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محضر جلسة رقم (24) السبت (5/12/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (24) السبت (5/12/2020) م
ً .ابتدأت الجلسة الساعة: (2:40) ظھرا

.أبتدأت الجلسة بنصاب: (183) نائب

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

نیابة عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرین من الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي األول، وخیر ما نفتتح بھ
.ھو تالوة آیات من القرآن الكریم

-:القارئ عبد هللا الحسیني –

.یتلو آیاٍت من الذكر الحكیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

القارئ عبدهللا الحسیني ھو موھبة عراقیة حازت على جوائز محلیة ودولیة في مسابقات القرآن الكریم، تم استضافتھ الیوم من قبل األخ النائب
األول لرئیس مجلس النواب، ونیابةً عن المجلس ولجنة االوقاف والشؤون الدینیة متمثلة بنوابھا نشد على أزره، وأیضاً تم مكافئتھ من قبل رئاسة

.المجلس

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

 (یقرأ كلمة حول ذكرى إعدام كوكبة من شھداء حزب الدعوة االسالمیة. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .نقرأ الفاتحة على أرواح الشھداء وشھداء العراق جمیعا

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح شھداء العراق)

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

(یقرأ كلمة نعي بخصوص وفاة السید علي العبودي. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب – 

ً الرحمة والمغفرة لألخ النائب المرحوم النائب االستاذ علي العبودي، كان نائب ذو خلق وذو جھد، وأطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة وقوفا
.على روح المرحوم وعلى ارواح شھداء العراق

أ ً
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.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على روح المرحوم وعلى أرواح شھداء العراق)

-:النائب ھیبت حمد عباس الحلبوسي –

(یقرأ بیان تعزیة لجنة النفط والطاقة برحیل السید النائب المغفور لھ علي العبودي. (مرافق

-:النائب فالح ساري عبداشي –

حقیقةً أُعزي مجلس النواب بكل أعضاءه في مصیبة رحیل أخینا العزیز علي العبودي، وأیضاً بنفس الوقت أشكر االخوة النواب رئاسةً وأعضاء
في تقدیم التعازي ووقوفھم والثناء على السید النائب الراحل، ھذا یدل على أنھ فعالً كان رجالً مخلصاً ودؤوباً ووطنیاً، وكان یمثل حقیقةً في

منھجھ وتعاملھ سواًء كانت حیاتھ الوظیفیة السابقة في وزارة النفط أو وجوده في لجنة الطاقة یمثل نموذجاً من االخالص والمثابرة والنزاھة، لم
تؤشر علیھ أي سلبیة أثناء وجوده في ھذه الوزارة، وكذلك اآلن أسمع الثناء من اللجنة المختصة وكان عنصر مھم وفعال فیھا، كل الشكر الى

.مجلس النواب بكل أعضاءه، الفاتحة، رحم هللا من قرأ سورة الفاتحة

.(تمت قراءة سورة الفاتحة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة أوالً: التصویت من حیث المبدأ على مشروع قانون الالجئین. (لجنة العمل والشؤون االجتماعیة، الھجرة والمھجرین، لجنة حقوق*
.(االنسان، لجنة االمن والدفاع

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.یقرأ تقریر اللجنة حول مشروع قانون الالجئین

-:النائب ستار جبار عبد هللا –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون الالجئین

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة حول مشروع قانون الالجئین

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.سیادة الرئیس القانون قرأ قراءة أولى، تم االعتراض علیھ من حیث المبدأ من قبل السید النائب عدنان االسدي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني قرأتموه قراءة أولى

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.نعم سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إن لم تحصل موافقة المجلس على اعادتھ، تستمرون بالقراءة الثانیة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.بالتأكید نعم سیادة الرئیس، لكن اذا تحب نبین ما ھي االسباب

-:السید رئیس مجلس النواب –

تفضل، ما ھي أسباب الرفض؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.نعم، اسباب الرفض سیادة الرئیس

ً أ
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حددت المادة (5) أوالً بتولي مجلس الالجئین الذي یكون برئاسة وزیر الداخلیة في فقرة (ب) تحدید مقدار االعانات التي تصرف الى طالب
اللجوء ومدتھا، وھي اعانات لیست بالقلیلة ونحن نمر في ضرف اقتصادي صعب أوالً، و وجود النازحین، والوضع الھش لتقدیم الخدمات الى

.المواطن ثانیاً، ھذه واحدة

ثانیاً: المادة (9) بعد طلب اللجوء یعد قبول طلبھ ویزود بالھویة التعریفیة صادرة من مكتب شؤون الالجئین، ویؤدي الیمین بالصیغة اآلتیة أمام
الوزیر، وكانت فیھ في الفقرة الثانیة یقول یتمتع الالجئ في جمھوریة العراق بحقوق المواطن العراقي في األمور التالیة، یعني یتمتع بحقوق

.المواطن العراقي

.أوالً: (أ) االستفادة من الخدمات الصحیة والثقافیة واالجتماعیة

.ب): ممارسة االعمال والمھن الحرة وفق القانون)

ج): التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع العام استناداً الى تعلیمات تصدر من قبل مجلس الوزراء بناًء على اقتراح من الوزیر، أما في فقرتھ المادة)
(14) وھي التي أثارت جدل كثیر، وكان ھنالك حراك مجتمعي لرفض ھذا القانون عندما قرأ قراءة أولى، وھو المادة (14) مع مراعات أحكام

البند ثانیاً من المادة (6) من قانون الجنسیة العراقیة رقم (26) لسنة 2006، للوزیر احتساب مدة اللجوء التي یقضیھا الالجئ في جمھوریة
العراق التي تزید على (10) سنوات اقامة متصلة ألغراض التجنس بالجنسیة العراقیة، و یعد قبول لجوؤه دخوالً مشروعاً للعراق، ھذه الفقرة

ھي التي أثارت أكثر حفیظة الشارع، وحفیظة اللجنة أیضاً، فلذلك طالبنا بعودة القانون الى الحكومة، بعد ما التقینا بالمختصین في وزارة
الداخلیة، وكذلك بالجھات الرسمیة من السادة في وزارة الھجرة والمھجرین والجھات االمنیة أیضاً المختصة في ھذا األمر، وكذلك مع اللجان

.المختصة المشاركة في ھذا القانون، فاألمر متروك الى سیادتكم والى المجلس في التصویت بالرفض أو عدم الرفض أو االستمرار في تشریعھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

اخوان، السید رئیس اللجنة، البلدان تتعامل في المثل، نحن لدینا الكثیر من المواطنین طلبوا اللجوء في بلدان أخرى، طلبوا اللجوء في دول أخرى
في ظروف مرت على العراق طیلة السنوات السابقة، یجب أن یكون ھنالك أعراف دبلوماسیة بین البلدان بالمعاملة في المثل، اذا نحن نطلب

رعایة مواطنینا خارج العراق، أیضاً یجب أن یكون لدینا قانون بالمقابل، في نفس الوقت أستشعر بتحفظ السیدات والسادة النواب، قد تكون
الظروف السیاسیة للنقطة التي تفضلت فیھا أنت، التي تتعلق بمنح الجنسیة في ظروف غیر طبیعیة، قد تكون مثار شك بإمكان اللجنة تعدیلھ،

.یوجد أمر آخر یتعلق باإلخوان الفلسطینیین، لدیھم مشكلة في تواجدھم، جزء منھم لدیھم مشكلة في تواجدھم خالل الفترة السابقة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.سیدي لیس ھذا الموضوع، اآلن سوف أُفِھمك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، لیس في موضوع الجنسیة، موضوع البطاقة التموینیة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.نعم، نعم لیس في ھذا القانون سیدي الرئیس، اآلن أقولھ لك

نحن اللجنة التقت مع السید سفیر دولة فلسطین في االسبوع الماضي وتكلمنا بوضوح حول استحقاقاتھم وحول بعض القرارات المھمة التي
صدرت أو سلبت بعض حقوقھم، الموضوع لیس في قانون الالجئین، لكن في قانون االجانب، لذلك طلبنا من السفارة أن تعمل بورشة عمل،

بفریق ترسلھ الى اللجنة، وتعمل اللجنة على التواصل مع الكتل السیاسیة لإلشارة الى فقرة االخیرة في قانون االجانب، التي ھي أعتقد تنص قرار
.(102) في 2003 أو 2004 بالضبط

-:السید رئیس مجلس النواب –

قانون االجانب موجود لدیك؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.نعم سیدي الرئیس موجود، الفقرة ھذه اذا ما رفعت من القانون بتعدیل، ھذا الذي یعطیھم حقوقھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

