ھذه المناطق ویجب ضبط األمور األمنیة في ھذه المناطق بقاء النزاعات في ھذه المناطق حتى اآلن

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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.السادة النواب رجاًء حافظوا على الھدوء وأجلسوا في أماكنكم استمر

-:النائب یوسف محمد صادق عبد القادر –

بقاء المشاكل في المناطق المتنازع علیھا على حالھا یمكن ان یؤدي الى بعض التلكؤ في المسائل األمنیة في ھذه المناطق أستغاللھا من جانب
.المجامیع اإلرھابیة

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

ماذا تقترح؟

-:النائب یوسف محمد صادق عبد القادر –

تطبیع وضع المناطق المتنازع علیھا أمنیاً وإداریاً وكذلك ھنالك مشاكل من الناحیة الملكیة نزاعات ملكیة في ھذه المناطق یجب ان یتم تفعیل ھیأة
النزاعات الملكیة لكي یتم حسم المنازعات الملكیة في ھذه المناطق ولذلك أقترح تشكیل لجنة من السادة النواب لصیاغة قرار نیابي بھذا

.الخصوص

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

.حول أحراق المحاصیل بصورة عامة

-:النائب یوسف محمد صادق عبد القادر –

.حول المحاصیل بصورة عامة والمناطق المتنازع علیھا وھذه المسائل

-:النائبة منى حسین سلطان –

سیادة الرئیس مسلسل الحرائق في جمیع مدننا مستمرة حتى اآلن تم حرق (6) ملیون دونم من مجموع (12) ملیون دونم داخل مدینة الموصل
حرقت القرى في مناطق القیروان والبعاج بالكامل ثالث قرى في سنجار ومستمر مسلسل الحرائق وغیر متوقف نعتب على الحكومة بخروجھا

من قبل السید رئیس الوزراء بقولھ (ان الحرائق تحدث في كل عام) تحدث في كل عام ولیس في الكمیة الموجودة حالیاً انھا حرائق متعمدة
نطالب من الحكومة ان تحافظ على ما تبقى من المحاصیل الزراعیة وخاصة محصول الحنطة الذي لم یحصد حتى اآلن ونطالب كذلك بتعویض
الفالحین الذین تعرضوا الى الضرر الكبیر حیث ان قوت الناس ال یمكن ان نتھاون أمامھ وھذا قوت العراق بأكملھ واآلن الموصل أكثر المناطق

التي تضررت من جراء ھذه الحرائق و(38) الف دونم حتى اآلن في المناطق والموصل حتى اآلن نطالب الحكومة بوضع خطة وأعالن
.طوارئ لوضع خطة كاملة لحمایة بقیة المحاصیل الموجودة والتي یمكن ان تتعرض بأي لحظة من الوقت الى حرائق جدیدة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

یمر العراق بمرحلة صعبة جداً وھي الحفاظ على المكتسبات األمنیة أوالً والحفاظ على الوضع األقتصادي العراقي نحتاج الیوم الى وقفھ جادة
والسید رئیس الوزراء یتحمل المسؤولیة الكاملة بتسمیة الوزراء األمنیین لیس من المعقول ھذه الحرائق الكبیرة التي تحرق االراضي والمزارع

الیوم مجرد تكھنات والبعض یتكلمون أنھا عصابات داعش والبعض یتكلمون الخارجین عن القانون وحتى اآلن لم یتم القاء القبض على شخصیة
واحدة  قامت بحرق ھذه االالف من الدونمات في العراق الیوم سیادة الرئیس على السید رئیس الوزراء ما تكلم بھ من عدم إكتراث الحروق
الكبیرة الذي وقع في العراق وعدم أكتراثھ وكأنھا حالة طبیعیة ھذا مرفوض رفضاً قاطعاً علیھ ان یتحمل مسؤولیة األمن واألمان واقتصاد

العراق علینا أیضاً العمل على تعویض المزارعین والعمل على محاسبة المقصرین من األجھزة االمنیة مسؤولة على أمن ھذه المناطق وھذه
الظاھرة أدمان الحرق لم تتكرر أو لم توجد في السنوات الماضیة منذ قرون الیوم موجودة بشكل واضح وعلني لكن ال یوجد ھناك ال حسیب وال
رقیب على السید رئیس الوزراء ان یخطي خطوات في حسن الملف األمني وإعطائھ  ألُناس مھنیین وكفوئین في إدارة ھذا الملف للحفاظ على

.أرواح المواطنین  وأقتصاد وعیش المواطن

-:النائب خلیل محمد سعید المولى –

مسألة حرق المحاصیل الزراعیة بات موضوعاً خطیراً جداً یھدد األمن الغذائي للشعب العراقي وقوت وأرزاق الفالحین والمزارعین، والیوم
اآلالف من الدوانم الزراعیة تحترق بمرأى ومسمع من الحكومتین المحلیة والمركزیة، من دون وضع الحلول المناسبة لمعالجة ھذه الكارثة
الوطنیة، بالرغم من مناشداتنا الیومیة بضرورة إرسال فرق إضافیة لمحافظة نینوى، ألجل إحتواء ھذه الحرائق المتعمدة والحد منھا، إال أنھ

لألسف الشدید لم نجد آذاناً صاغیة لمطالبنا المشروعة وحتى ھذه اللحظة، فقد أمست الحرائق تھدد حیاة المواطنین وأمنھم، ومنذ یوم أمس حیث
استشھد أكثر من سبعة مواطنین حرقاً أثناء محاولتھم إطفاء الحرائق التي نشبت في حقولھم في تلعفر وسنجار وسھل نینوى، إضافة إلى إصابة

عدد آخر بحروق مختلفة، بعضھم في حاالت خطرة، ناھیك عن زرع العبوات الناسفة من قبل عصابات داعش اإلجرامي في الطرق المؤدیة إلى
المحاصیل الزراعیة، والتي ذھب ضحیتھا أربعة مواطنین من تلعفر أثناء حصاد مزروعاتھم، لذا نطالب رئاسة مجلس النواب والسادة والسیدات
أعضاء مجلس النواب بإصدار قرار نیابي یلزم الحكومة المركزیة بتعویض الفالحین والمزارعین من جراء عملیات الحرق، واحتساب الضحایا

الذین فقدوا أرواحھم أثناء إخماد ھذه الحرائق شھداء وضحایا إرھاب، كما ندعو الحكومة المركزیة إلى تكثیف الجھد الوطني من خالل إرسال
.فرق إغاثیة إلى نینوى، للحد من ھذه الكارثة التي لم نشھد مثلھا من قبل
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

نظراً لألضرار الكبیرة التي حصلت، وأصابت الحقول الزراعیة والمزارعین نتیجة حرق ھذه المحاصیل، وھناك إصابات في األرواح،
مجروحین ومحروقین أیضاً، نوجھ بتشكیل لجنة مشتركة من الزراعة ولجنة األمن والدفاع ولجنة األقالیم والمحافظات لمتابعة األمر ورفع

.توصیاتھا إلى ھیأة الرئاسة للعمل بموجبھ، مع مشاركة نواب من المناطق التي حدثت فیھا ھذه الكوارث

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

أنا أحب أن أؤكد على موضوع مھم جداً، وھو المضي بإمكانیة تحدید األسباب، وبالتالي نمضي باتجاه سن أو تشریع قانون لحمایة المحاصیل
الزراعیة، وبالتحدید الحنطة والشعیر باعتبارھا أبواب مھم لألمن الغذائي واإلقتصادي في البلد، وكذلك إعتبار فعل الحرق جریمة تمس األمن
اإلقتصادي للدولة، وقد نعتبرھا جریمة إرھابیة أیضاً، ولذلك أنا أؤكد على ما تفضل بھ من سبقوني من اإلخوان النواب، وھو موضوع الوقایة

.والتعویض أسوة بالفیضانات، وكذلك العقوبات الرادعة بھذا الموضوع، وأیضاً إعتبارھم شھداء

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

.المداخالت تتم حسب القائمة، الذي یرید أن یضیف إسمھ من خالل القائمة فقط، ال یمكن أن نضیف أحداً كل حین

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

ال شك إن إحراق مساحات واسعة من المحاصیل الزراعیة فیھ تھدید لألمن الغذائي وھدر وتفریط لجھود المزارعین، وتضییع لموارد مالیة
صرفت في سبیل تحسینھا، وال بد أن تتوصل اللجان الحكومیة المختصة لتحدید أسباب اإلحراق، وإال یصبح عبثاً، إذا كان السبب مجھوالً كیف

تمنع حصول أو تكرار مثل ھذه الحوادث إذا لم تصل إلى األسباب والجھات التي تقف خلف ھذه األعمال اإلجرامیة؟

ثانیاً: نطالب بتعویض األضرار التي لحقت بالمزارعین، وإال فإن تلك الحوادث ستثیر اإلحباط، وقد تضعف حافز المزارعین في السنوات
القادمة لإلستمرار بالزراعة، والناتج في ھذه السنة قد یصل إلى المستوى الذي یؤدي إلى اإلكتفاء الذاتي، فعدم المعالجة ألسباب ھذه الحوادث

.وعدم التعویض قد یحبط المزارع ویمنعھ من اإلستمرار بھذه العملیة التي فیھا دعم لإلقتصاد الوطني ولألمن الغذائي العراقي

ثالثاً: المفروض منذ بدایة حصول أول الحوادث أن تبادر الحكومة لتوفیر اإلجراءات الوقائیة، وتضع خططاً لحمایة باقي المحاصیل، لكن لألسف
لم نشھد خططاً أو إجراءات مسؤولة لتمنع تلك الخسائر، وتمنع حصول مثل ھذه الحوادث، في األقل تھیئة فرق دفاع مدني، نشر قوات أمنیة في
المناطق التي تتكرر فیھا ھذه الحوادث، حتى تشعر تلك الجھات التي تخطط لحوادث الحقة أن ھنالك إجراءات رادعة یمكن أن تالحقھا، وتقدمھا

.للقضاء

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

ھذا الموضوع مھم جداً، وتمنینا أن یكون الیوم ممثل من وزارة الزراعة موجوداً لمناقشة ھذا الموضوع، إلعطاء األرقام الدقیقة، عدد الدوانم
واألراضي الزراعیة التي حرقت زائداً مدیریة الدفاع المدني العامة، وأنا لدي تحفظات كثیرة على التقاریر التي صدرت منھم، فكل األرقام التي

.صدرت منھم مضللة بالكامل، فقط محافظة نینوى لغایة یوم أمس تجاوزت عدد الدوانم المحروقة أكثر من (70) ألف دونم

ما یخص الدفاع المدني، ستة مالیین دونم من مجموع (12) ملیون دونم على مستوى العراق، أي نصف مساحة األراضي الزراعیة على
ر ال توجد غیر (33) سیارة دفاع مدني، ستة مالیین دونم تقابلھا فقط (33) سیارة دفاع مستوى العراق ھي موجودة في محافظة نینوى، تصوَّ
مدني، واستعانوا اآلن بالمدیریات الثانیة للمحافظات، أعتقد أرسلوا (15) سیارة، ویكون العدد قد وصل إلى (48) سیارة، ال یكون األمر فقط

مناقشة ھذا الموضوع، نحن إذا نرید كالماً فالمواطن یستطیع أن یتكلم، والمسؤول التنفیذي یستطیع أن یتكلم، نحن الیوم المفروض بصدد إصدار
قرار، لتعویض المتضررین من جھة وعوائل الشھداء وذویھم، تصور أكثر الشھداء الذین سقطوا في محافظة نینوى في إطفاء الحرائق ھم جاؤوا

تطوعاً (فزعة)، ولیس أراضیھم الزراعیة الخاصة، وإنما جاؤوا من باب إنساني، لیعینوا إخوانھم أو جماعتھم أو أصدقائھم أو القرى القریبة
علیھم، أربعة أو خمسة من الحوادث التي أستشھدوا فیھا أنا أعرفھم لیس لھم دونم واحد، جاؤوا فقط كمساعدة بسیارتھ أو أیة آلیة أخرى وأتى

.بجماعتھ، ھذا من جھة

الجھة الثانیة: نحن یجب أن نضع صیغة قرار، أستطیع اآلن أن أضع لجنابك صیغة قرار، تعویض للدونم الواحد فیما یخص محصول الشعیر
.مثالً (150) ألف دینار

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

سیادة النائب، القرار یحتاج إلى دراسة، نحن لماذا شكلنا لجنة؟ ھذه اللجنة، ونواب المناطق أیضاً التي فیھا الكارثة یكونون في اللجنة، أسرعوا
.في األمر، وارفعوا توصیاتكم حتى نصدر بھا قراراً