القانون معروض أمامكم للتعدیل؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

ً .ال سیدي الرئیس ھو أصالً أُقر سابقا
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني معنى ھذا یجب أن نعدلھ مرة أخرى

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

نعم فقط ھي فقرة واحدة، للتعدیل نرفعھا حتى تعود لھم حقوقھم، ھم ال یطالبون بالجنسیة، وال یطالبون بھذا القانون، لكن یطالبون بحقوقھم التي
.سلبت في قانون االجانب، لیس في ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اذا ھذا القانون لم یجدوا فرصة نعالج لھم فیھ، وذلك لم تمضوا في التعدیل، كیف نعالج وضعھم

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.ال سیدي الرئیس ھو ذلك ال توجد فیھ مشكلة، ھو أصالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب أطلب من المجلس التصویت على إعادة المشروع الى الحكومة، یعني رفضھ من حیث المبدأ بناًء على طلب اللجنة

أخوان ھذا الموضوع فیھ تعامل بالمثل بین البلدان، نحتاج الى قانون موازي لحمایة مواطنینا وكثیر من أبناء شعبنا الذین تعرضوا الى مشاكل
.كثیرة طیلة السنوات السابقة

.لم تحصل

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.سیادة الرئیس أنا أعترض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم تحصل

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.سیادة الرئیس نحن فقط للتوضیح لجنابكم وللسادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لدیكم مشكلة في فقرة التجنیس، ارفعوھا من التعدیل

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.ال سیدي الرئیس لیس فقط التجنیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال توجد موافقة، ھذا لیس اجتھاد من عندي

.بناًء على طلب السید النائب االول إلعادة التصویت، أطلب من المجلس التصویت على رد القانون من حیث المبدأ

-:(النائب عباس شعیل عودة (نقطة نظام –

المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سیدي الرئیس موضوع رفض القانون من حیث المبدأ نحن غیر محتاجین لھ اآلن، نحن نذھب
الى القراءة الثانیة ومن الممكن مناقشة القانون وتعدیلھ، ھذا القانون مھم، نحن لدینا عالقات دولیة، ونحن لدینا، اذا یشعر عضو مجلس النواب

في الوقت الحاضر على أنھ العراق یمر بظروف حرجة في الوقت الحاضر، من الممكن أن یكون في المستقبل وضعنا یختلف، وضعنا یختلف،
.لیكون العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.أنا طرحت رأي، ورأیي من رأیك، وتركت األمر للمجلس بالتصویت، من حق اللجنة

.ال یوجد، قلت لم تحصل، قلتم لي أحسب، أعیده لكم حساب، أطلب من المجلس التصویت، تفضل أحسب، الدائرة البرلمانیة

استلمت نتیجة التصویت، اللجنة متى تقدمون التعدیل الذي یتعلق بإخواننا الفلسطینیین؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.سیادة الرئیس عفواً

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالجة مشكلة اخواننا الفلسطینیین المقیمین في العراق، متى تعالجوھا؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.ال یوجد لدینا مانع في الجلسة القادمة سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى تقدمون المقترح؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.في الجلسة القادمة ال توجد لدینا مشكلة، لدینا تواصل مع السفارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

في الجلسة القادمة تقدم المقترح الخاص بقانون االجانب؟

 

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

االسبوع القادم، ألنھ یجب أن نلتقي بالسفارة، سیدي الرئیس ألنھ نحن أتفقنا مع السید السفیر بأنھ یأتي لنا فریق منھم، نجلس ونتناقش في
.الموضوع، ونخرج برؤیة، ونحن أكید داعمین للمشروع

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى تقدمونھ لي؟ یوم الخمیس؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.یوم الخمیس ال توجد لدینا مشكلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یوم الخمیس التعدیل على قانون االجانب لمعالجة مشكلة اخواننا المقیمین الفلسطینیین داخل العراق

.(تم التصویت بالموافقة)

.(حصلت موافقة المجلس على اعادة القانون الى الحكومة، عدد المصوتین (137

.یوم الخمیس یقرأون تعدیل قانون األجانب

أعترض السید النائب األول، أما النائب أو أحد أعضاء الرئاسة، أو اللجنة المعنیة أو (50) نائب لھم حق بإعادة التصویت، طلب إعادة التصویت
.في موضوع تم مناقشتھ

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة لعام 1976 في*
.(صیغتھا المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولیة المعدلة فیھ. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة الخدمات واالعمار
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.یوم الخمیس یضاف طلب لجنة الھجرة والمھجرین، تعدیل قانون االجانب، النائب رعد الدھلكي ھذه الفقرة تعدلھا ویوم الخمیس تجلبھا

-:النائب شیركو محمد صالح –

یقرأ مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة لعام 1976 في صیغتھا المعدلة ببروتوكول
.عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولیة المعدلة فیھ

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة لعام 1976 في صیغتھا المعدلة
.ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولیة المعدلة فیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (1) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة لعام 1976 في صیغتھا المعدلة
.ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولیة المعدلة فیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، المادة (2) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

تقرأ االسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة لعام 1976 في صیغتھا
.المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولیة المعدلة فیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.االسباب الموجبة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.القانون بالمجمل، تصویت

تم التصویت بالموافقة باألغلبیة المطلقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة لعام)
.(1976 في صیغتھا المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولیة المعدلة فیھ

الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل التفاقیة قمع االعمال غیر المشروعة*
.(الموجھة ضد سالمة المالحة البحریة لعام 1988. (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

یقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل التفاقیة قمع االعمال غیر المشروعة الموجھة
.ضد سالمة المالحة البحریة لعام 1988

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (1) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –
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یقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل التفاقیة قمع االعمال غیر المشروعة الموجھة
.ضد سالمة المالحة البحریة لعام 1988

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (2) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ریحان محنا ایوب –

تقرأ االسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل التفاقیة قمع االعمال غیر المشروعة الموجھة
.ضد سالمة المالحة البحریة لعام 1988

-:السید رئیس مجلس النواب –

.االسباب الموجبة تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل، تصویت

تم التصویت بالموافقة باألغلبیة المطلقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل التفاقیة قمع االعمال)
.(غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المالحة البحریة لعام 1988

الفقرة رابعاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة في شأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث*
.(بالزیت لعام 1992. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة الصحة والبیئة

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

یقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة في شأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالزیت لعام
1992.

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (1) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

یقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة في شأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالزیت لعام
1992.

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (2) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

تقرأ االسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة في شأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالزیت لعام
1992.

-:السید رئیس مجلس النواب –

.االسباب الموجبة تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)
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.التصویت على القانون بالمجمل، تصویت

تم التصویت بالموافقة باألغلبیة المطلقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة في شأن المسؤولیة المدنیة عن)
.(أضرار التلوث بالزیت لعام 1992

.الفقرة خامساً: القراءة األولى لمشروع قانون تمویل نفقات انتخابات مجلس النواب *

طلب اللجنة أطلبھُ ھنا على المنصة، ماذا لدیكم كالجنة  غیر التقریر، ما ھو اإلتفاق، اإلدراج یمضي، أنتم قدمتم طلب بردِه من حیث المبدأ، ھذا
یُعرض على السیدات والسادة أعضاء المجلس، ھذا لیَس من صالحیة اللجنة، وال صالحیة رئیس مجلس النواب، بناًء على الكتاب الذي قدمتموه
لنا یُعرض الطلب على المجلس، إخوان أعطیكم وجھة نظر فقط، في االجتماع الذي حصل قبل ما یُقارب عشرة أیام أكثر أو أقل، ما بین رئیس

الجمھوریة، رئیس مجلس الوزراء، بحضور رئیس البرلمان، وحضور مجلس القضاء، مَع المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات ومع ممثل
األمین العام لألمم المتحدة، دعوني أُكمل لكم ما دار، الحدیث جرى أَن التصویت على قانون تمویل العجز، كانت وزارة المالیة ُمرفقة جداول من

ضمن القانون تتحدث بھا عن المیزانیة اإلنتخابیة النتخابات مجلس النواب خالل التصویت أو خالل ما قُدم من اللجنة المالیة، قدموا التصویت
على قانون تمویل العجز بدون جداول، َطلبوا وزارة المالیة خالل الحدیث أَن كیف یكون تعدیل قانوني، وزارة المالیة تُصرف 1/12 من النفقات

التشغیلیة لعام 2019 جرى الرأي في المضي لإلجراءات اإلنتخابیة وإجراء اإلنتخابات المبكرة أنھُ یحتاجون إلى تخصیص لیَس تمویل،
مشكلتھم بالغطاء غیر مدروج غطاء تخصیص لوزارة المالیة یُصرفون على أساسھا إلى مفوضیة اإلنتخابات وإجراء اإلنتخابات، ال یوجد

.تخصیص لیس نقد، إذا سمحتم لي، إخوان الحكومة لیَس لدیھا تخصیص

سؤال: رد اللجنة المالیة یتحدث أَن بإمكانِھ المضي بقانون تمویل العجز إنطالقاً من الفقرة التي في األسباب الموجبة تقول  والنفقات األخرى؟ أي
معناهُ اللجنة المالیة لیس لدیھا اعتراض في التخصیص، لدیھا اعتراض في سقف اإلنفاق، اآلن الحكومة تقول أنا ال أُرید سقف إنفاق، أنا ال أُرید

نقد، أنا ال أُرید تمویل ھذا النص ال یكفي للتخصیص إلجراء التمویل، مع ذلك تفضلوا اللجنة المالیة بناًء على طلبكم أعرضوه على المجلس
.وللمجلس ما یرتئي

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

بدایةً فقط أوضح للسادة النواب، بالنسبة لك كلقاء جرى تصویت داخل اللجنة على الطلب المقدم من الحكومة، نحُن مع إجراء اإلنتخابات وفق ما
تم تثبیتھ من موعد إنتخابات ونسعى وجاھدین لدعم كل توفیر السبل إلجراء اإلنتخابات في الموعد المحدد، لكن ما وصل إلینا من األمانة العامة

لمجلس الوزراء، كتابھا الموجود بالنسبة لالقتراض، وضحنا بالكتاب المرقم (1666) بتاریخ 22/11 ، إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء/
مكتب األمین العام، مشروع قانون تمویل نفقات إنتخابات مجلس النواب، المتضمن فقرات ھي، بإیضاح حتى أختصر للسادة النواب( نود أن نبین

أَن قانون تمویل العجز المالي الذي تم إقراره في مجلس النواب، تضمَن في األسباب الموجبة النفقات الضروریة األخرى، وھذا نص مطلق
لتغطیة نفقات إنتخابات مجلس النواب دون الحاجة إلى تشریع قانون یفضي إلى الزیادة في اإلقتراض، إضافةً إلى صالحیات مجلس الوزراء
باستخدام، ھذِه النقطة السادة النواب، (احتیاط الطوارئ) ھناك احتیاط الطوارئ موجود ومتوفر بمبلغ (196) ملیار ممكن على الحكومة أن
.تصرف منھ، إضافةً مبلغ (12) ترلیون التي تَم صرفھا سیادة الرئیس، والتي وافقنا بھا على الحكومة لم نحدد جدول بالمبالغ للحكومة نحن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یجوز للحكومة صرف إال 1/12 بموجب قانون اإلدارة المالیة 1/12 من النفقات التشغیلیة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

ومنحة الطوارئ سیادة الرئیس؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، الحكومة لدیھا (12) ترلیون فیما یتعلق بقانون تمویل العجز، تخصیص لیَس لدیھا، لھا حق صرف 1/12 من الموازنة التشغیلیة
لعام 2019 التي كان فیھا صرفیات المفوضیة (صفر) ولھا حق في الصرف على المشاریع المستمرة حسب قانون اإلقراض بالنفقات

اإلستثماریة، ال یُرید نرجع إخوان، ھو التخصیص كیف؟

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

استاذ (عدنان) حتى نوضح رأي المجلس، سیادة الرئیس وضحنا في األخیر قلنا الموازنة تُرسل ونضیف الفقرة التي یُریدھا، إذا الموازنة لدیِھ
جاھزة ویرسلھا للحكومة ال یقبل یأخذ االحتیاط وال یرسل الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھو طلب اللجنة؟

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.أرسلت كتاب رسمي وتم رد اإلجابة لھم
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.طلب اللجنة إعادة القانون إلى الحكومة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.نعم

.أطلب من المجلس التصویت على رأي اللجنة المالیة بإعادة القانون إلى الحكومة، احسبوا لي عدد المصوتین

.عدد المصوتین على رفض القانون وإعادتھُ إلى الحكومة (41) نائب

.(تم التصویت بعدم الموافقة على إعادة القانون إلى الحكومة)

أطلب من اللجنة اإلستمرار بالقراءة األولى، إخوان الحدیث بیننا لیَس حدیث شخصي، أوالً مقامكم محفوظ ومقام المجلس محفوظ، یتعلق بإدارة
.الجلسة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.سیادة الرئیس نحُن بالنسبة لنا كاللجنة أردت أن أوضح رأي اللجنة والذي أنا ملزم أن أُوضحھُ إلى السادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ورأي اللجنة محترم ومقدر

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون تمویل نفقات انتخابات مجلس النواب

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

.تُكمل القراءة األولى لمشروع قانون تمویل نفقات انتخابات مجلس النواب

.تقرأ األسباب الموجبة

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

نقطة نظامي المادة (43,27) من النظام الداخلي، الیوم نحُن مررنا بقانونیین، القانون األخیر (قانون تمویل العجز المالي) الذي یتعلق في
المفوضیة، والقانون الذي قبلھ یتعلق (الالجئین) وكثیر من القوانین في الجلسات الماضیة، نحُن تعودنا أن یكون ممثل الحكومة موجود یعطي

.رأي وجھة نظر الحكومة في ھذا القانون أو في قانون (الالجئین) أو أي قانون آخر، جنابك الیوم أنَت تعكس وجھة نظر الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني قصدك موجود

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

.أتمنى جنابك تتبنى ھذا الموضوع، وتبلغ الحكومة أن یكون ممثلھا موجود ھنا حتى یعكس وجھة نظر الحكومة في اآلراء التي تُطرح ھنا

أنا أذكر فقط ممثل الحكومة یكون موجود في ھذا القانون أو غیره، إذا أمكن تتركني أُكمل مداخلتي، أنا أتكلم عن أي قانون یأتي إلینا من الحكومة
.حتى القانون السابق المفترض یكون ممثل الحكومة موجود، وأتمنى في قانون التمویل یقول كما ذكرت جنابك تخصیص أموال ولیَس تمویل

.الفقرة سادساً تقریر ومناقشة القراءة الثانیة مشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971 *

 

-:النائب خلیل محمد سعید الموال –

.یقرأ تقریر ومناقشة القراءة الثانیة مشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971
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-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.یُكمل قراءة تقریر ومناقشة القراءة الثانیة مشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971

-:النائب خلیل محمد سعید الموال –

یُكمل قراءة تقریر ومناقشة القراءة الثانیة مشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971

-:النائب جمال فاخر عوید –

.یُكمل قراءة تقریر ومناقشة القراءة الثانیة مشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971

.یقرأ األسباب الموجبة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أوالً یسمح القانون لذوي األرض التي صدر تجمید ألرضِھ الزراعیة باستغالل األرض لحین البدء بتنفیذ المشروع والذي ھو مشروع الرأي، ثَم
یُقرر القانون في المادة التالیة في إلزامھم إزالة مزروعاتھم عنَد البدء في تنفیذ المشروع في أراضیھم وال یستحقون تعویضاً عن إزالتھا، وقد
یكون سماح الدولة لھم باستغالل أراضیھم یجعلھم یُنفقون أمواالً لزرعھا، ثَم تأتي الدولة قبل تمام نضج وحصاد المزروع وتطلب منھم إزالة

مزروعاتھم وھذا تسبیب لخسارة لھم اعتمادا على موافقة وإذن الدولة في زراعتھا باستمرار زراعتھا بین الفاصلة ما بین صدور قرار التجمید
وما بین البدء في تنفیذ المشروع، كیَف یقول لھُ إستمر إذا ھو مقرر ببدء المشروع بعَد فترة، بالتالي فد یبذل جھد وأموال، ومن ثم یقوموا بإزالة

.مزروعاتِھ ومغروساتھ ھذِه یجب أن تُالحظ

النقطة الثانیة: القانون القدیم یقدر أقیاب المنشآت الثابتة وفق مقاییس قانون اإلصالح الزراعي، والقانون الجدید ذكَر معاییر التقییم وفقاً لألسعار
.السائلة في المنطقة لمن تربطھُ عالقة قانونیة في األرض