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

قضیة اللجان، أكثر اللجان، أنا ال أقول لك ھذه اللجنة التي سوف تتشكل، لكن أكثر اللجان نحن نعرفھا، لجان تسویفیة ال أكثر، نحن نخصص
رقماً ألجل النسبة والتناسب، محصول الشعیر معروف، نحن الیوم في محافظة نینوى، محصول الشعیر (500) كغم للدونم الواحد، ثم نقارنھ

بالسعر، كم الشعیر؟ القصد (150) ألف دینار للدونم الواحد بالنسبة للشعیر، و (200) ألف بالنسبة للحنطة، كصیغة قرار نحن نصوت، ونلزم
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الحكومة بھذا القرار، ألنھم أناس متضررون، مضت ثالث أو أربع سنوات وھم ینتظرون، وبالتالي تأتي جھات أو أطراف، أو سبحان قضایا من
رب العالمین، المھم أن ھذا حرق محصولھ، فنتمنى من جنابك الكریم بأن نعد صیغة قرار، والقرار أكیداً یحتاج إلى نصاب، أنا ال أقول لك

.نصوت الیوم، لكن نحن نعد القرار، وإذا لم یكن في جلسة الیوم ففي الجلسة القادمة

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

.ھذه التفاصیل كلھا یمكن دراستھا من خالل اللجنة ورفعھا، وإن شاء هللا بأسرع وقت نصدر فیھا قراراً

-:(النائب یونادم یوسف كنا خوشابا (نقطة نظام –

.في الحقیقة األخت بیداء قد وصلت فأرجو السماح لھا بأداء القسم، ھي بدیلة عن السید عمانؤیل من دھوك

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

ما یتعلق بھذا الموضوع المھم والحساس أوالً: حبذا لو یكون واضحاً لدینا، من ھم اللجنة؟ أو اللجان التي تشترك بدراسة ھذا الموضوع؟

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

.أنا قلت الزراعة ولجنة األمن والدفاع ولجنة األقالیم والمحافظات، ومن كل محافظة یكون نائب

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.نعم ممتاز، ألنھ فعالً ھذه النتائج الثالثة ضروریة

ما یتعلق بحرق المحاصیل الزراعیة، منھا متعمد، ومنھا غیر متعمد، والنتائج سوف تظھر، اإلشكالیة في الحرق الذي یحصل في المناطق
المتنازع علیھل، والتي ھي أساساً فیھا مشكلة زراعیة على األراضیة، وھذا بسبب تأجیل جملة من األمور التي ھي كانت وال زالت ضمن

توصیات اللجنة الوزاریة للمادة (140)، ولم نستطع أن نعمل علیھا لدورتین، منھا تعدیل قانون النزاعات الملكیة، وإلغاء قرارات كثیرة لمجلس
.قیادة الثورة

الموضوع اآلخر: الذي نرید أن نثبتھ في ھذه الجلسة، في منطقة داقوق وفي حفتغار تحدیداً، طبیعة الحرق ھناك تختلف عن كثیر من المناطق
األخرى، وتوجد شھود عیان، بعد عملیة الحرق والتي تبدو وكأنھا عملیات إرھابیة ھناك كمین أیضاً یمنعون فیھ أصحاب الحقول من الذھاب

وإطفاء ھذه الحرائق، ھناك كمین منصوب لھم ویتم إطالق النار علیھم، وإلى اآلن یوجد شھید وتسعة جرحى في منطقة داقوق في حفتغار
تحدیداً، فأطلب من لجنة األمن والدفاع النظر في ھذه الحالة كحالة خاصة، ألنھا لیست حرق محاصیل زراعیة للحقول، ھناك عملیات إرھابیة

.واستھداف للمواطنین، وتم وقوع ضحایا شھید وتسعة جرحى

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

.یمكن ذكر ھذه التفاصیل ضمن التوصیات أیضاً التي تذكر في اللجان التي تخص لمناطق المتنازع علیھا

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.شكر وتقدیر للسید النائب مقدم الطلب، السید رئیس الجلسة، أنا طلبت نقطة نظام قبل مغادرة السید رئیس المجلس

 

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

اآلن لدیك نقطة نظام؟ أم مداخلة؟

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

قبل المداخلة، المادة (55) (یجوز لخمسة وعشرین عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة، إلستیضاح سیاسة وأداء
.(مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ویقدم إلى رئیس مجلس النواب، ویحدد رئیس مجلس الوزراء موعداً للحضور

نحن كنا نتمنى أن تؤجل ھذه اإلستضافة إلى یوم السبت، وتحضر األطراف، وزیرا الزراعة والتجارة ھم المعنیون، وأنا أحملھم مسؤولیة،
وأحمل السید رئیس الوزراء لما وصل إلیھ الفالح العراقي من حالة إذالل وخسائر فادحة من فقدان أرواح، ھذا الموسم في وقت مبكر، أنا طلبت

سؤاالً برلمانیاً شفھیاً لوزیر التجارة، وكنا نتوقع أن ھذا الموسم ھو موسم وفیر، ألن الفالحین توسعوا في زراعة ھذه المساحات، ومتیقنون أن
وزارة الزراعة لیس لدیھا قدرة إلستیعاب ھذه الكمیات، لكن لألسف رئاسة مجلس النواب لم تعِط فرصة للدور الرقابي في حضور وزیر التجارة

للقاعة أمام مجلس النواب، حتى نحملھ المسؤولیة اتجاه ما یحصل، ھذا المحصول اإلستراتیجي والذي یمكن أن یدخل ضمن مفردات البطاقة
التموینیة، ویجنب العراق من إستیراد وعقود فاسدة، نحمل المسؤولیة لوزارة التجارة والزراعة، وأنا أطلب أن تعقد جلسة عامة للمناقشة بحضور
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وزیري الزراعة والتجارة، الذي حصل في عملیات التسویق من إذالل للفالحین، وبتدخل صریح لموظفي األمن الوطني دون معرفة وخبرة،
یرفض فاحص المختبر المحصول بتواطئ مع تجار فاسدین، وبالتالي یباع للتاجر ویدخل درجة أولى، أنا أتحدث ھنا عن خبرة، أنا رئیس لجنة

الزراعة للدورة السابقة باإلضافة للخبرة التي أمتلكھا في ھذا المجال، في وقت مبكر طلبنا أن یعالج ھذا الموضوع بجدیة، والسید رئیس الوزراء
كان المفروض أن یقود حملة حصاد وتسویق لھذا المحصول اإلستراتیجي، كان العراق یصل لإلكتفاء الذاتي، من الممكن أن تكون الكمیات

المسوقة ستة مالیین طن، لكن لألسف ھذا اإلھمال وعدم المباالة جعل الفالح عرضة لإلبتزاز واإلذالل أمام السایلوات یقف الفالح خمسة أیام
وسبعة حتى یستلم محصولھ، أنا أطلب أن یعاد الموضوع في جلسة قادمة، وأن تقدر رئاسة مجلس النواب حجم األضرار التي تعرض لھا

.الفالحون، وأن یناقش ھذا الموضوع بواقعیة وفنیة

الذي أطلبھ من سیادة رئیس المجلس باإلضافة لھذا الموضوع أن تنقل شركة تجارة الحبوب، وأنا في وقت سابق في الدورة السابقة قدمت ھذا
المقترح، تجارة الحبوب تنقل إلى وزارة الزراعة، الفالح طیلة موسم الزراعة یقوم باستالم المبیدات والبذور من وزارة الزراعة، في یوم

التسویق یجعلونھ یذھب لوزارة التجارة والتي لیس لدیھا فاحصو مختبر، وفاحص المختبر ھو من المھندسین الزراعیین، أطلب أن تنقل الشركة
العامة لتجارة الحبوب بتوصیة إلى وزارة الزراعة، حتى یتخلص الفالح، ھذه معاناة سنوات كثیرة، وأنا في الدورة السابقة طرحتھا على السید

.وزیر الزراعة

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

.سوف یتم إستضافة السید وزیر الزراعة حالما تنتھي اللجنة من رفع توصیاتھا وتقریرھا إلى رئاسة المجلس

البرلمانیة، حددوا الوقت دقیقیة ونصف، ألنھ لدینا جدول أعمال كبیر، والمداخلون كثر، وأرجو اإلختصار والتركیز على النقاط المھمة، وعدم
.تكرار ما ذكر

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

بكل تأكید ما یتعلق بالحرائق في محصولي الحنطة والشعیر مؤكد، ولكن كما تفضل أحد الزمالء كان المفروض حضور الجھات التنفیذیة التي
تمتلك القرار الحقیقي في ھذا الموضوع، ما سمعناه من وزارة الزراعة أن الحقول المحترقة الحقیقیة ال تتجاوز (12) ألف دونم، وبالتالي فنسبة

الكوارث ال تتجاوز النسبة الدولیة والتي ھي (5%)، وبالتالي فإن تشكیل ھذه اللجنة سوف یعطي قراءة حقیقیة لما یدور حول ھذا الموضوع،
.لكي یتم تدارك مسألة التجاوز على المحاصیل اإلستراتیجیة في المواسم الزراعیة القادمة

-:النائبة میسون جاسم داود الساعدي –

أنا عضوة في لجنة الزراعة، وآخر ما وصل إلینا من مدیر زراعة نینوى بأن حرائق الموصل ال زالت مشتعلة إلى اآلن، ووصلت الحرائق إلى
(190) حریقاً منذ بدایة الحملة إلى ھذا الیوم، آخر بیان للمساحات المحروقة ھي (63) ألف دونم في الموصل، وحالیاً من الصعب السیطرة

على ھذه األعداد بالنسبة لھذه المساحات، لكن أیضاً وزیر الزراعة یقول بأن األعداد ال تتجاوز المئة ألف، لذلك تكون نسبة الحصاد حالیاً ھي
(20%) من المحصول، والمتبقي (80%) وھي مساحات واسعة جداً، وھذه المساحات نخاف علیھا من اإلحتراق واإلنتھاء، لذلك ال بد من أن

یكون ھناك عمل سریع بتشكیل لجنة سریعة لدراسة ھذا الموضوع، ونح كلجنة زراعة سوف نستضیف وزیر الزراعة ومدیر زراعة نینوى
.لتالفي ما یمكن تالفیھ بأسرع وقت ممكن

-:النائب بختیار جبار علي شاویس –

خالل شھر واحد حسب مدیریة الدفاع المدني وقعت (270) حالة إحتراق، والتي أدت إلى إحراق اآلالف من مساحات الدوانم الزراعیة، وھذا
بشكل واضح كوضوح الشمس فیھ أضرار مالیة جسیمة تحملھا في المقام األول المزارع البسیط بشكل خاص واقتصاد البلد بشكل عام، والفاعل
ال یزال مجھوالً، إلى اآلن لم تقدم وزارة الداخلیة العراقیة ممثلةً بمدیریة الدفاع المدني أیة من الجناة الحقیقیین ممن یقفون وراء إشعال الحرائق

للعدالة رغم تقدیمھا جملة من األسباب، وخاصة في محافظة كركوك وخانقین وداقوق وسھل نینوى ودیالى وصالح الدین، من المؤسف أن
:ظاھرة نفوق ألسماك مثل ھذه الظاھرة الخطیرة لم یكشف فیھا عن المتورطین واألسباب وطرق المعالجة، لذا

.أوالً: أدعو الحكومة اإلتحادیة والجھات المعنیة بقیام مھامھم وتحدید المجرمین وإحالتھم إلى القضاء

.ثانیاً: أطالب بتشكیل لجنة لحل األزمة، وإیجاد الحلول المناسبة وتعویض المزارعین

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

إسمحوا لنا أن نعبر بعض األسماء، حتى نقلل ونختصر، ألن الكالم تقریباً كلھ واحد، لدینا نقاط وبرنامج عمل، كلھ كالم مكرر، نحن نعرف ھذه
.كارثة، ھذه تضر باألمن اإلقتصادي والغذائي، ھذا كلھ كالم مكرر، إذن نشترط أن ال یكرر الكالم، والتركیز على النقاط

-:النائب قصي عباس محمد الشبكي –

شكراً لكم، طبعاً الشكر على تقدیم الفقرة، وأیضاً على تشكیل ھذه اللجنة المھمة، ونتمنى أن نكون جزءاً من ھذه اللجنة خاصة ونحن لدینا
.معلومات عن مالبسات ھذه الجرائم، وأنا أؤكد أن ھذه جرائم مفتعلة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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.إذا كانت لدیك معلومات موثقة تكون من ضمن اللجنة