سؤال: ما ھو الفرق بین المعیارین؟ ألن حالھُ على معیار مجمل حقیقة لیَس مطلعین على تفاصیلھ، وھذا المعیار الجدید یضمن التوازن بین حق
.الدولة وحق المواطن أم یحصل تفریط إزائھما

ثالثاً: لماذا یتم تحویل أصحاب المغروسات والمشیدات والمزروعات قیمة 10% من مبلغ التعویض المبرر إزالة أنقاضھا والحال أَن الدولة ھي
.من استملكت أرضھ التي تربطھُ بھا عالقة قانونیة ولم یتسبب ھو بأضرار حتى یتحمل قیمتھا أو أثمانھا

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

ھذا التعدیل في الدورة السابقة طلبنا انھ ینفذ ألنھ نحن نتحدث عن معاناة مشروع كبیر إروائي ھو الكفل الشنافیة الذي یھم ثالثة محافظات بابل
والدیوانیة والنجف والذي نفذ عام 2007 ومازال لحد ھذه اللحظة عبر مراحلھ الثالثة لم یكتمل ألنھ رسم في السبعینات ونفذ في عام 2007

ولحد اآلن نحن في عام 2020 ھذا معناه أن ھنالك عدم اكتمال ھكذا مشاریع وھذا مثال لمشروع متلكئ ومعاناة الفالحین والمزارعین، اآلن في
المرحلة األولى الشركات التي سحبت شركة صقر البادیة وشركة البحر األبیض وھي شركات أھلیة وكانت متلكئة وسحبت من قبل وزارة

الموارد ولم تضع الوزارة بدیل شركات عراقیة حتى ممكن أن تكمل المشروع واآلن ھذه المنطقة مجمدة، وھذا التعدیل لم یعوض فترة التجمید
مشروع كفل الشنافیة في فترة التجمید عندما تكون سنة محددة لكن التأخیر الذي حصل ألسباب فنیة وأسباب أخرى ومرت سنوات وسنوات

وحصل التجمید الذي ھو لصاحب أرض وصاحب عائلة، لذلك یجب مالحظة فترة التجمید وان یكون ھناك تعویض كنسبة معینة لألرض التي
جمدت من اجل ھذا المشروع، وھذا التعدیل لم یأخذ موضوع توزیع الضرر عندما تتلف أرض في بزل أو قناة من یعوض ھذه األرض؟ خاصة

أراضي العقود (35-117) یجب أن یتضمن القانون تعویض أرض بدیلة لھذا الرجل الفالح المزارع التي تلفت أرضھ بھذه المنشآت وبالنسبة
لموضوع تلكأ التعویضات ما زال قسم ولحد اآلن وأنا مسؤول عن كالمي تعویضاتھم لم تكمل مجرد اإلجراءات الرسمیة من المحاكم ووزارة

الري والموارد والموارد غیر موجودة والمالیة ولحد اآلن وبالتالي األسعار تتغیر عندما یرید بناء دار، وبالنسبة للمادة (2) في القانون التي تقول
خصم (10%) من مبلغ التعویض الذي تقدمھ لجنة الكشف والتقدیر ھو أرضھ وبنى علیھا بیت أو قائم منشاة عندما یطلب منھ إلغاءھا ال یتحمل

ھو األنقاض وإنما یجب على الوزارة أو الدولة أن تتحملھا ھو لم یتجاوز على أرض. وبالنسبة للمادة (3) الفقرة ثالثاً ورابعاً التي تقول (عند
السماح لذوي العالقة استغالل أرضھم لحین بدء تنفیذ المشروع) والفقرة رابعاً تقول (عند بدء المشروع ال یستحقون أي تعویض) الموضوع لیس
لم یوضع لھ آلیة معنیة ھو زرع محاصیل وتعب علیھا وحراثة ومواد ومبیدات وكیمیاوي والى آخره وبالتالي كیف ال یعوض؟ یجب أن یتضمن

القانون الى نھایة المحصول إذا كانت محاصیل أو خضروات الى آخره على كل حال تم مناقشتھ في لجنة الزراعة والمیاه ولكن أرجو ھذه
المالحظات سوف اكتبھا للجنة حتى تؤخذ بھا الن ھذه معاناة وأنا شاھد على معاناة الفالحین والمزارعین وھو مشروع كبیر یھم ثالثة محافظات

.ومئات اآلالف من الناس

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

الشكر للشیخ عبود ودكتور عمار على ھذه المالحظات القیمة، في كل دول العالم وأغلب الدول العربیة وزارة الزراعة والري وزارة واحدة
باستثناء العراق ھم لدیھم المیاه بالناتج نرى الزراعة تعمل في وادي والموارد المائیة تعمل في وادي آخر الیوم لدینا محصول الشلب والمزارعین

زرعوا الشلب تتعذر وزارة الزراعة عن عدم إعطاء خطة وبالناتج المعارض الوحید ھو وزیر الموارد المائیة وأكثر من اجتماع واستضافة مع
الوزراء ولكن ال نخرج بمخرجات تخدم المزارع العراقي أما بالنسبة للتعویضات التي تكلم عنھا الشیخ عبود سبق وان طالبنا بأكثر من كتاب
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رسمي من اللجنة الزراعیة للوزارات المعنیة لكن الوزارات المعنیة لم تؤخذ بكتب اللجنة الزراعیة وقرارات مجلس النواب بمحمل الجد وھو ھذا
.سبب المشكلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

امضي باتخاذ الالزم وإلزام الجھات التنفیذیة من خالل التشریع اآلن من خالل التشریع ھل یمكن معالجتھ؟

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

توجد قوانین مشرعة داخل قبة مجلس النواب الیوم لدینا تعویض مزارعي محصول الشلب والفیضانات ونفوق األسماك ومضمنة بموازنة عام
2018 لحد ھذه اللحظة وزارة الزراعة لم تأخذ الموضوع بمحمل الجد وتصرف مستحقات المتضررین الیوم تصدر كتب رسمیة وقرارات

.وقوانین في قبة مجلس النواب ولكن مع كل أسف الوزارات التنفیذیة لم تعمل بقوانین مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ألزموا الجھات التنفیذیة من خالل التشریع القانوني ولیس بالقرار اآلن أي تعدیل لدیكم یعالج ھذه المشاكل یضمن مع القانون

 

 

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

تریلیون وثمانمائة أما الذرة الصفراء لعام 2019 أنا تكلمت مع الوزیر السابق المبالغ حولت لشراء مواد أخرى ولم تعطى المبالغ للمزارعین،
نطالب من ھیأة الرئاسة أن تلزم بكتاب رسمي من ھیأة الرئاسة أن تعمل الوزارات التنفیذیة مع اللجان المختصة داخل قبة مجلس النواب وتلتزم

.بالقوانین وقرارات أو الكتب الرسمیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ارفع كتاب لي وسوف یتم التأكید على الجھات الرسمیة

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

أوالً: مشكورة لجنة الزراعة على جھدھا ولكن ھنالك مشكلة رئیس اللجنة تكلم انھ قضیة خلط األوراق بین وزارة الزراعة ووزارة الموارد
المائیة الیوم لدینا في محافظة دیالى خطة الشلب الیوم وصل المحصول للناتج وزارة الزراعة ھیأت أمورھا ورصدت ھذه إعداد الدونمات وھي

أكثر من مئات الدونمات تقریباً اآلالف ولكن مع األسف ال تزال وزارة الموارد المائیة تتخذ ھذه الخطة كتجاوز على الحصة المائیة الیوم ھذا
الناتج ھو للبلد ھو للعراق والعراقیین فلماذا یحسب في خانة المتجاوز؟ یجب استفادة الفالح وأیضاً تصدیره لوزارة التجارة على أن یسلم

بمفردات البطاقة التموینیة وھي نقطة مھمة الرجاء من لجنة الزراعة االھتمام بھا وأیضاً التنسیق بین وزارتین مھم جداً ویا لیت من خالل لجنتكم
.الموقرة أن نستضیف الوزیرین في مجلس نواب حتى نفك ھذه اإلشكالیة بین وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائیة

ثانیاً: مشروع السد العظیم وھو مشروع متكامل وكبیر وھو یغذي محافظتین محافظة صالح الدین الشق األیمن ومحافظة دیالى الشق األیسر
محافظة صالح الدین اكتمل وأنجز المشروع بالفعل الري والبزل واستصالح التربة واستفادوا كمحافظة في إنتاج مزروعاتھم وھو اكتمل عام