-:النائب قصي عباس محمد الشبكي –

أؤكد بأن ھذه الجرائم والحرائق مفتعلة، ولیست عرضیة خاصةً إذا أخذنا بنظر اإلعتبار عدد الحوادث، أكثر من (200) حادث خاصة في
.مناطق األقلیات في سھل نینوى وسنجار

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

ماذا تقترح؟

 

-:النائب قصي عباس محمد الشبكي –

:أنا أطلب اآلتي

.أوالً: إصدار توجیھ بتعویض المواطنین، واعتبار الذین ذھبوا ضحیة، وكانت آخر الضحایا یوم أمس

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

.ھذه األمور تذكر كلھا في التوصیات

-:النائب قصي عباس محمد الشبكي –

:الیوم مطالبنا

.أوالً: إعالن حالة طوارئ في ھذه المحافظة، وھي المحافظة المنتجة للمحاصیل الزراعیة، ومن ثم تعویض المتضررین

ثانیاً: ال یوجد تحقیق بمستوى التحقیق إلى اآلن، أنا حسب معلوماتي ال یوجد تحقیق حول ھذه الجرائم، وبالتالي على الحكومة أن تتحمل
.مسؤولیاتھا بتحقیق عاجل في ھذه الحرائق التي حصلت وتحصل

-:النائبة جوان إحسان فوزي –

ً طبعاً السنابل المحروقة واألرض المحروقة أصبحت المشھد السائد والمتكرر حالیاً، مدیریة الدفاع المدني قدمت في إحصاءاتھا أن (289) حریقا
أو حالة حریق تسببت في ضرر أكثر من (38) ألف دونم، طبعاً نحن نشكك بھذا الرقم، ألنھ دائماً الجھات المعنیة ال تقدم األرقام الدقیقة تحسباً

:للغضب العام أو ردود الفعل، لكن أنا أتطرق ھنا إلى تصریحات الحكومة مع األسف

تصریح السید رئیس الوزراء المحترم، یقول أن ھنالك خالفات شخصیة بین الفالحین أدت إلى حرق الحقول، وكذلك إلرتفاع درجات الحرارة
التي ساھمت بنشوب تلك الحرائق، ومن جھة أخرى یقول قد تكون جنائیة، وقد تكون إرھابیة، وقد تكون أسباباً عرضیة، وقد تكون تماساً

كھربائیاً في مزراع (بالجول)، تماس كھربائي بمزرعة أي في  (العراء)، أین التماس الكھربائي؟ أو قد یكون نزاعاً أو إنتقاماً، ھذه الـ(أو، أو،
أو، أو) التي تقدم في التصریحات الرسمیة من قبل الحكومة، أال من األجدى بالحكومة أن تبت بتحقیق فوري وجدي ولیس إعتباطیاً؟! لكي تجیب

.على ھذه األسئلة، الحكومة لیس لھا إجابة

وزارة الزراعة تقول: إن ما احترق من محاصیل زراعیة لن یؤثر على مرحلة اإلكتفاء الذاتي التي وصل إلیھا العراق، ھذه الحاالت إذا كانت
.موجودة في دولة متقدمة، وتراعي األمن الغذائي وحقوق اإلنسان لكان األجدى بالمسؤولین في الدولة أن یستقیلوا

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

ماذا تقترحین؟

-:النائبة جوان إحسان فوزي –

-:لذا من الضروري

.أوالً: على الحكومة أن تقوم باإلجراءات الفوریة بتحقیق جدي ولیس إعتباطیاً أكرر، لمعرفة مالبسات الحرائق المتكررة

.ثانیاً: حمایة الفالحین ومحاصیلھم من التضرر المحتمل اآلتي

.ثالثاً: أخذ التدابیر اإلحترازیة الالزمة لمنع تكرار ھذه الحوادث

أل ً
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.رابعاً: واألھم ھو التعویض المادي الفوري للفالحین والمزارعین الذین وقعت علیھم ھذه الحوادث

ً :خامسا

 

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

.قدمیھا مكتوبة إلى ھذه اللجنة لیأخذوا بھا

-:النائب حسین حسن نرمو –

لألسف نقول أن ما حصل في األیام القلیلة الماضیة وفي موسم الحصاد لھذا العام من حرائق التي نشبت في المحاصیل الزراعیة أصبحت ظاھرة
تستحق االھتمام والسیما في المناطق المنكوبة والمتحررة والغیر مستقرة لحد اآلن من ویالت داعش اإلرھابي نظراً لعدم وجود اآللیات الالزمة

لالستعدادات المسبقة من الجھات الحكومیة المعنیة وخاصة المطافئ إلخماد الحرائق والتي ابتلعت عشرات اآلالف من الدونمات مما أضطر
المواطنین المزارعین االعتماد على أنفسھم بالیاتھم البسیطة الغیر مؤھلة إلخماد مثل ھذه الحرائق وبالتالي النتیجة لیست بالخسائر المادیة الكثیرة

وإنما قدمت أیضاً أرواح من خیرة شبابھم دفاعاً عن أرضھم في سنجار وتلعفر وكذلك سھل نینوى من اإلخوان الشبك لھذا نطالب ھیأة الرئاسة
االھتمام الجدي وعلى الحكومة التحقیق الجدي في األسباب التي أدت الى ضرر كبیر في اقتصاد العراق وتلك المناطق بالذات أیضاً، وكذلك على

الحكومة تقدیم التعویضات الالزمة للمزارعین المتضررین وأضم صوتي الى بعض إخوتي اعتبار الذین قدموا أرواحھم نتیجة إخماد الحرائق
.شھداء یستحقون الحقوق للدفاع عن األرض والممتلكات

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید –

-:في البدایة أقدم شكري لكل الجھود المصرة والمتواصلة لتعویض الفالحین الذین تعرضت حقولھم الزراعیة لالحتراق ومن ھنا نطالب

.أوالً: تكثیف الجھد االستخباري لكشف مالبسات ھذه األعمال التخریبیة والسبب الرئیسي ھو ضرر القتصاد العراق

ثانیاً: تشكیل لجنة لمتابعة مجریات التحقیق في مثل ھذه الحوادث وكشفھا للشعب العراقي ألن ذلك یزید ثقة الشعب بالحكومة والبرلمان مما یؤدي
الى أن أوضح نقطة مھمة عملیة حرق المزروعات ھي عملیة منظمة وھدفھا ضرب البلد واقتصاده ھذه العملیات مركزة على محافظات معینة

بإنتاجھا العالي لھذا العام وأخیراً نأمل من ھیأة الرئاسة العمل على حث الحكومة على تعویض المزارعین بشكل عام دعماً منھا العتبار الزراعة
.في السنوات القادمة

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

السید ممثل الحكومة سمعتم المآخذ التي أخذت على الحكومة والمطالب والعتب على الحكومة ماذا لدیكم في ھذا المجال؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

أن المناطق أو المساحات التي تم التعرض للحریق ھي حوالي (40) ألف دونم األصل حوالي (150) ألف دونم بالتالي الحكومة أنقذت (100)
ألف دونم من حرق محقق وتعرض (40) ألف دونم الى الحرق الكامل ما یساوي إذا أخذنا نصف الطن أو ثالثة أرباع الطن لإلنتاج لكل دونم
أي حوالي (40) أو (60) ألف طن تبعثرت من الحنطة والحكومة جادة في تعویض المتضررین في ھذا الموضوع وھنالك تحقیقات وحصر

.لعملیات الحرق عملیات الحرق التي أصبحت وحدثت وھنالك حریق حصل بفعل فاعل

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

.ھل قامت الحكومة بتشكیل لجنة تحقیقیة؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

.نعم ھنالك فریق عمل متخصص في ھذا المجال وتم التمییز ھنالك مناطق احترقت بفعل فاعل

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

ھل أعلنتم نتائج التحقیق؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

نعم موجودة ھنالك بفعل فاعل وھنالك أجزاء نتیجة تماس كھربائي أو نتیجة وجود السیارات وعملیة الحصاد أدت الى الحرق بالتالي ھنالك فعالً
(40) ألف دونم تعرضت للحرق وتم إنقاذ حوالي (110) ألف دونم ولیس (100) ألف من اإلنقاذ والدولة لدیھا جداول خاصة ومتوجھة نحو

.التعویض ولكن لم تبدأ عملیة التعویض من وجھة نظري
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ولكن لماذا لم تعلموا مجلس النواب بنتائج التحقیقات وتعلموا لجنة الزراعة واللجان؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

.من الممكن في حال طلبكم بذلك بكل سرور سوف نزودكم بھذه األمور

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

.لجنة الزراعة تطالب الحكومة بنتائج التحقیق

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

أن الحكومة تتوقع أن تكون نسبة أو كمیة الحصاد لھذا العام مع تكملة الحصاد في إقلیم كردستان وبقیة المناطق الشمالیة حوالي (4) ملیون طن
.من الحبوب مقارنة بحوالي (2) ونصف الطن في السنین السابقة

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

نحن في لجنة الزراعة والمیاه متابعین الحالة أو الكارثة التي أصابت البلد بالطبع بالتنسیق مع وزارة الزراعة والتجارة المساحات التي لدینا
مسجلة في الموصل (73) ألف دونم لحد اآلن تقریباً نسبة الحصاد (22%) المساحة المزروعة في الموصل بحدود (3) ملیون دونم بمعنى
بحدود (2700) ملیون ألف دونم غیر محصودة اآلن ھذا یعتبر مؤشر أمام الحكومة أن تشكل خلیة أزمة إلنقاذ االقتصاد الوطني في صالح

الدین نسبة الحصاد (60%) أي (40%) غیر محصودة في كركوك نسبة الحصاد (70%) (30%) غیر محصودة لذلك نحن األسباب كثیرة
ولكن اآلن في البدایة كانت مساحات صغیرة حرقت ولكن توسعت الحالة لذا كان المفروض من الحكومة من البدایة أن تشكل خلیة أزمة من

وزارة الزراعة والتجارة والداخلیة والدفاع المدني وقیادة العملیات للسیطرة على ھذه المساحات وھذا یعطینا مؤشر وزارة التجارة في مناطقنا في
الجنوب الفرات األوسط عانینا من قلة السایلوات ألنھ عملیة الخزن تتأخر والناقالت قلیلة والفاحصین قلیلین كذلك وزارة الزراعة معنیة بتوفیر
آلیات الحصاد وكذلك موضوع مراقبة الطائرات في وزارة الزراعة وكذلك الدفاع المدني ھنالك طائرات مراقبة لعملیات الحرق وعملیة العبث

تكون مسیطرة ھذا یعطینا مؤشر على أن البد من الحكومة أن تتابع وان تعوض ھذه المساحات واآللیات التي حرقت والناس التي أحرقت نتیجة
الحرق مؤشر للمستقبل بزیادة طاقة السایلوات وعلى وزارة الزراعة أن تنتبھ في اإلكثار من الحاصدات بما یضمن حملة وطنیة سریعة لحصاد

.ھذا المحصول

-:النائب محمد أمین فارس –

كما ھو معلوم أن اغلب الحرائق التي تحدث اآلن ھي في المناطق المتنازع علیھا ومناطق (140) وھذا یدل على عدم وجود األمن واألمان في
تلك المناطق والحل نطالب ھو بتأكید المواد الدستوریة منھا المادة (140) وكذلك القرارات المتعلقة بتنفیذ تلك المادة من اللجنة وتوصیات

وقرارات مجلس الوزراء في 20/3/2007 وكذلك قرارات أخرى ھو قرار (29) لمجلس الوزراء في عام 2013 وإلغاء جمیع قرارات مجلس
قیادة الثورة المنحل المتعلقة بأستمالك األراضي الزراعیة في كركوك والمناطق المتنازع علیھا ونطالب بتعویض المتضررین من الفالحین نتیجة

تلك الحرائق وفتح تحقیق بذلك بما انھ الموضوع ھو محاصیل لذلك نطالب بإصدار قرار یلزم وزارة التجارة بصرف مستحقات الفالحین في
.إقلیم كردستان لعام 2014 و 2015 و 2016

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

بصدد صرف مستحقات فالحین إقلیم كردستان لألعوام السابقة  نرید أن نعرف النتیجة الى أین وصلت؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

أن مستحقات الفالحین لھذه السنة بالضبط مع الحصاد والتسلیم سوف لن یمر یوم أو یومین وسوف یستلمون وھذه السنة ألول مرة لن ینتظر
الفالح وسوف یستلم وبالنسبة لألعوام السابقة كان ھنالك كالم عند اللقاء مع بعض السادة النواب بوجود أموال مخصصة في وزارة التجارة

وأتوقع في وزارة الزارعة بخصوص المستحقات السابقة ولكن كما تعلمون ھنالك تخصیص وھنالك تمویل ماذا عملنا نحن؟ بناء على ھذا الكالم
فاتحنا اآلن وزارة الزراعة والتجارة والمالیة والتخطیط لبیان الموقف وأتصور األسبوع القادم على األكثر تأتینا اإلجابة مع وجود التمویل أكید

.الدولة سوف تتوجھ الى التعویض

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

.بالنسبة لكل المحافظات العراقیة إقلیم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

.إقلیم كردستان أكید جزء من ھذا الموضوع
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-:النائب صائب خدر نایف –

حقیقة أحب أن اطرح موضوع مغایر فیما یتعلق بمسالة الحرائق خاصة أؤید ما ذھب إلیھ السادة والسیدات النواب بخصوص تعویض
المتضررین وأیضاً اعتبار الذین ذھبوا ضحیة ھذه الحرائق شھداء وتعویضھم ولكن یجب أیضاً أن نؤكد على موضوع حمایة المقابر الجماعیة

األمس كان ھنالك حریق في سنجار وھي تحتوي على أكثر من (70) مقبرة جماعیة لذا نطالب الحكومة التدخل في حمایة ھذه المقابر الجماعیة
ألنھ ھذه الحرائق قد تؤثر على ھذه المقابر وھذه الحرائق تمثل عدم استقرار لھذه المناطق للمتواجدین فیھا وتؤدي الى نتائج عكسیة في عودة
النازحین لھا في حین انھ یتطلب من الحكومة دعم ھذا الملف في إعادة النازحین لحمایة ھذه المناطق خاصة إذا سلمنا مسبقاً أن ھذه المناطق

تعتاش على الزراعة وبالتالي ھذا تھدید الى األمن الغذائي ونؤكد على أن تكون اللجنة التي أمرتم جنابكم بتشكیلھا أن تكون وقتیة أي مؤقتة أي
.یجب أن تحدد فترة وان تقدم توصیاتھا وان ال تطلق بان تشكل لجنة فقط بل أن تكون ھنالك فترة محددة تقدم توصیاتھا بھذا الخصوص

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

أكید اللجنة سوف نعمل على تشكیلھا وتشكل لجنة من اللجان التي ذكرناھا ونائب من كل محافظة ومن كل ناحیة التي حدثت فیھا الكارثة وتبدأ
اللجنة عملھا بأسرع وقت وتعطینا نتائجھا وتوصیاتھا وأما ما یخص التعویضات ومستحقات الفالحین للسنوات الماضیة كما سمعتم من السید

ممثل الحكومة بان ھذه التعویضات والمستحقات سوف تصرف مع مستحقات الحنطة والشعیر لھذه السنة وھي تشمل كل المحافظات العراقیة بما
فیھا إقلیم كردستان والمبالغ موجودة مبالغ التمویل ولیس التخصیص لھذا لیس لدى وزارة التجارة والحكومة أي عذر لتأخیر صرف ھذه

.المستحقات

-:النائب كاوه محمد مولود –

فقط أرید أن أركز بشكل مختصر بأنھ یجب على الحكومة تشكیل لجنة من مجلس الوزراء للوقوف على أسباب ھذه الحرائق لعشرات اآلالف من
الدونمات من األراضي وأیضاً الوقوف على أسباب منھا أسباب أمنیة تتعلق بوجود خالیا نائمة من داعش في بعض المناطق قامت بإحراق ھذه

المحاصیل وأیضاً تشكیل ھذه اللجنة یكون جزء من عملھا تخمین اإلضرار وبعد ذلك تعویض الفالحین للضرر الذي لحق بھم بسبب ھذه
الحرائق من ضمن باب الطوارئ أي األموال المرصودة لباب الطوارئ ومن المستحسن أن یكون ھنالك تفعیل لھیأة دعاوي الملكیة ألنھ بعض

.ھذه الحرائق قد اندلعت بسبب منازعات ملكیة بین أطراف مختلفة ولھذا تفعیل ھذه الھیأة شيء مھم جداً لحل ھذه المشاكل

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

أوالً: أن ما یحصل وما حصل ھو یرتقي الى جرائم إرھابیة تھدد األمن الغذائي خصوصاً بعد تدخل السماد وزیادة المحاصیل الى أكثر من (4)
ملیون اعتقد أن كل مداخالت السادة النواب التي تفضلوا بھا مھمة ولكن نطالب بحضور السید وزیر الزراعة وأیضاً السادة المعنیین بالملف
األمني من وكالء الداخلیة والدفاع واألمن الوطني أن یحضروا ھنا الى مجلس النواب للحدیث عن األرقام حیث وجود اختالف حول األرقام
والمساحات والضرر كبیر وكذلك أیضاً حضور المحافظین كونھم ھم المعنیین والمباشرین بالملف األمني بھذه المحافظات وان یحضروا ھنا

وتحدد جلسة وتكون بأقرب وقت وھذه ھي صالحیاتنا في مجلس النواب لماذا نعطیھا لآلخرین؟ یأتون الى ھنا ونؤدي دورنا بكل أمانة ونستمع
.الى األرقام بدقة من خالل السادة المعنیین

ثانیاً: بأسرع وقت ندعو مجلس الوزراء من خالل مجلس النواب الموقر مجلس الوزراء أن یعرض الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء
وإصدار التوصیات والتعویض للفالحین الذین تضررت أراضیھم وكما تعلمون انھ ھذه الكمیات والمساحات یھدد األمن الغذائي واالقتصادي

للعراق وأیضاً سؤال الى السید ممثل الحكومة سبق وان صدر قرار من مجلس الوزراء بتعویض الفالحین الذین تضررت أراضیھم بسبب
األمطار والسیول ونرید أن نعرف اإلجابة الى اآلن لم یتم تعویضھم والمشاكل موجودة لحد ھذه اللحظة وكما تعلمون ان الفالح یعتمد عندما

.یزرع وجود أجور للكھرباء والحراثة واألسمدة وھذا سبب مشاكل لھذه المناطق

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

.نسمع الجواب من ممثل الحكومة أین تعویضات السیول؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

یوم الثالثاء الماضي بتوجیھ من السید رئیس الوزراء تم تشكیل فریق العمل لحصر العوائل التي ھي محصورة ولكن لدینا تقاریر من وزارة
الموارد المائیة ومن العملیات المشتركة إضافة الى المحافظات وحسب توجیھ السید رئیس الوزراء یوم الثالثاء الماضي تشكل فریق عمل لتقاطع

ھذه المعلومات والعوائل وبعد ذلك یتم تعویضھم مقدار التعویضات موجودة وأموال تعویضات مخصصة والتمویل موجود فقط بقت عملیة
.التقاطع وتوجیھ السید رئیس الوزراء إعطاء شھر على إكمال ھذه العملیة وبعدھا نبدأ بالتعویض لھم ان شاء هللا

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

التعویضات كلھا الخاصة بالسیول والفیضانات وحرق المحاصیل والتعویضات الخاصة بمستحقات الفالحین كلھا موجودة والحكومة تقول
موجودة وحاضرة وجاھزة لذا لماذا التأجیل؟ ندعو الحكومة الى اإلسراع في دفع ھذه التعویضات والمستحقات بما یخص الفیضانات والمحاصیل
والمستحقات السابقة أما بما یخص استضافة وزیر الزارعة والمختصین ھذا یكون بعد رفع اللجنة الذي قلناه التي تتشكل لتقریرھا ثم مع مناقشة

.تقریر اللجنة سوف یتم استضافة وزیر الزراعة والوزراء المختصین بھذا الشأن
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-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

في البدایة اثني على مداخلة األخ فالح الخزعلي بخصوص استضافة السید وزیر الزراعة ھذا موضوع مھم جداً علینا ان نتھم بھ أكثر واثني على
-:كل مداخالت السادة النواب لدي نقطتین

.أوالً: نطالب بالحكومة بالكشف عن الحقائق وما قامت وما قررت بخصوص حقن المحاصیل الزراعیة

ثانیاً: نطالب من رئاسة البرلمان ومن مجلس النواب الموقر االستعجال بإصدار قرار بتعویض المتضررین من الفالحین جراء محاصیلھم لكي
.یھیئوا لموسم جدید واعتقد ان ھذه نقطتین مھمتین یجب األخذ بھا

-:النائب انتصار علي خضر الجبوري –

أوالً: اثني على كل ما طالبوه اإلخوة النواب كونھم ممثلي الشعب وھذه الشریحة الكبیرة من المسوقین والمزارعین یحتاجون الى دعم من
الحكومة علماً انھ عندما قاموا بالزراعة لم یحصلوا حتى على البذور كانت من أموالھم الخاصة وكذلك السماد والسیارات واآللیات التي قاموا
بالحصاد بھا وبالتالي حصل ما حصل وحصل الحریق وخسروا ما قدموه في ھذه الفترة والحكومة یظھر السید رئیس الوزراء على اإلعالم
ویقول أن ھذه مسالة عادیة وتحصل في كل البلدان ھذه استھانة بأرزاق العالم وأرزاق الناس ارج وان یكون ھنالك احترام لرزق المواطن

.محافظة نینوى عاشت في أیام داعش وسوقوا الفالحین والمزارعین سوقوا المحصول الذي سوقوه في یوم 4 و5 حزیران دخل داعش

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

.الحكومة أعطت احتماالت أما ھذا أو ھذا أو ھذا

-:النائب انتصار علي خضر الجبوري –

.دخل داعش لحد اآلن متوقف التعویض لھؤالء بصرف مستحقاتھم كون سیطرة داعش

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

.سمعت كالم ممثل الحكومة التعویضات حاضرة وجاھزة وسوف تصرف مع موسم الحصاد

-:النائب انتصار علي خضر الجبوري –

.نتمنى أن یكون بأسرع وقت تسلیم التعویض وھذا حقھم ولیس منى من احد ھذا استحقاقھم دفعوا ثمن المحاصیل والزراعة

ثانیاً: ھنالك تسویق بعد أن أنقذوا محصولھم المسوقین الیوم الصف وإعداد السیارات واقفة بإعداد كبیرة في السایلوات أطلب من السید ممثل
الحكومة أیضاً إیعاز الى وزارة الھجرة لتسھیل تسویق المزارعین ومحصولھم وتسھیل الموظفین ھنالك نوع من الفساد في ساحات وقوف

السیارات والتواطيء مع بعض المواطنین من الموظفین ویضطر المزارع الى دفع بعض األموال إلدخال سیارتھ خوفاً من الحرق حتى في
السایلو یخشى على ھذا المحصول المتبقي من رزقھ وعوائلھم لذا أیضاً نطالب بحمایة السایلوات نخشى أن تكون ھنالك أعمال إرھابیة وإجرامیة

.في السایلوات یحرم شعبنا من ھذا المحصول

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

.ندعو الحكومة الى اإلسراع في إنھاء التحقیقات وحمایة السایلوات وصرف المستحقات وتعویضاتھم

-:النائب انتصار علي خضر الجبوري –

.عمل اللجنة المشكلة اطلب إضافة ھذه المواضیع الى عمل اللجنة وإیجاد الحلول المناسبة السریعة لھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

تثبیت الحضور داخل القاعة وینشر في وسائل اإلعالم، اآلن بلغوا النواب بالكروب أن الغیابات سوف تنشر في وسائل اإلعالم أو في موقع
.مجلس النواب

-:النائب عباس علیوي كاظم –

الحقیقة األرقام التي أطلقھا السید ممثل الحكومة تختلف عن األرقام التي ذكروھا اإلخوة مجلس النواب، كان األولى بالحكومة تكون األكثر شفافیة
في مسألة إعداد تقاریر حول المساحات المحروقة وحول التضرر الذي حصل للكثیر من الفالحین، حتى نحن كنا نتمنى من شبكة اإلعالم

العراقي التي تمول من أموال الدولة العراقیة ومن أموال الشعب العراقي أن تكون ھناك متواجدة في الحدث، أو تنقل كل األحداث بدل أن یكون
.الرأي العام یأخذ تقاریر من خارج العراق
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.اآلن التواقیع التي تتم اآلن والحضور یتم تسلیمھ اآلن وتنشر في وسائل اإلعالم اآلن

-:النائب لطیف مصطفى احمد روشان –

أصبح واضح للجمیع أن أكثر الحرائق ھي نتیجة أفعال متعمدة، نطالب الجھات المسؤولة بالتحقیق بالموضوع والتحري بدقة وإعالن الجھات
.واألشخاص الذین یقفون وراء ھذه الحرائق

ثانیاً، نطالب الحكومة بتعویض المزارعین عن األضرار التي لحقت بھم من جراء ھذه الحرائق، السید الرئیس یوجد موضوع مھم بالنسبة إلى
محافظة نینوى ھو موضوع المصارف، ال یوجد مصرف في محافظة نینوى مختص بتسلیم مستحقات الفالحین المترتبة على وزارة التجارة،