1989/1990 وبقى الشق األیسر من المشروع وھو مشروع عمالق إذا كانت الدولة غیر قادرة على إنشاء مثل ھذه المشاریع نستطیع تحویلھا
الى المستثمر ونحدده بالسنین ومن ثم یسلم ھذه المشاریع للدولة الیوم أكثر من (300) ألف دونم على ھذا المشروع قسم من المزارعین بدؤوا

.بجھودھم الخاصة یعملون مشاریع ویوصلون ماء لمناطقھم وارض من النوع الجید الممتاز قرى أیسر العظیم

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

عندما نتحدث عن مشاریع الري والعالقة بین وزارتین وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائیة وھذه المشاریع مھمة أي بمعنى ھنالك مشكلة
حقیقیة السیما مع األزمة مع تركیا بعد سد ألیسو وغیره وأنا أحب أن أنوه الى موضوع جداً مھم قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013

التي أقامت سد على شط العرب وسد قاطعة لتنظیم المیاه واستثمار امثل للمیاه من 2016 ولحد اآلن الوزارة تعرض الموضوع على جدول
األعمال وأیضاً بنفس الوقت الى شركات استشاریة عالمیة وال تحقق أي مطلب من ھذه المطالب وبالنسبة للشركات النفطیة الموجودة المھیمنة
على األراضي الزراعیة بمجرد بمكمن نفطي أو حقل لم یسمحوا للمزارع أن یستثمروا أو متى ما یكون ھناك مشاریع یمكن استثمارھا وكما

أشار القانون بموضوع جداً مھم یتعلق بفرض غرامات على من یتسبب بعرقلة مشروع یجب أیضاً تشدید على الموظفین الذین ال ینفذون قرارات
مجلس الوزراء لتنفیذ مشاریع  في عام 2018 ھنالك سیول صوت مجلس النواب على تعویض المتضررین ورفع الى الحكومة وصوت مجلس
الوزراء على تشكیل لجان من عام 2018 ولحد اآلن مئات اآلالف من الدونمات من األراضي الزراعیة الى اآلن لم یتم تعویضھم ولم ینصفوا

.نرید أن نعرف رأي اللجنة بھذا الموضوع

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –
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ھذا القانون من أھم القوانین الزراعیة لدینا العشرات من المشاریع االروائیة المتوقفة على ھذا القانون واألراضي الزراعیة لدینا نوعین أما أرض
متعاقد علیھا أو أرض بھا حقوق تصرفیة كل األراضي المتعاقد علیھا على القوانین الزراعیة أخذ تعھد علیھا من المزارع إذا كان ھنالك مشروع

استراتیجي مھم فیھ نفع عام یسقط من العقد أما األراضي التي بھا عقود تصرفیة أغلب ھذه األراضي نسبة وزارة المالیة ھي (75%) من ھذه
األراضي لذا یجب المضي بالتصویت على ھذا القانون ألنھ أكثر مشاریعنا االروائیة وخاصة في جنوب ووسط العراق متوقفة على ھذا القانون
ولدي طلب من جنابك لدینا قانون بالقطاع الزراعي أھم قانون ھو قانون (35) دورتین لم یتم إقراره لألسف الشدید ال نعرف السبب من وزارة

.الزراعة أم السبب اللجنة الزراعیة أھم قانون في القطاع الزراعي قانون رقم (35) ال نعرف لحد االن من

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في ھذا الدورة لم یأتي مشروع من الحكومة فیما یتعلق بھذا الموضوع

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

.موجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

في ھذه الدورة؟

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

.نعم في ھذه الدورة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل أتاكم؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.نحن نقوم برفع القرارات والقوانین التي تأتینا من الحكومة ولكنھا تتأخر بھیأة الرئاسة وال تمضي لدینا حالیاً قانون ولم نمضي بھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.منذ أكثر من أربع أشھر مرفوع الى القراءة الثانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ھو مقترح أم مشروع؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.مقترح

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

الشكر موصول للجنة الزراعة على الجھود المبذولة للقانون التي یعتبر من القوانین المھمة جداً إلخوتنا الفالحین والمزارعین منذ أكثر من سنة
والكثیر من الفالحین والمزارعین من أبناء السماوة والدیوانیة یتقدمون بطلبھم حول التعویض من الفیضانات أو األمطار والتي تضررت بالحنطة
نھایة عام 2018 وتابعت ھذا الموضوع بشكل دائم مع كل الجھات المعنیة حتى وصلت الى اللجنة المختصة وإذا بي أرى أن اللجنة تتوقف على

رأي احد أعضاءھا وھو من منتسبي األمن الوطني وال اعرف ماھیة أھمیة الضرورة الملحة لوجود مثل ھذا عضو في ھذه اللجنة وننتھي من
موضوع األمن الوطني الى مدراء السایلو وھكذا وتبین األمر فیما بعد انھ األمور قد تمت في صورتھا النھائیة حتى وصلت الى وزارة المالیة

ومقترحي متواضع من لجنتكم الكریمة استضافة المعنیین في وزارة المالیة حول موضوع التعویضات مثل ما سمعت احد محافظي بعض
.المحافظات انھ الصك موجود ولكن لم یأذن بالصرف ألسباب واردة عن وزارة المالیة

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –
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كل الذي طرح من قبل اإلخوة تضمن وقمنا باستضافة لوزیر الموارد المائیة والوكالء أكثر من أربع مرات ووزیر الزراعة والوكالء وكان
بحضور السید النائب األول في القاعة الدستوریة وھنالك مبالغ تضمنت في عام 2018 ولكن الوزارات لم تعمل بجد بخصوص ھذا الموضوع
نحن تكلمنا ببدایة الحدیث أما بالنسبة لمداخلة السید عبد الخالق العزاوي لدینا محافظات مشمولة بزارعة الشلب التي ھي دیالى وبابل والدیوانیة

والنجف والعمارة والناصریة بعض األراضي تروى من النھر الثالث أي لیس لھا عالقة بالحصة المائیة الیوم أصبحوا واقع حال لیدھم محصول
الشلب منعت وزارة الموارد المائیة منحھم كتب تصویر بكتاب من وزارة الموارد المائیة لوزارة الزراعة وأیضاً منعوا تداول محصول الشلب

من محافظة لمحافظة أخرى الیوم كل محافظات العراق محافظات واحدة الیوم عندما تمنع من األنبار لبابل ومن بابل لكربالء نقل المحاصیل من
محافظة ألخرى ھنا سوف یحصل عائق ومشكلة طلبنا بأكثر من كتاب رسمي لوزارة الزراعة ضمن النفس االقتصادي الوزاري وضع ھذه

.الخطط وبالناتج نحن أرسلنا أكثر من خمسة أو ستة كتب للوزارات المعنیة وال یوجد ناتج مع الوزارات المعنیة

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

الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق لالتفاقیة الدولیة المتعلقة بأعالي البحار في حال وقوع حوادث مسببة*
للتلوث الزیتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حاالت التلوث بمواد غیر الزیت لعام 1973، لجنة العالقات

.الخارجیة

-:النائب شیركو محمد صالح –

یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق لالتفاقیة الدولیة المتعلقة بأعالي البحار في حال وقوع حوادث مسببة للتلوث الزیتي
.لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حاالت التلوث بمواد غیر الزیت لعام 1973

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

تكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق لالتفاقیة الدولیة المتعلقة بأعالي البحار في حال وقوع حوادث مسببة للتلوث
.الزیتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حاالت التلوث بمواد غیر الزیت لعام 1973

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

الفقرة ثامناً: القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة خدمات النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة األمارات العربیة*
.المتحدة، لجنة العالقات الخارجیة

-: النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

.تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة خدمات النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة األمارات العربیة المتحدة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

بكل تأكید حرص كبیر من المؤسسة التشریعیة والتنفیذیة إلقامھ عالقات متوازنة مع كل دول العالم السیما محیطنا العربي، ولكن ھناك عدد من
المالحظات على حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة بما یتعلق بالشكاوى على أعتقال عراقیین في السجون عند اإلمارات بدعوى وتھم كیدیھ

ومستمر ھذا الموضوع وردتنا الكثیر من الشكاوى ھذا الموضوع االول، الموضوع الثاني مؤخرا بسبب السیاسة التطبیع االمارات مع الكیان
االسرائیلي الغاصب أقاموا بأجراء تعسفي وال یمت الى مبادئ العرف الدبلوماسي واألخوة العربیة بعدم السماح بإعطاء فیز الى العراقیین

للدخول الى االمارات ھذا موضوع جداً مھم، وبالتالي علینا أن نتعامل بالمثل فضال عن ذلك ھو احترام الجواز العراقي، حیث الدول العربیة
وعندي متابعة مع وزارة الخارجیة  ال یوجد احترام للجواز العراقي یجب أن تعامل بالمثل ویجب على الدول العربیة أن تتعامل مع العراق

القویة المنتصر ولیس العراق الضعیف من خالل التمثیل الخارجي، على وزاره الخارجیة أن تتحمل مسؤولیتھا بمتابعھ العراقیین الموقوفین في
.السجون في االمارات بتوھم ودعوه كیدیھ، وكذلك لجنة  العالقات الخارجیة مع التأكید على التعامل بالمثل

-:النائب شیركو محمد صالح –

بخصوص المواطنین العراقیین المحتجزین في االمارات بصراحھ لحد االن ما أحد یعني أتى أن یقدم شكوى شيء، ھو على ضوء مدخل جنابك
.من غداً نعمل كتاب رسمي للسفارة اإلماراتیة حتى نرى سبب احتجاز المواطنین العراقیین

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

.یجب سؤال وزارة الخارجیة ولیس لجنة العالقات

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

فقط أرید أن أوضح موضوع ورد قبل أیام على مواقع التواصل االجتماعي بأن الحكومة اإلماراتیة أعلنت عدم منح الفیز الى بلدان عده ومن
ضمنھا كان العراق، وفي حینھا تواصلت مع سفارتنا والقائم باألعمال في دبي وایضا في ابوظبي للتأكد من صحت ما ورد في وسائل التواصل
االجتماعي، وتبین أنھ لم یرد أي كتاب رسمي بھذا الخصوص إلیقاف منح العراقیین للفیز، وبعد ذلك تؤكد أن ھي أحدى شركات الطیران التي
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التوقف عنھا منح الفیز وال زالت الفیز تمنح لكن حتى یعني الجواز الدبلوماسي والجواز العادي وتكون إجراءاتھا بسیطة و بمده قصیره من
.خالل المكاتب المختصة بذلك، فھذا اللي حبیت اوضح لحضرتك وال األخوة االفاضل

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

یمكن وصلني قبل قلیل یعني رسالھ أنھ ھذه االتفاقیات اللي العراق صادق علیھا التي أتت من الحكومة، أرید أسال اللجنة المحترمة ھل یوجد
ھناك مساھمات نقدیھ مالیة العراق یدفعھا؟ طیب إذا ھذه االتفاقیة أزداد عددھا سوف تزداد األموال المترتبة على الموازنة االتحادیة، نرید أن

.نعرفھا ھل ھي یعني بین العراق وتلك الدول أما تدفع من جانب واحد ومقدار ھذه المساھمات في الموازنة االتحادیة

-:النائب شیركو محمد صالح –

بخصوص مجمل االتفاقیات مع الدول من ناحیھ التكلیف المادي یعني أتصور یعني لیس مبلغ معین یعني العراق كم یلتزم بالتزام المادي
.وبالمقابل الدول أو المنظمات للعراق مشارك ضمن االتفاقات والدول نفس االلتزام یعني ینفذون بخصوص االلتزامات المالیة

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

عفواً دكتور ریاض  بالنسبة لموضوع الرسوم لالتفاقیات مؤكد أنھ لكل اتفاقیھ دولیھ ھناك رسوم، لكن ھي بشكل رمزي و لو حسبت بشكل دقیق
كاتفاقیھ دولیھ حضرتك ممكن تطلعون على االتفاقیات الدولیة تواریخھا قدیمة ولیست حدیثھ، ھذه االتفاقیات أذا لم یصادق العراق و یدخل فیھا

.كعضو الخسائر التي تترتب على العراق تكون أكثر من قیمة الرسم السنوي الذي یدفع بموجب دخول االتفاق

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

فقرت المناقشات ھي الفقرة األخیرة حسب الموضوع مناقشھ، األسم األول حسین العقابي والثاني دكتوره ایناس والثالث األخ فاضل الفتالوي
والرابع الشیخ أحمد الجربا والخامس عالیھ نصیف وسادس شیخ مضر السابع عباس لحد ما تأتي دكتوره ایناس ھذه فقرات مناقشات عامھ أخوان

.یعني لیس بالضرورة أن تكون بجدول أعمال الجلسة یعني بالقضایا اللي طرحت بأعمال الجلسة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

مداخلتي تتناول حول الطالب األوائل وأیضا الموقع الرسمي تحت عنوان الحكومة العراقیة بالتعاون مع مجلس الخدمة االتحادي، مبادرة
التوظیف طبعا نحن عند الطالب االوائل والدیھم قانون (67) وتعلیمات، لكن تفاجئنا في الموقع الرسمي مجلس الخدمة االتحادي أن ھنالك عدد

من مالحظات حول ھذا الموقع الرسمي االلكتروني، ھناك جامعات في أحد الحقول عندما تسأل األسم والى أخر ھناك حقل من أحد الحقول
الجامعة التي تخرجت منھا، مجموعھ من الجامعات بعض الجامعات أو الكلیات األھلیة لم یذكر وجودھا أو تواجدھا في الحقل وفي نفس الوقت

ھناك بعض الجامعات والكلیات االھلیة تم أدراجھا نطلب من ھیأة إلى رئاسة، ما ھي المعاییر أو األسس التي تم ذكر بعض الكلیات أو الجامعات
االھلیة ولم یذكر االخرین؟

النقطة الثانیة الحقل الثاني الموجود في الموقع الرسمي عدد أو كم لدیك عدد من الموظفین في العائلة؟ ال أعرف لماذا تم ذكر ھذه الفقرة إذا
العائلة، مثالً یوجد بھ (4,5) موظفین بمعنى المقدم للطلب التعیین ال یوجد لھ الحق واالولویة، والنقطة االخیرة االستمارة اإللكترونیة اللغات التي

یعرفھا المقدم تم ذكر إنجلیزي عربي تركي المتعارف علیھا لغة االم كانت اللغة االم الكردیة أو العربیة ھذه لغة أم ال یوجد من الضرورة
ذكرھا، اللغات االخرى مثالً اللغة االنكلیزیة والفرنسیة أما اللغة العربیة أو اللغة الكردیة ھي رسمًي ضمن فقرات الدستور، علیھ السید رئیس

الجلسة ال بد أن تكون ھنالك رأیا علمیة ومھنیة وأكادیمیة في ما یخص التقدیم االلكتروني بالنسبة إلى مجلس الخدمة االتحادي، وفي نفس الوقت
.الطالب االوائل المفروض االستمارة تختلف

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

ھلتم أضافة اللغة اإلنجلیزیة؟

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

أحد الحقول تم ذكرھا السید الرئیس اللغات التي یعني المقدم أوالً إنجلیزي عربي كردي یعني منطقیاً اللغة (النیتف سبیكرز) یعني المفروض
العربي أو الكردي یتم االنتھاء منھا اللغات األخرى ھي المھارات األخرى أو اللغات األخرى التي یتقنھا المتقدم تذكر أخرى إنكلیزي فرنسي

.روسي وبنفس الوقت السید الرئیس عدد المواطنین ال یوجد داعي إلى ذكر العائلة كم عدد الموظفین الموجودین في العائلة

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

فقط أرید من عندكم ھذه المالحظات أن ترسل بكتاب رسمي بنسخة منھا إلى ھیأة الرئاسة حتى یتم توجیھ مجلس الخدمة االتحادي بھذا
الموضوع، أما موضوع الطلبة االوائل لماذا ال یتعینون بالكلیة؟ وما ھي عالقة مجلس الخدمة بھ؟

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.السید الرئیس حتى في الموقع الرسمي مكتوب العشرة االوائل ال یوجد حاجة أنا أذكر ھم یوجد لدیھم قانون وتعلیمات
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

ال ھو مجلس الخدمة االتحادي المفروض إجراءاتھ وتعلیماتھ تكون مطابقة للقانون ھو ذھب للطلبة بشكل عام المفروض یستثني من عندھم
.الطلبة األوائل ألن ھؤالء منظمین بقانون، ھذه مالحظة مخالفة للقانون یجب أن تذكر بالمطالعة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.ھو محدد وقال طالب العشرة االوائل

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

.(یجب كتابتھا بالمطالعة ألن ھؤالء مغطین بقانون (67

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

السید الرئیس بالموقع االلكتروني مبادرة توظیف ھل ھي مبادرة أم ھو أصبح قانون وإجراءات وسیاقات ثابتة؟