الفالح منذ العام الماضي والى الیوم ھذا بالنسبة إلى المستحقات المترتبة یذھبون إلى محافظة كركوك من أجل أستالم مستحقاتھم، وھناك
یتعرضون إلى االبتزاز ویطلب منھم إحضار كفیل وال یوجد كفیل، یوجد ھناك تنسیق بین المصرف والصیرفة التي تعود إلى شخص ما یتكفل

.بتسلیم مستحقاتھم مقابل (10%)، ھذا موضوع

الموضوع اآلخر، عندنا ھناك في الموصل أزدحامات على السایلوات ألن یوجد قسم من السایلوات غیر مؤھلة والمؤھل منھا أزدحامات واسعة
وكبیرة، وھناك باإلمكان ساحات یمكن استثمارھا واستالم البذور من ضمنھا ساحة التبادل التجاري، یتطلب شيء بسیط من أجل تأھیلھا، إال إنھا

.لم یتم تأھیلھا، نطلب باإلسراع بفتح ھذه الساحة وساحات أخرى لتقلیل الزخم الحاصل على التسویق

-:النائب فالح عبد الكریم راضي –

الجمیع طبعاً یتفق أن ھذا الموضوع ھو مؤامرة على االقتصاد العراقي، طبعاً ھناك عدم وجود لألجھزة األمنیة وال للدولة بھذه المحافظات التي
تضررت بھذا السبب بسبب الحرائق، اعتقد ھذه المحاصیل لیست ملك الفالح وإنما ملك إلى االقتصاد العراقي والغذاء العراقي، وبالتالي اعتقد

ھذا مؤامرة، الحكومة عاجزة عن فعل أي شيء، المفروض الیوم الحكومة تستنفر كل أجھزتھا الموجود األمنیة واالستخباراتیة، وأین دور
االستخبارات؟ وماھو الشيء الذي حققتھ االستخبارات بھذا المجال؟ اعتقد ھذا موضوع إرھابي، كلنا متفقین ھذا الموضوع یدخل ضمن سلسلة
اإلرھاب، أین الكشف الذي كشفوه؟ طبعاً ھذا الموضوع یدخل بالمسؤولیة الرئیسیة على الداخلیة وجھاز االستخبارات، ھذه نقطة، النقطة الثانیة

محاصرة األجھزة األمنیة الموجودة ضمن ھذه المحافظات، یعني معقول مضى شھر والحرائق ال یستطیعون السیطرة علیھا، أضع واجبات على
ھذه الحقول وعلى ھؤالء المزارعین، یا أخوان ھذه لیس ملك الفالحین وإنما ملك لكل العراقیین وھذا تخریب لالقتصاد العراقي، وبالتالي اعتقد

ال بد أن تعوض كل الفالحین عن جراء ھذه أو تعویضھم عن محاصیلھم، یفترض بالدولة العراقیة عمل استنفار كامل للدفاع المدني في كل
المحافظات تنقلھ إلى المحافظات الشمالیة التي لم تتضرر بھذا الخصوص، المفروض الحاصدات وزارة الزراعة ال یوجد عندھا منھاج وال یوجد

عندھا أعداد الحاصدات الموجودة الیوم وانقل واعمل تعبئة كاملة ومجھود للمحافظات المتضررة، اعتقد ھناك عجز واضح من قبل الحكومة
.ومن قبل السلطات الموجودة

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

الحقیقة ما تفضل بھ السادة النواب من مداخالت كریمة بینت المطالبة بالكشف عن الحقائق واألسباب التي أدت إلى نشوب ھذه الحرائق من
الناحیة األمنیة، وكذلك المطالب بالتعویضات أمر آخر، العراق الیوم بات یحقق جزء من االكتفاء الذاتي واستبشرنا خیراً بھذا الموسم الزراعي،
وان یكون موسم زراعي وفیر یحقق نسبة من االكتفاء الذاتي لحاجة الدولة من محصولي الحنطة والشعیر، ولكن ھذا األمر حقیقة حصل بھ ھذا

الضرر وبالتالي نطالب األجھزة األمنیة بالكشف عنھ. النقطة األخرى ھو أین اإلجراءات في مسألة الدفاع المدني؟ یعني الیوم حرائق بھكذا
مساحات تحصل دون أن نشاھد أن ھناك عملیات إخماد الحرائق تتم بواسطة الطائرات، العراق بلد زراعي منذ اآلف السنین، األراضي الصالحة

.للزراعة مالیین الدونمات، وبالتالي من اإلجراءات المھمة والضروریة أن تكون وسائل الدفاع المدني متطورة وحدیثة

-:النائب شیركو محمد صالح –

بخصوص حرائق المحاصیل الزراعیة، بصراحة اإلجراءات الحكومیة مخجلة جداً، ما عدا حرق المئات من الدونمات من المحاصیل الزراعیة،
مع األسف یومیاً العصابات اإلرھابیة یقومون بقتل األبریاء والفالحین ما عدا حرق المحاصیل، مضى أسبوع أطراف مدینة خانقین مركز خانقین

تحترق وتم حرق العشرات من البساتین ویبلغ عمرھا ما بین (60-70) سنة، والمناطق الواسعة فارغة من أي عسكري من الجیش والقوات
.األمنیة

-:النائبة إخالص صباح خضر الدلیمي –

نحن أغلبنا أوالد ریف وأغلبنا فالحین ونعرف كیفیة حرص الفالح على أرضھ، كیف أنھ ینتظر الموسم بلھفة لكي یحصد حصاده، الیوم مع كل
األسف یذھب الفالح لكي ینتظر الموسم ویرى یحترق وما ھو دور القیادات األمنیة في حفظ األرض والعرض، األرض احترقت أخواني، ماذا
بقى؟ رأیتم أبشع من ھذه الجرائم ورأیتم أبشع من ھذه الحرائق، من الثمانینیات إلى حد الیوم حرائق تلتھم الحاصدة، حرائق تلتھم الناس، ما قوة
ھذه الحرائق؟ أنا الیوم أسأل أخواني من ھي الجھات التي تقف وراء ھذه الحرائق؟ لألسف الیوم ال وجود ألي جواب من السادة المعنیین، وما

ھي وسائل معالجة ھذه الحرائق؟ ال توجد أي وسائل معالجات األراضي تحترق ونحن لیس لدینا حتى سیارات أطفاء، المفرض على رئاسة
الوزراء وعلى المعنیین تھیئة طائرات إلطفاء الحرائق ولیس سیارات، من المسؤول عن الحرائق؟ القیادات األمنیة ال جواب، الیوم أنا أطلب

إجتماع طارئ لرئیس الوزراء بكل القیادات األمنیة وكل تشكیالتھا ومحاسبة القائد المعني والمحافظ المعني في المحافظة التي تحصل بھا

أ أ أ أ ً
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الحرائق، ایضاً أنا أطالب بتوفیر طائرات وسیارات أطفاء للحرائق في كل محافظة، وأطلب تعویض الفالحین والمتضررین جزاء ھذه الحوادث،
.منحة الطوارئ لم تستغل لحوادث الفیضانات ولم تستغل لحوادث الحرائق

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب أرید أن أعرض ھذا األمر للتصویت، النصاب، المقررة، البرلمانیة، إعالم النصاب حتى أصوت على ھذا األمر.
السیدات والسادة النواب بما یتعلق بحرق المحاصیل الزراعیة بموجب مداخالت السیدات والسادة النواب، ترتأي رئاسة المجلس تشكیل لجنة

تحقیقیة من رئیس ونائب ومقرر لجنة األمن والدفاع ویضاف لھم نائب واحد من لجنة الزراعة ومن لجنة األقالیم، لرفع وجھة نظرھم بعد التحقق
من األمر والزیارة المیدانیة ألماكن الحرائق وإعالم مجلس النواب التخاذ القرار المناسب بموجب تقریرھم، لیس لھا عالقة القانونیة، لیس لھا

عالقة، المالیة فیما لو أوصت لجنة األمن والدفاع اللجنة المشكلة بالتعویض سوف نصوت علیھ في مجلس النواب، أرید أن أتعرف على أسباب
الحرائق، وما ھي واجبات الدولة أو الحكومة؟ قدمت شيء، عملت شيء، عالجت شيء، ھذا موضوع أمني؟ السیدات والسادة النواب أطلب

.التصویت على ھذه اللجنة من رئیس ونائب ومقرر لجنة األمن والدفاع وعضو من لجنة الزراعة وعضو من لجنة األقالیم

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة على تشكیل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص حرائق المحاصیل الزراعیة)

.(السیدات والسادة النواب النصاب (179

.الفقرة رابعاً: التصویت على األمین العام لمجلس الوزراء ومدیر مكتب رئیس الوزراء*

السیدات والسادة النواب إشارة إلى كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد كذا في تاریخ 24/4/2019 بعنوان التوصیة إلى مجلس النواب
بالتصویت على تعیین األمین العام لمجلس الوزراء ومدیر مكتب رئیس الوزراء، ربطاً قرار مجلس الوزراء المرقم (142) لسنة 2019

المأخوذ في الجلسة االعتیادیة السادسة عشر المنعقد بتاریخ 23/4 ألخذ ما یقتضي وإعالمنا مع التقدیر، قرار مجلس الوزراء، قرر مجلس
الوزراء في الجلسة االعتیادیة السادسة عشر المنعقدة بتاریخ 23/4/2019 التوصیة إلى مجلس النواب بتعیین السیدین (محمد عبد الرضا عبد

الحمید) بمنصب مدیر مكتب رئیس الوزراء، ثانیاً السید (حمید نعیم خضیر) بمنصب األمین العام لمجلس الوزراء وتكلیفھما بالمنصبین
ع المؤشرین أزاءھما لحین تعیینھما أصالة استناداً إلى أحكام المادة (80) البند خامساً من الدستور، السیدات والسادة النواب مجلس النواب شرَّ

قانون الموازنة في أحدى بنود قانون الموازنة كان یتضمن أنھاء ملف أدارة الدولة بالوكالة بحدیث مع السید رئیس الوزراء والتزاماً منھ حسب
ما نقل وینقل لكم من خاللي التزامھ بھذا المبدأ بعدم المضيء بتعیین أي شخص بما فیھم مدیر مكتب رئیس الوزراء بملف أدارة الدولة بالوكالة،

أطلب من السیدات والسادة النواب أن نحرص على تعزیز ھذا المبدأ لكي نعطي فرص للحكومة ونعطي فرص إلى السید رئیس الوزراء
بالمضيء بشكل واضح بأنھاء ملف أدارة الدولة بالوكالة، أي تأخیر ألي طلب سوف یلقى اللوم على مجلس النواب أن مجلس النواب لم یمرر ما
طلبتھ الحكومة ألبسط األمور التي تتعلق بمكتب رئیس الوزراء، كان بإمكان رئیس الوزراء أن یكلف مدیر مكتبھ ویمضي بھذا األمر كما حدث

في السنوات السابقة، ولكن حرصاً على المضيء بھذا األمر أرجو أن نرسل مبادرة إیجابیة بالتصویت على طلب الحكومة بتثبیت مدیر مكتب
رئیس الوزراء واألمین العام لمجلس الوزراء، إشارة إلى صالحیات مجلس النواب بموجب المادة (80) البند خامساً من الدستور وفي نفس

الوقت نؤكد على رئیس الحكومة وعلى الحكومة على االلتزام بالمادة (58) من قانون الموازنة بأنھاء ملف أدارة الدولة بالوكالة بموعد أقصاه
30/6 وبخالفة تتحمل الحكومة كافة التبعات ویكون لمجلس النواب موقف بھذا األمر. السیدات والسادة النواب إشارة إلى المادة (80) البند

.خامساً من الدستور التي منحت لمجلس النواب الصالحیة على تثبیت أو التصویت على الدرجات الخاصة

أطلب التصویت على السید (محمد عبد الرضا عبد الحمید) بمنصب مدیر مكتب رئیس الوزراء والتصویت على السید (حمید نعیم خضیر) 
.بمنصب األمین العام لمجلس الوزراء

-:(النائبة ھدى سجاد محمود (نقطة نظام –

.مع احترامي إلى أخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ماھي نقطة النظام؟ ھذا األمر أنا أقدره

-:النائبة ھدى سجاد محمود -*

اوالً السید الرئیس نحن الیوم عندما نشرع القوانین نعطي اعتباریة لسلطتنا، وبالتالي سلطتنا عندما وضعت مادة (58) من قانون الموازنة العامة
االتحادي الذي یقول أنھاء ملف الوكاالت لغایة والتي أشرتھا حضرتك المادة (58) من القانون، ألیس من الغریب أنفسنا الیوم كسلطة تشریعیة