-:النائب فاضل جابر عبد –

توجد عندي رسالة أحملھا إلى سیادتكم واألخوة السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب وفالحي محافظة النجف االشرف، إلى حد ھذه اللحظة
السید الرئیس لم یستلم الفالحین مستحقاتھم من محصول الحنطة مما أثر سلباً على محصول الشلب، السید الرئیس ھذه رسالة من فالحي محافظة

النجف االشرف إلى سیادتكم إلى حد ھذه اللحظة منذ (6) أشھر لم یستلم الفالحي مستحقاتھم من محصول الحنطة مما أثر سلباً على تسویق
محصول الشلب إلى حد ھذه اللحظة الفالح لم یسوق الشلب، الیوم معروض باألسواق (400) الف دینار نصف القیمة التي أعلنتھا الحكومة، ألن
الفالح ال یوجد عند ثقة الحقیقة بأن یسوق شلب إلى السایلوا بالتالي ینتظر مستحقاتھ الشلب. ثانیاً، وزارة التجارة السید الرئیس تبیع كیس الجوت

إلى الفالح تأخذ من عند (300) الف دینار ھذه أمانات عندما یسوق المحصول الفالح إلى السایلوا تستقطع من عند وزارة التجارة مبلغ
(1500) دینار وھذا غبن أعتقد كبیر اضافة إلى زیادة االسمدة ورسالة من االخوة إلى سیادتكم تخاطب وزارة المالیة بأطالق مستحقاتھم من

.الحنطة وتخصیص أموال إلى محصول الشلب، نتمنى من سیادتكم ھذا الموضوع متابعتھ

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

.وتوجیھ لجنة الزراعة بخصوص مستحقات الفالحین في عموم العراق ومستحقات فالحي محافظة النجف األشرف

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

.توجیھھ لجنة الزراعة بخصوص مستحقات الفالحین في عموم العراق ومستحقات فالحین محافظة النجف األشرف

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

لديَّ موضوعین لكن قبل البدء بالموضوعین أُثني على كالم أستاذ فاضل الفتالوي وأبدأ من حیث ما أنتھى ان مستحقات الفالحین ذكر الرجل
موضوع محافظة النجف وان الفالحین والمزارعین تضرروا بھذه الستة أشھر ولدینا في نینوى منذ عام 2018 مستحقات و2019 وجنابك على

علم نحن في تصویتنا على القرض الذي حدث في یوم 12/11 سیادة رئیس الجلسة أنت معي؟

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

.أنت تقول من حیث أنتھى عن مستحقات الفالحین ونحن صوتنا على قانون األقتراض والذي صوتنا علیھ یوم 12/11

 

 

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

نحن وضعنا من المفترض مستحقات الفالحین ضمن الترلیون و(800) ملیار لكن لألسف توجد مماطلھ من وزارة المالیة في ھذا الموضوع
أتمنى توجیھھ كتاب من ھیأة الرئاسة الى وزارة المالیة أنھ نحن خصصنا من ضمن ھذا القرض والذي ھو ترلیون و(800) ملیار خصصنا
موضوع مستحقات الفالحین، فأنا أُثني على ما قالھ األستاذ فاضل ولكن في جمیع المحافظات ولیس لمحافظة واحدة، أما المواضیع التي أرید

.التطرق لھا وأیضاً جنابك لست معي

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

أ



5/4/2021 محضر جلسة رقم (24) السبت (5/12/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/12/05/محضر-جلسة-رقم-24-السبت-5-12-2020-م/ 16/21

.وهللا أسمعك

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

ھنا موضوعین سیادة الرئیس الموضوع األول طلبنا استضافة رئیس الوزراء وأُرسل كتاب من قبل األمانة العامة لمجلس النواب یوم 25/12
فیھا ثالث مواضیع الموضوع األول یخص األوقاف والفك والعزل والموضوع الثاني الوضع األمني الذي تدھور منذ الفترة األخیرة والموضوع

.الثالث یخص األزمة المالیة وما لدى الحكومة فأتمنى أنھ مثالً أرسال كتاب الى األمین العام وأین وصل الكتاب الذي أُرسل في 25/12

الموضوع الثاني واألخیر، ما ھي قیمة األنتخابات المبكرة دون إقرار قانون المحكمة االتحادیة؟ نحن اآلن نسعى النتخابات مبكرة والموضوع
األھم الذي أنا أعتبره من االنتخابات المبكرة ھو إقرار قانون المحكمة االتحادیة والتصویت علیھ ألنھ إذا مستقبالً حدثت انتخابات مبكرة

والمصادقة على النواب من ھو الذي یصادق؟ واألمور المتعلقة باالنتخابات؟ إن موضوع المحكمة االتحادیة سیادة الرئیس یُعطى لھ األھمیة اكثر
من موضوع االنتخابات المبكرة والذي من ضمنھا حتى االنتخابات المبكرة سیادة الرئیس ال قیمة لالنتخابات المبكرة دون أستخدام بطاقة

البایومتري بنسبة (100%) یعني لیس بنسبة معینة وجنابك یعلم حتى التظاھرات التي خرجت منذ الشھر العاشر سنة 2019 كان من ضمن
مطالب العراقیین لیس المتظاھرین فقط االنتخابات تكون شفافة ونزیھة كیف نضمن ان تكون شفافة ونزیھة نحن نحاول ان نبعد البطاقة

البایومتریة أو نتكلم بالعلن لكن في الغرف المظلمة نرید بطاقة الكترونیة وبایومتریة، فأتمنى ان یعطى أھمیة لموضوعین ھما موضوع البطاقة
.البایومتریة بنسبة (100%) والمحكمة االتحادیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

سوف أذكر عدة أشیاء أعذرني كومضات أقولھا أذكرھا وال أطول بھا، قبل قلیل قلت أن موضوع ممثلیة الحكومة سید الرئیس السید الحلبوسي
كان یتوقع سوف أناقش عن موضوع التمویل فیما یتعلق أنا أقصد بوجود ممثل الحكومة في قبة مجلس النواب في كل القوانین نناقشھا التي لھا
عالقة برأي الحكومة یجب أن نأخذ  رأیھا عدم وجوده البد ان یكون ھناك متابعة من رئاسة مجلس النواب بحضور ممثل الحكومة في مجلس

.النواب

الموضوع الثاني سیادة الرئیس، صدر كتاب من مجلس الوزراء بإدارة الھیئات المستقلة ونجد في ھذا القانون فیھ مخالفة واضحة الفصل الرابع
للھیأة الدستور وضع فصالً كامالً إلى الھیئات المستلقة وصدرت قرارات محكمة االتحادیة فرزنت في الھیات المستلقة فیما بین ھي تنفیذیة أو
ذات طابع تشریعي وفي النھایة أتخاذ مجلس الوزراء بقرار أن یكون لھ غرفتین مجلس الوزراء الى الوزراء أقصد بھ الى الوزراء ومجلس

الوزراء الى الھیئات المستلقة مخالفة دستوریة واضحة أتمنى على رئاسة مجلس النواب ان یكون لھا موقف بأن ال یتغیر النظام البرلماني في
العراق الیوم نحن اآلن صح لدینا غرفتین أال وھي المجلس األتحادي ومجلس النواب لكن لم تشرع ولكن لیس ھناك صالحیة لمجلس الوزراء ان
یكون لھ غرفتین مجلس یدور فیھ الھیات المستقلة ومجلس تدیر فیھ مجلس الوزراء الھیات المستقلة أغلبھا تابعة الى عمل مجلس النواب ولرقابة

مجلس النواب، األمر األخیر سیادة الرئیس نحن قدمنا طلب من (100) توقیع نائب بأستصدار قرار من مجلس النواب یتعلق بتنفیذ توصیات
قرار (77) المتعلق بخور عبد هللا فقط ھذا القرار الذي ممكن ان یصدر من مجلس النواب ویذھب الى الحكومة للتنفیذ فیھ حل كبیر لمشكلة خور
عبد هللا والتراكمات التي حصلت في ھذه األتفاقیة وأیضاً أُؤكد مرة اخرى سید الرئیس على ضرورة حضور وزیر النقل الى قبة مجلس النواب