.نخالف قانون نحن نشرعھ ونسنھ، نحن قلنا 30/6 ننھي ملف الوكاالت والیوم ألزمنا أنفسنا وألزمنا الحكومة أن تقدم لنا ھذا الملف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أین الخطأ بالموضوع

-:(النائبة ھدى سجاد محمود (نقطة نظام –
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.أنا أعتقد الیوم ملف الوكاالت یجب أن یحسم بحقیبة واحدة ویأتي إلى مجلس النواب ویتم التصویت علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه مبادرة من الحكومة علینا أن نستقبلھا بشكل إیجابي، وفي األیام القادمة انتظر من الحكومة ترسل الملف بشكل كامل وسوف یعرض بشكل
كامل، ال یتم تجزئتھ، متفقین على ھذا المبدأ؟ أطلب من السیدات والسادة النواب بموجب المادة (80) البند خامساً من الدستور التصویت على

السید (محمد عبد الرضا عبد الحمید) بمنصب مدیر مكتب رئیس الوزراء والتصویت على السید (حمید نعیم خضیر)  بمنصب األمین العام
.لمجلس الوزراء

 

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

الفقرة خامساً: التصویت على صیغة قرار بخصوص أنھاء عمل مجلس مفوضین ھیأة اإلعالم واالتصاالت. ( لجنة الثقافة واالعالم والسیاحة*
.(واآلثار

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

الفقرة رابعاً نفس العملیة، السید الرئیس عمل مجلس المفوضین ایضاً بالوكالة مثل باقي دوائر الدولة بالوكالة، لماذا ھؤالء فقط نصوت علیھم
.وننتظر یوم 30/6

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب إذا یوجد عندكم اعتراض على ھذه الفقرة یمكن المضي بالفقرة التي بعدھا، ویوجد عندي قانون التصویت على المطابع
.األھلیة، انتظرت على قانون المطابع األھلیة قبل ھذه الفقرة

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

.السید الرئیس أرى أن یؤجل ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أخطأت بجدول األعمال عذراً

الفقرة ثانیاً: استكمال التصویت على مشروع قانون التعدیل األولى لقانون المطابع األھلیة رقم (5) لسنة 1999. (لجنة الثقافة واالعالم*
.(والسیاحة واآلثار، لجنة األمن والدفاع

.قبل الفقرة التي ذكرنھا، نمضي بتسلسل جدول األعمال، التصویت على القانون، السیدات والسادة النواب

-:النائب حمد هللا مزھر –

.یقرأ المادة (2) مع التعدیل المقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على مقترح اللجنة للمادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حمد هللا مزھر –

.یقرأ إضافة مادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة المضافة التي ھي تلغى نص المادة (4) ویحل محلھا التالي

.أطلب التصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ المادة (3) أوالً وثانیاً وثالثاً مقترح اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل یوجد أصل؟ ھناك مقترحان أثنان إذا لم یوافق المجلس على المقترحات سیمضي األصل، سیادة النائبة ال نقاش موجود من اللجنة سوف
نصوت على الخیار األبعد الذي ھو المقترح، إذا لم یمضي یمضي األصل

 

.التصویت على المادة (3) أوالً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة )

سیادة النائب ھناك مقترح لكل بند ال یوجد مقترحان، السید رئیس اللجنة ھل یوجد لدیك أكثر من مقترح لكل بند

.التصویت على المادة (3) ثانیاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة )

.التصویت على المادة (3) ثالثاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة )

.التصویت على المادة (3) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة )

.تثبیت الحضور في كل فقرة یتم تثبیت الحضور

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.(یقرأ المادة (4

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط للمالحظة في نفس المادة ثالثاً (10) ملیون دینار لم تكتب كتابة، ھل الرقم ملیون؟ یعاقب بغرامة مقدارھا (3) مالیین دینار بالنسبة للمطبعة
.وملیون دینار بالنسبة للمحل، نعم ملیون

.(التصویت على المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حمد هللا مزھر جول حمدان –

.(یقرأ المادة (5

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حمد هللا مزھر جول حمدان –

.یقرأ مادة مضافة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.التصویت على المادة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حمد هللا مزھر جول حمدان –

.یقرأ مادة مضافة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حمد هللا مزھر جول حمدان –

.(یقرأ المادة (6

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (6

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حمد هللا مزھر جول حمدان –

.یقرأ األسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

الفقرة التي تلیھا إذا لم یصوت علیھا مجلس النواب سأتخذ صالحیاتي بأرتباط ھذه الھیأة في مجلس النواب وأعالج المخالفات القانونیة الموجودة،
المخالفات التي لدیھم بموجب أوامرھم النافذة، أربع سنوات یكلفھم مجلس الوزراء وتمدد لمرة واحدة وتنتھي، والذي بقى عشر سنموات مخالف

.حتى قانونھ، إن لم یصوت مجلس النواب سأتخذ صالحیاتي بتنفیذ القرار، بأعتبارھم بموجب الدستور ھیأة مرتبطة بمجلس النواب

الفقرة رابعاً: التصویت على صیغة قرار بخصوص إنھاء عمل مجلس مفوضین ھیأة األعالم واألتصاالت. التي تخضع إلى (لجنة الثقافة
.(واألعالم والسیاحة واآلثار ولجنة الخدمات

یقرأ القرار

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

المفوضین بالوكالة كما باقي المناصب الدرجات العلیا بالوكالة ونحن حددنا في قانون الموازنة یوم 30/6 ینتھي عمل الوكاالت، یجمع مع
.الوكاالت األخرى ویدرج ویصوت علیھم 30/6

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لن یبقى منھم أحد 30/6

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.فلننتظر لغایة یوم 30/6

-:السید رئیس مجلس النواب –



6/20/2019 محضر جلسة رقم (23) الخمیس (13/6/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/06/13/محضر-جلسة-رقم-23-الخمیس-13-6-2019-م/ 21/30

.ال أستطیع تركھم لغایة یوم 30/6 ألنھم مخالفین للقانون

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.لماذا فقط ھؤالء یتم التصویت علیھم؟ فلنصوت على جمیع الدرجات بالوكالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا لدي رأي نصوت على القرار وینفذ من تاریخ 30/6، سیادة النائب إذا أتخذتم موقف سیاسي خالفاً لرغبة المجلس وكان لدي نصاب سوف
.أمضي باألمر، أطلب منكم الجلوس حتى نعالج الموضوع، أن تم األتفاق داخل المجلس على التأجیل سوف نمضي

 

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

المادة (103) من الدستور أكدت في ثانیاً، إنھ یكون البنك المركزي العراقي مسؤوالً أمام مجلس النواب ویرتبط دیوان الرقابة المالیة وھیأة
األعالم واألتصاالت بمجلس النواب، ھذه الھیأة من الھیأت المتربطة بمجلس النواب فعملھا یتنظم من خالل قانونھا ومن خالل أرتباطھا بمجلس
النواب، بالتالي لوجود تجاوزات قانونیة واضحة بمدى یتعلق بمدة خدمتھم یعتبرون منتھین، لكن بأعتبار أرتباطھم بمجلس النواب یُتخذ القرار

في مجلس النواب، لیس مجلس الوزراء یتخذ القرار بإنھاء عضویتھم في ھیأة األعالم واألتصاالت ألنھم لسوا مرتبطین بمجلس الوزراء
مرتبطین بمجلس النواب إداریاً ومالیاً،أعید العبارة یرتبط دیوان الرقابة المالیة وھیأة األعالم واألتصاالت بمجلس النواب، بالتالي ھذا األرتباط

بمجلس النواب یؤدي إلى إن مجلس النواب یؤدي إلى إنھ یجب أن یتخذ قرار بإنھاء مدة عضویتھم بأعتبار إنھم خالفوا القانون بأستمرارھم ألكثر
.من (8) سنوات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أو ھیأة الرئاسة تستخدم صالحیاتھا برفع التجاوز

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.طبعاً إذا لم یمضي المجلس بالتصویت ھیأة الرئاسة تتخذ قرار نیابي

-:السید رئیس مجلس النواب –

دیوان الرقابة المالیة لیس مخالف أصل قانونھم الذي بالوكالة، األمر (65) یتحدث عن التالي مجلس األمناء لھیأة األعالم واألتصاالت یتم تعیینھم
عن طریق السید رئیس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتمدید مرة واحدة بنفس الفترة، یعني ثمان سنوات، ھناك قسم منھم مضى علیھم (11)

.سنة وھم مخالفین لقانونھم، كیف أسمح لھ األستمرار وھو مخالف لقانونھ

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

شكراً لحرص مجلس النواب وھیأة الرئاسة على ما تقوم بھ، أشد على یدیك وعلى مجلس النواب أن نعالج المخالفات في جلسة یوم السبت، ملتزم
أمام مجلس النواب وحضرتك والشعب العراقي أن نقدم قائمة بالمخالفات القانونیة إلدارات موجودة األن وفق قوانینھا لنعالجھا مرة واحدة یوم

السبت، أما ان تكون ھذه بھذه، نحن عندما خرجنا وأتخذنا موقف سیاسي جنابك الكریم طلبت منا العودة لوجود تصویت على قانون ونحن عدنا
.بناءاً على كالمك، ونحن نتمنى ان ترحل إلى یوم السبت وسوف نعالج الموضوع

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

ُدِرجت ھذه الفقرة في الجدول السابق، والیوم تم درج ھذه الفقرة حول ھیأة األتصاالت وھناك تجاوز واضح وھي ھیأة مرتبطة بمجلس النواب
وأعتقد المضي بجدول األعمال أو التصویت من قبل السادة النواب، أشكر السادة النواب لحرصھم بوجھة النظر بالدفاع عن األجراءات األداریة

المتخذة أو القانونیة، ولكن ھناك مناصب تدار بالوكالة ومنھا وزارات، واألن یخول السید رئیس األركان بكافة الصالحیات في وزارة الدفاع
ایضاً، المفروض منا أن نأخذ دورنا الحقیقي في متابعة ھذه المواضیع أن نعطیھا أولویة وأھمیة، ھؤالء األشخاص تجاوزوا بالوظیفة أكثر من

.الحد القانوني بالتخویل فأرجو األستمرار بالتصویت على الفقرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ننتظر من السید رئیس الوزراء أرسال مرشحي الوزارات للدفاع والداخلیة والتربیة والعدل، خالل ھذا الفصل التشریعي وبخالفھ سوف یسأل
.السید رئیس الوزراء عن ھذا األمر في قبة مجلس النواب
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-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

بما إننا ماضین بھذا الموضوع فإن ھناك مجلس أمناء أیضاً مخالف ألحد القوانین وعلى نفس الشاكلة ویعود العمل إلى لجنة السیاحة الذي ھو
مجلس أمناء شبكة األعالم العراقي أیضاً ھم مخالفین لقانون (26) لسنة 2015 المعدل حیث إنھم أتموا المدد القانونیة ومضى علیھم دورتین

وھم معینین بالوكالة ألكثر من تسعة سنوات، وبما إننا نأخذ ھذا القرار لمجلس مفوضي ھیأة األعالم واألتصاالت، نسعى على ان یكون القرار
.واحد ایضاً في موضوع مجلس أمناء شبكة األعالم العراقي أسوةً بھیأة المفوضین

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

في الحقیقة إدارة الدولة بالوكالة سبب رئیسي من أسباب الفساد في ھذا البلد وتجاوز صریح وواضح على القانون، الذي تفضلت بھ األن حول
ھذه الھیأة ال أعتقد إن أحد یستطیع الطعن فیھ أبداً، بالتالي ربط كل معالجات الدولة بعضھا مع بعض ھو في الحقیقة طریقة للتھرب من نافذ
القانون في الوقت الذي یجب أن ینفذ فیھ القانون، نجاة البعض من مخالفاتھم للقانون ال یعني أن نسكت عن الذي نستطیع معالجتھ األن، وھذا

الجھد الذي تفضل بھ األستاذ (یوسف) مشكوراً في أن یقدم بیاناً شافیاً كما ذكر لكل المخالفات الموجودة االن في ھذه الدولة في إدارتھا بالوكالة
وتجاوز القانون، ولكن أن نمنع رفع ھذه المخالفة األن وأن نربطھا ونؤجلھا بمخالفات أخرى، قد ال نستطیع أن نعالجھا جملة واحدة، ھذه قضیة
تعطل مجلس النواب وتضعنا امام إشكالیات، فكل شخص متعاطف مع ھیأة معینة ومع أفراد في ھذه الھیأة قد یفعل نفس الشيء ویعطل المجلس

.في الشروع بالقرار

-:النائب بیستون عادل ویس احمد –

بالنسبة لموضوع الوكاالت جرى علیھ حدیث كثیر، وأتصور أقتراحك أن نصوت ویتم التنفیذ یوم 30/6، بما إنھ جرت على الكثیر من الوكاالت
.نصوت على جمیع الوكاالت یوم 30/6  یتم تنفیذھا عدا الوكاالت األمنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس ھناك داعي للقرار ھناك قانون نافذ القانون أعلى من القرار، لكن فیما یتعلق بھذه الجزئیة ھناك مخالفة لقانونھم بما یتعلق بھیأة األعالم
.واألتصاالت

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

كما تعلمون ھیأة األعالم واألتصاالت من الھیأت المھمة التي فیھا إیرادات مالیة للدولة العراقیة، والمخالفة الموجودة في عمل مجلس المفوضین
نفسھا الموجودة بقرار المحكمة األتحادیة بما یتعلق بالمفتشین، بالتالي نطالب بالتصویت وھذا من صالحیاتنا، والیوم جمیع السادة النواب لدیھم

تحفظ على أداء عمل ھذه الھیأة ووجود مخالفات، ولدینا أسئلة برلمانیة تحتاج إلى إجابة إلى األن لم یجیبوا علیھا بحجم اإلیرادات المتحققة
والغرامات بذمة الشركات المالیة وشركات األتصاالت وأیضاً القنوات واإلذاعات، بالتتالي ھذه المخالفات واضحة وصریحة، فلنمضي

.بالتصویت وھذه من صالحیاتنا ومن مھامنا وال یمنع ذلك أستنادا إلى قانون الموازنة إنھ إلى المضي بإنھاء العمل بالوكالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

النصاب غیر مكتمل سأتخذ األجراء الالزم لحمایة صالحیات المؤسسة التشریعیة وسأستخدم صالحیاتي بھذا األمر، النصاب (158)، یوم
السبت سوف أعرضھا مرة أخرى اطلب الحضور، سوف أعرضھا بجلسة یم السبت بأكتمال النصاب سنتخذ القرار، وإذا لم یكن ھناك نصاب

رئاسة المجلس ھي التي تعالج ھذا االمر، دیوان الرقابة المالیة بشكل واضح وصریح وھیأة اإلعالم واألتصاالت مرتبطة ارتباط مباشر بمجلس
.النواب، على مجلس النواب معاجلة المشاكل الموجودة في ھذه الھیأة

-:النائب صباح ھاشم الربیعي -*

رغم أن المادة التي في الدستور العراقي (103) تربط ھیأة اإلعالم واألتصاالت بمجلس النواب، ھیأة اإلعالم واالتصاالت التي تشكلت بقانون
(65) قانون بریمر سيء الصیت، لغایة ھذه اللحظة ھذه الھیأة لم تُدیر ھیأة اإلعالم واألتصاالت بصورة جیدة، ھناك مخالفات عدیدة ارتكبتھا،

أحد األشخاص الموجودین في ھیأة اإلعالم واألتصاالت ھو مقال ومحاسب من مجلس النواب في الدورة السابقة وموجود حالیاً في ھیأة اإلعالم
واألتصاالت فعلى مجلس النواب أن یتخذ قرار جريء وسریع بإقالة ھیأة اإلعالم واألتصاالت ومجلس أمناء شبكة اإلعالم، مضى علیھم اكثر
من (8) سنوات توجد مخالفات مقبلین على رخصة وجیل رابع، جمیع دول العالم تعتمد إیراداتھا وموازناتھا على األتصاالت، لكن نحن الیوم

نعتبر إیراداتنا تمثل صفر بالنسبة للذي یُصرف على األتصاالت، ثالث شركات ھاتف نقال و(3جي) (4جي) و (2جي) والبلد لم یستفد شيء من
ھذه الخدمة، یفترض علینا أن نمضي بقرار سریع وجريء من مجلس النواب بإقالة ھیأة اإلعالم واألتصاالت ومجلس أمناء شبكة اإلعالم فوراً،

.ال بد أن یتم إقالتھم معاً لیس فقط ھیأة اإلعالم واألتصاالت حتى مجلس أمناء شبكة اإلعالم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المجلس أھم، المجلس الذي خالف، المدیر التنفیذي یُنتخب من المجلس، تؤجل ھذه الفقرة الى یوم السبت وتُحسم بشكل نھائي

.(الفقرة الثالثة عشرة: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون المحكمة األتحادیة العلیا. (اللجنة القانونیة*

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –
ً أ أل أ أ
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ً السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب سنقرأ اآلن القراءة الثانیة لمشروع قانون المحكمة األتحادیة الذي اواله الدستور أھمیة كبیرة نظرا
ألھمیتھا وحساسیتھا وانعكاساتھا اإلیجابیة للحفاظ على التوازن بین مكونات الشعب العراقي، فھي تُعتبر صمام األمان للنظام الدیمقراطي
االتحادي الفیدرالي، وإدارة البلد وفقاً لمقتضیات الدستور ومتطلبات العدالة، لذا أطلب من سیادتكم السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

.األھتمام بما ورد في مواد مشروع قانون المحكمة االتحادیة وإثراءھا بمالحظاتكم ومقترحاتكم البناءة

.یقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون المحكمة األتحادیة العلیا

-:النائب محمد علي حسین –

.یُكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون المحكمة األتحادیة العلیا

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یُكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون المحكمة األتحادیة العلیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

تُسلم األولیات جمیعھا كاملة للسیدات والسادة النواب، ھذا التقریر، األولیات ھي الكتب التي ذكروھا، فتُسلم الى السیدات والسادة النواب بالكامل.
البرلمانیة سیتم ذلك. ھل أكملتم؟ ھذا القانون من القوانین المھمة، اآلن ال زالت المحكمة األتحادیة التي تحكم بموجب الدستور قانونھا الذي تعمل

بِھ تم تشریعھ قبل تشریع الدستور، بالتالي یوجد تعارض في ھذا الملف، ھناك أیضاً نیة للقوى السیاسیة للمضي بھذا القانون، أطلب من اللجنة
القانونیة عقد اجتماعات مكثفة بما یخص ھذا القانون وأیضاً مع القوى السیاسیة مع رؤساء الكتل السیاسیة للوصول الى رؤیة مشتركة في ھذا
القانون، أما ما یتعلق بالمداخالت أكثر من (120) مداخلة وبسبب تغییر جدول األعمال تُحدد موعد آخر للمداخالت في الجلسات القادمة، أي

تستمر القراءة الثانیة إلكمال المداخالت، المداخالت تؤخذ في جلسة أخرى، جلسة واحدة فقط للمداخالت، ألن أكثر من (120) مداخلة، فتكون
.جلسة ُمحددة لھذا القانون

الفقرة الرابعة عشرة: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب االزدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما*
یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة االمارات العربیة المتحدة. (لجنة العالقات الخارجیة،

.(اللجنة المالیة، لجنة النزاھة

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

حسب المادة (38) من النظام الداخلي، موضوع مھم صراحة سیادة الرئیس الیوم قضیة الخدمات بصورة عامة على مستوى العراق وبالنسبة
للمحافظات وبالخصوص محافظة دیالى، الیوم الحوادث المروریة وكثرة الضحایا الذین یذھبون نتیجة الطرق الخارجیة، سیادة الرئیس دورتین

نحُن نصدر قرارات من مجلس النواب بالخصوص أغلب الطرق الخارجیة التي یومیاً یذھبون ضحایا عدد من المواطنین، وبالتالي الیوم
موضوع الطریق الخارجي الذي یربط بین بغداد والمحافظات الشمالیة، أكثر من سؤال وأكثر من مرة طالبنا السید رئیس الوزراء وزارة

اإلسكان واإلعمار وكذلك صندوق اإلعمار وكذلك البنك الدولي، بالتالي في الدورة الماضیة صدرنا قرارات ولم تحدث وھذه الدورة أیضاً سوف
تنتھي ویومیاً (4-5) حوادث (10) وفیات أو (15) ضحایا یذھبون لدینا، سیادة الرئیس الذي نرجوه من جنابك ھذا موضوع مھم وھذه أمانة،
كثرة الحوادث والناس التي تموت لھذا السبب صراحة نحُن نقارنھا أكثر من العملیات العسكریة التي تذھب بالناس، فبتالي الذي نرجوه منك أن

تحث لنا الجھات المعنیة، من المسؤول سیادة الرئیس؟ البنك الدولي مضى (3) سنوات نحُن نتحدث عن سوف تُحال على شركة للبنك الدولي
وسوف تُحال الى صندوق إعادة اإلعمار، وبالتالي فقط مجرد كالم، فالذي أطلبھُ من جنابك سیادة الرئیس فقط أن تحث لنا حتى نعلم من سوف

یُنفذ ھذا الطریق، البنك الدولي، صندوق إعادة اإلعمار، وزارة األسكان، نحُن نطلب من السید رئیس الوزراء على األقل أذا كان لم یُشكل مجلس
إعمار توجد ھناك منح للطوارئ أي ھذا موضوع مھم وحساس وأرواح الناس، بالتالي نحن نتحمل مسؤولیة أمام هللا سبحانھُ وتعالى، الذي

أرجوه من جنابك سیادة الرئیس توجیھ من جنابك، أصدار قرار، ماذا توجھ بھ بحیث ھذا الموضوع یتم حسمھ؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وجھ طلب مكتوب وأنا أُحیلھُ الى الجھات التنفیذیة

-:النائب شیركو محمد صالح –

یقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب االزدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال
.بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة االمارات العربیة المتحدة

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

یقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب االزدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال
.بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة االمارات العربیة المتحدة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أ ً
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الفرد المقیم في كلتا الدولتین یُعتبر مقیماً لغرض دفع الضریبة في الدولة التي یحمل جنسیتھا، السؤال أذا كان نشاط ومصالح التجار من .1
الدولة األخرى واسعاً في العراق فلماذا نعتمد معیار حیازة الجنسیة ولس معیار تركز المصالح والنشاطات األقتصادیة؟ ألن ذلك سیؤدي

الى خسران كثیر من األرباح التي یحصلھا أولئك التجار باعتبار عملھا ومراكزھم األقتصادیة والتجاریة في العراق، لكنھُ حسب ھذه
األتفاقیة یدفعون الضریبة للدولة التي یحوزون جنسیتھا، فیُفترض ان یكون المعیار ھو تركز مصالحھُ ونشاطاتھُ األقتصادیة ألن

.الضرائب تتأتى من العمل األقتصادي ومن األرباح، فھذا یجب أن یُلحظ
یشمل اإلعفاء من الضرائب تلك التي تفرضھا الدولة الطرف ولو بعد توقیع األتفاقیة وھذا قد یُسبب فقدان لموارد ضریبیة كانت .2

تستحصلھا الدولة العراقیة من عمل أشخاص أو شركات اماراتیة أو تنخفض نسبة الضریبة المستوفاة بعد حصول تلك التعدیالت الالحقة
.لتوقیع األتفاقیة

تُشیر األتفاقیة الى الضرائب التي ال تستوفى من الدولة الطرف ومنھا ضریبة الشركات االماراتیة التي تعمل في العراق بینما لم تعفى .3
.الشركات العراقیة لو عملت في االمارات

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

من خالل الى اإلخوان الذین في اللجنة بھذا الموضوع، ھل تم عرضھُ على اللجنة المالیة مشروع ھذا القانون؟ أم ال؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األتفاقیات ھي لجنة العالقات الخارجیة ویتم التنسیق مع اللجنة المالیة

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

.سألنا بعض األخوة في اللجنة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھو أُحیل الى اللجان وھي (لجنة النزاھة، اللجنة المالیة) باإلضافة الى لجنة األصل التي ھي (لجنة العالقات الخارجیة)، أي مالحظات لدیھم
یمضون مع اللجنة بعد القراءة الثانیة إذا لدیھم مالحظات یناقشونھم بھا، ینتقلون اللجان الفرعیة الى اللجنة األصل لمناقشة القانون، بعد المناقشة

.یذھبون اللجان الفرعیة مع اللجنة الرئیسیة وتثبت آراءھا

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

المادة (10) ثانیاً، ذكرت أن تخضع نسبة األرباح المتحققة للمشروع ضمن كل دورة للضریبة بذات النسب المتحققة في الدورتین، أفضل أن
.تذكر ھذه الفقرة

أیضاً، المادة (25) من الفقرة رابعاً، یفضل إعادة ھذه الصیاغة اللغویة، حیث أن مؤسسیة الدولة ھي مھیمنة على رأسمالھا شخص أو أكثر،
.فكیف ال یمكن أن تخضع للضرائب ولماذا؟ ھذه الفقرة غیر واضحة ومبھمة ونتمنى أن تعاد صیاغتھا لتكون الرؤیة واضحة وأكثر شفافیة

ً .أي المادة (1) ثانیاً، والمادة (25) الفقرة رابعا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضلي سیادة النائبة إعطینا رأیك

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.سیادة الرئیس، أعتذر لیست على الــ شكراً من جنابك ولكن حتى أوضح

اإلتفاقیات والمعاھدات في عملنا تمضي أو ال، ال نستطیع في مجلس النواب نتكلم بتفاصیل أي إتفاقیة أو إتفاق أو أي شيء حتى وإن كان غیر
.صحیح ھذه لمجلس الوزراء وفي كل الدورات أخواني وأخواتي نحن إما نقبل بنعم لإلتفاقیة أو المعاھدة أو تعاد للحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أو تعاد للحكومة لیعاد النظر فیھا مرة أخرى

 

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.لذا، فال یوجد داعي للنقاش ألنھ لیس من صالحیاتنا وفق الدستور
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، إذا رفضناه نحن فنعیده إلى الحكومة ونقول لدینا مالحظاتنا التالیة علیھ

.نعم، شكراً جزیالً للجنة العالقات الخارجیة وبما أنكم موجودین سوف أمضي بالفقرات األخرى

الفقرة سادساً: القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة مناماتا بشأن الزئبق. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة الصحة*
.(والبیئة

.تفضلوا

-:النائب مثنى أمین –

.عفواً فقط توضیح حول إتفاقیة الدولیة واإلتفاقیة الثنائیة

.السید رئیس المجلس، إذا تسمح لي حول ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، تفضل

-:النائب مثنى أمین –

بالنسبة لإلتفاقیات الدولیة العراق إما أن ینضم لإلتفاقیة أو ال ینضم وال یحق لھ تعدیل النصوص ولكن اإلتفاقیات الثنائیة التي نحن نقترح
نصوص علیھا وھذه اإلقتراحات تعطى إلى الحكومة والحكومة تعید التفاوض مع الطرف الثاني  لتوقیع نسخة جدیدة إذا كانت ھذه نسخة

.مرفوضة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي أن عملیاً، نحن ال نجري تعدیالت

-:النائب مثنى أمین –

ھذه اإلتفاقیة نحن بإمكاننا أن نقترح للحكومة بإعادة النظر في ھذه اإلتفاقیة وبنودھا ولیست كاإلتفاقیات الدولیة التي ال نستطیع نحن أن نتحكم في
.نصوصھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، إذن، المبدأ بما یتعلق باإلتفاقیات، إما أن یقرھا مجلس النواب على ما ھي علیھ أو یوقف إقرارھا ویرسل مالحظات إلى الحكومة
.في ما لو تم تعدیلھا یعیدھا لھ، بما فیھا من تحفظ

-:النائب مثنى أمین –

.إذا كانت اإلتفاقیة الثنائیة، أما اإلتفاقیات الدولیة فال یجوز التغییر بنصوصھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، شكراً

.إمضي من غیر مالحظات، تفضل

.سیادة النائبة، أبدیتي برأیك ناقشي داخل اللجنة

.اللجنة، تفضلوا في ما یتعلق بالقراءة األولى لمشروع إتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق، قراءة أولى

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة مناماتا بشأن الزئبق

-:النائب ریبوار كریم محمود –
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.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة مناماتا بشأن الزئبق

-:النائبة علیھ فالح عوید اإلمارة –

.تكمل القراءة األولى وتقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة مناماتا بشأن الزئبق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضلي نقطة نظام

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

سیدي الرئیس، نحن درجنا من خالل الدورات الماضیة بأن یتم الدرج في جدول أعمال مجلس النواب إلى اإلتفاقیات التي یمكن أن تتم المصادقة
.علیھا من مجلس النواب ودائماً اإلتفاقیات تأتي إلینا من غیر محاضر ومن غیر مذكرات أولیة وكأنھ مجلس النواب یبصم فقط وھذا خلل كبیر

نحن من غیر الممكن أن نصادق على اإلتفاقیات كقراءة أولى وقراءة ثانیة من غیر أن نعرف محاضر ھذه اإلتفاقیات ومذكرات ھذه اإلتفاقیات
.أما بھذه الطریقة فنحن مضى علینا تقریباً (15) سنة تأتي إلینا المذكرات فقط نبصم، إبصم یا سید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(یعني ممكن أن تكون الــ (16

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.سیدي الرئیس، نحن ببدایة جدیدة لھذا المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائبة أؤید مقترح جنابك فقط للمالطفة

.من خالل اللجنة المعنیة إطلبوا األولیات واللجنة تطلب األولیات

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي -*

.حتى اللجنة ال تملك واللجنة ال یوجد لدیھم في اإلتفاقیات إنضمام الدولة واإلنضمام الثنائي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یمكن نطلب من الحكومة األولیات

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.نعم، أحسنت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، تفضل السید رئیس اللجنة

-:النائب شیركو محمد صالح –

السادة النواب، أكدنا مشروع القانون بأكثر من (40) ورقة ونحن نأخذ المقترحات ومداخالت األعضاء النواب ونجتمع مع الجھات المعنیة ومع
.اللجان األخرى الموجودة معنا وإن شاء هللا نحضر ونناقش ونحضر للتصویت في اإلجتماع القادم

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً، أیضاً إتفاقیة أخرى

أ أل ً
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الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه. (لجنة*
.(العالقات الخارجیة، لجنة الثقافة واإلعالم والسیاحة واآلثار

.اللجنة، تفضلوا

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه

-:النائب مثنى أمین –

یكمل القراءة األولى ویقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور
.بالمیاه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً

الفقرة ثامناً: القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة باریس الملحق بإتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغییر المناخ*
.(لعام 1992. (لجنة العالقات الخارجیة

.للعام 1992 عفواً، تفضل

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة باریس الملحق بإتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغییر المناخ لعام 1992

-:النائبة دانا محمد جزاء –

یكمل القراءة األولى ویقرأ األسباب الموجبة  لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة باریس الملحق بإتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة
.لتغییر المناخ لعام 1992

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً

الفقرة تاسعاً: القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق إتفاقیة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة الرسمیة من سمة الدخول بین*
.(حكومة جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة صربیا. (لجنة العالقات الخارجیة

.تفضلوا

-:النائب شیركو محمد صالح –

یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق إتفاقیة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة الرسمیة من سمة الدخول بین حكومة
.جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة صربیا

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

یكمل القراءة األولى ویقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون تصدیق إتفاقیة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة الرسمیة من سمة
.الدخول بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة صربیا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة عاشراً: القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995. (لجنة العالقات الخارجیة، اللجنة*
.(القانونیة، لجنة اإلقتصاد واإلستثمار، لجنة الزراعة والمیاه واألھوار

.تفضلوا

-:النائب شیركو محمد صالح –
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.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

.تكمل القراءة األولى وتقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995

-:السید رئیس مجلس النواب –

-:شكراً جزیالً لجنة العالقات الخارجیة، لم تبقى فقرة في الجدول لكم؟ فقط الالجئین، قانون الالجئین

الفقرة الحادیة عشرة: القراءة األولى لمشروع قانون الالجئین. (لجنة العمل والشؤون اإلجتماعیة والھجرة والمھجرین، لجنة العالقات الخارجیة،*
.(لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة والطفل، لجنة األمن والدفاع

تتفضل لجنة العمل والشؤون اإلجتماعیة والھجرة والمھجرین كلجنة رئیسیة ولجنة مساندة ھي لجنة العالقات الخارجیة ولجنة حقوق اإلنسان
.والمرأة واألسرة والطفل ولجنة األمن والدفاع

.فلیقرأوه قراءة أولى وبعد ذلك

.تفضلوا

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الالجئین

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الالجئین

-:النائبة كفاء فرحان حسین –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الالجئین

-:النائب حسین سعید كاظم –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الالجئین

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الالجئین

-:النائب ریبوار كریم محمود –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الالجئین

-:النائب ستار جبار عبد هللا –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الالجئین

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

.تكمل القراءة األولى، وتقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون الالجئین

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً للجنة العالقات الخارجیة واللجان األخرى

.لجنة العالقات الخارجیة الیوم مضوا بسرعة

.ال، ھؤالء قرأوا قانون واحد، وغیرھم قرأوا أكثر



6/20/2019 محضر جلسة رقم (23) الخمیس (13/6/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/06/13/محضر-جلسة-رقم-23-الخمیس-13-6-2019-م/ 29/30

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

-:سیادة الرئیس، نحن في لجنة األمن والدفاع قرأنا القانون وناقشناه ورأینا بأنھ لیس وقت تشریعھ اآلن ألمور كثیرة

األمر األول: الشارع العراقي تقریباً، اآلن ھذا للنشر أو ال، سوف لن یتحمل أنھ في ھذا الوضع ویقر وضع الالجئین، إذا أعتبر الجئ بالقانون
.سوف یعامل معاملة العراقي في عملیة العالج والتدریس وغیرھا

األمر الثاني: عملیة التجنیس في المادة (14) أیضاً تمنح وتعتبر مدة وجوده في اللجوء ووجوده في العراق ضمن قانون الجنسیة العراقیة النافذ
وإحتساب مدة اللجوء التي یقضیھا الالجئ في جمھوریة العراق التي تزید على عشرة سنوات إقامة ألغراض التجنس وبالتالي ھذا یتعارض مع

السیاسة العامة للبلد والتي ھي أرجعنا قانون الجنسیة على ھذا األساس ورأینا أن ھذا القانون یرجع إلى الحكومة وعدم تشریعھ في ھذه الفترة في
.لجنة األمن والدفاع، ال نؤید تشریع ھذا القانون في ھذه الفترة

-:السید رئیس مجلس النواب –

قبل القراءة الثانیة، أي خالل عرضھ للقراءة الثانیة، إن توصلتم إلى توافق مع اللجان األخرى على المضي أو عدم المضي تطرحوه قبل القراءة
.الثانیة وإذا كان رأیكم متباین سوف نلجأ إلى مجلس النواب للتصویت بالمضي من عدمھ

ھل نحن متفقون؟

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.األمر لكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، تفضلي

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

یا لیت جنابك لو توصي اللجان المعنیة وخاصة لجنة الھجرة والمھجرین باللقاء بممثلي بعض الالجئین الموجودین وخاصةً الفلسطینیین لدیھم
معاناة وأنا افضل أن القرار أو التقریر الذي سیقدموه للقراءة الثانیة ال یكون فیھ رأي أعضاء مجلس النواب فقط، أعتقد ضروري، ألننا تصلنا

مناشدات وأمور كثیرة والحقوق كانت موجودة والحقوق أخذت منھم اآلن على سبیل المثال ال الحصر ذكرت اإلخوة الفلسطینیین وھناك آخرین
.ولكن األولویة لھؤالء، سیادة الرئیس، إسمعوھم قبل التقریر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما ھي مشكلة الفلسطینیین؟ مرة قالوا أن لدیكم مشكلة في القانون

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

ً .سیادة الرئیس، ھناك كتاب موجھ إلى جنابك أیضا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، أتذكر ذلك

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

في ھذا القانون وأصلناه من خالل السفارة ومن خالل اإلخوة ھنا ومن خالل لجنة الصداقة مع الفلسطینیین لدیھم قضیة البطاقة التموینیة وجملة
.من الحقوق كانت لدیھم واآلن سلبت منھم بقرارات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجان المعنیة، أرجو إستضافة شرائح الالجئین الموجودین في العراق واخذ عینات منھم وأیضاً أرجو إستضافة السفیر الفلسطیني في ھذا األمر

.(الفقرة الثانیة عشرة: القراءة األولى لمشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة. (اللجنة المالیة، لجنة اإلقتصاد واإلستثمار*

.من الموجود من لجنة اإلقتصاد واإلستثمار؟ إستاذ أحمد، تفضل، النائب أسوان تفضل

.لجنة اإلقتصاد واإلستثمار، وال نائب موجود؟ اللجنة المالیة، تفضلوا
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-:النائب جمال أحمد محمد سیدو –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

-:النائب ریبوار كریم محمود –

.یكمل القراءة األولى ویقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون العفو من العقوبات الضریبیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً

ً .ترفع الجلسة إلى یوم السبت الساعة (11) صباحا

.ُرفعت الجلسة الساعة (4:20) عصراً