.فیما یتعلق بمیناء الفاو

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

حقیقة لدینا مشكلة حالیاً مشكلة تتعلق بالتجاوزات على أمالك الدولة أصبحت ھذه ظاھرة ولیس فقط في محافظة دیالى بل في عموم العراق
لسنوات عدیدة وحتى اآلن تجاوزات على أراضي تابعة لوزارة النقل ووزارة اإلعمار واألسكان باإلضافة الى وزارة المالیة لدینا في محافظة
دیالى في مواقع رئیسیة واجھة المدن تجاوزات تتم على مرئى ومسمع الجمیع دون محاسبة ودون معاقبة المتجاوزین إال أن الموضوع سیادة

الرئیس بأنھ یصل الى أراضي تابعة الى وزارة الدفاع ھنا یجب أن نقف وقفة ونعرف بأن التجاوز وصل الى مرحلة خطیرة یعني أرض الفرقة
الخامسة ھذه األرض منذ السبعینات ھي تابعة الى الدولة وعلى عدة مراحل الى ان حالیاً متواجدون بھا الفرقة الخامسة ظھر لنا شخص بأنھ

یدعي على أنھ یمتلك ھذه االرض منذ عام 2017 أعتقد أو منذ عام 2016 وحصل على قرار وباإلضافة الى انھ یدعي ان لدیھ تفاصیل
وأولیات فالدفاع أمرت بأن یسلمون األرض لھذا الشخص المشكلة ان أنا قدمت وزمیلي أیضاً الشیخ عبد الخالق وأیضاً بعض األخوة النواب

قدمنا طلب الى رئیس الوزراء طلب الى وزارة الدفاع آخر طلب قدمناه لرئیس األركان كان طلبنا منھ بأن یتریث بتسلیم ھذه األرض ألن لدینا
ً مالحظات لدینا شكوك لدینا كتب رسمیة وصلت مع العلم أن ھذه األرض تابعة الى الدولة باإلضافة الى أنھ أصحابھا الحقیقیین تم تعویضھم سابقا
وتم إطفاء الخاص باألرض اآلن حالیاَ قبل ثالث أو أربعة أیام صدر أمر بتسلیمھا وتفاجأت بأن مدیر االسكان العسكري بالرغم من أنھ تم تشكیل

علیھ لجنة تحقیقیة بھذا الموضوع على أنھ لدیھ مخالفات ولدیھ مشاكل في االدارة باإلضافة الى انھ أیضاً إصراره ھذا یثیر الشك إصراره  في
تسلیم ھذه األرض لھذا الشخص حقیقة یثیر لدینا عدة عالمات استفھام بھذا الموضوع سیادة الرئیس نطلب منك التدخل في ھذا الموضوع ونطلب
بتشكیل لجنة نیابیة بالتحقیق والتدقیق في ھذا الموضوع وأیضاً نطلب من رئاسة المجلس بتوجیھھ الحكومة بتشكیل لجنة في تصحیح ھذا المسار

.في تصحیح ھذا الخطأ ألنھ حقیقة وصل الموضوع الى منحى خطیر ومشكلة كبیرة ھذه

-:النائب عباس یابر عوید –

قبل فترة صوتنا على قانون تمویل العجز المالي وكانت من ضمن فقراتھا أن تأخذ المحافظة التي حصلت على أقل أستحقاق تأخذ أعلى أستحقاق
حتى یتم تمویل المحافظة االخرى لكن وزارة  التخطیط حتى اآلن تعمل بالنسبة السكانیة وھذا بھ أجحافاً للمحافظات التي لم تحصل على

استحقاقاتھا فأتمنى ان یكون التوجیھ من ھیاة الرئاسة لھذا الموضوع باإلضافة أستناداً للدستور العراقي ودورنا الرقابي المادة (27) من قانون
مجلس النواب والمادة (51) من النظام الداخلي قدمنا أسئلة شفاھیھ الى رئیس مجلس الوزراء لكن حتى اآلن لم نشاھد حضوره داخل قبة مجلس

.النواب أتمنى ان یكون ھناك توجیھھ



5/4/2021 محضر جلسة رقم (24) السبت (5/12/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/12/05/محضر-جلسة-رقم-24-السبت-5-12-2020-م/ 17/21

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

إلى من األسئلة؟

-:النائب عباس یابر عوید –

.األسئلة الى السید رئیس مجلس الوزراء (6) أسئلة شفھیة موجھة قدمناھا

النقطة األُخرى محافظة واسط محافظة زراعیة وحالیاً العراق یعیش فیض من الماء وكذلك ھناك سیول والكثیر من البحیرات لكن وزارة الموارد
المائیة لم تستغل ھذه المیاه باالستفادة منھا وسیأتي العام المقبل وسنشاھد أن ھناك حصص مائیة توزع على الفالحین كذلك تحرم المحافظة من

زراعة الشلب وزراعة بعض األراضي كذلك حرمت وزارة الموارد المائیة المحافظة  الكثیر من األراضي والفالحین من الزراعة للمیاه الجوفیة
وھذا فیھ إجحاف لفالحي واسط أتمنى ان یكون توجیھھ من ھیاة الرئاسة الى وزارة الموارد المائیة لغرض إعطاء ھذا األستحقاق الى فالحین

.واسط

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

على ضوء ما ذكرتھ بموضوع إلزام وزارة التخطیط بقانون تمویل القرض األلتزام بالفقرة التي أكدت على أن تستحصل المحافظات التي لم تأخذ
حصتھا في موازنة 2019 وكذلك في عام 2020 على المستوى بمقارنة مع المحافظات التي حصلت على المبالغ المالیة وكذلك في موضوع

توجیھ األمانة العامة لمجلس النواب كتاب الى وزارة الموارد المائیة حول موضوع االحتفاظ أو االستفادة من میاه األمطار وخاصة في محافظة
.واسط وكذلك إعطاء إستحقاق بالنسبة للفالحین من حصصھم المائیة بالنسبة الى موسم الزراعي الحالي والموسم الزراعي القادم ان شاء هللا

-:النائب عباس یابر عوید –

والزراعة للمیاه الجوفیة ألن حالیاً ھذه السنة حرمت فالحین محافظة واسط من ھذه الفقرة الوحیدة محافظة واسط حرمت أراضي كثیرة منعت
.منة الزراعة بسبب منع الفالحین من الزراعة على المیاه الجوفیة

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

ما ھو السبب؟

-:النائب عباس یابر عوید –

.ال أعرف السبب

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

.نحن نسألكم ألنكم لجنة زراعة

-:النائب عباس یابر عوید –

.كال لست في لجنة الزراعة أنا في لجنة الخدمات لكن الكثیر من الفالحین ناشدونا ولديَّ الكثیر من الطلبات

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

توجیھ لجنة الزراعة بموضوع أستحقاق الفالحین والمزارعین بالنسبة الى المیاه الجوفیة ومستخدمین مزارعھم الى المیاه الجوفیة وبیان األسباب
.من قبل الوزارة وزارة الموارد المائیة ان شاء هللا

-:النائب جمال محمد شكور سعید عبدل –

كما تعلمون إن كركوك لدیھا وضعیة خاصة، وكما تعلم نحن أرسلنا ثالث كتب متتالیة إلى مدیریة الجنسیة واألحوال المدنیة وإلى وزارة التجارة
بإعالمنا بعدد العوائل التي تم نقل نفوسھا ونقل البطاقة التموینیة إلى محافظة كركوك، كركوك مشمولة بالمادة (140) وضعت ھذه المادة لرفع

الظلم الذي سببھ النظام السابق على ھذه المناطق، حسب علمنا أنھ تم نقل نفوس أكثر من (60) ألف شخص إلى مدینة كركوك ولحد اآلن لم
یتوقف، نحن لدینا علم ومعلومات بأنھ بتاریخ 22/11/2020 تم إرسال عوائل عدد (22) إلى كركوك لنقل نفوسھا ومن المحافظات اآلخرى
وكذلك من أطراف كركوك، ومن المعلوم إن قانون اإلنتخابات تم التصویت علیھ وكذلك الدوائر اإلنتخابیة ثُبِتت في جمیع المحافظات، ونحن
نخشى أن یتم نقل النفوس أو البطاقة التموینیة إلى الدوائر األخرى لغرض التدخل في اإلنتخابات فنطلب من حضرتك التدخل ألن ھذه الكتب

المتتالیة التي أرسلناھا لغایة اآلن لم ترد اإلجابة ونحن أرسلنا الكتب إلى اإلدعاء العام لإلجابة، والمفروض یتم إجابة أعضاء مجلس النواب خالل
(15) یوم، أغلب الدوائر لم تجب على ھذه الكتب، واطلب من حضرتك التدخل إلرسال كتب إلى الوزارات لإلجابة خالل المدة المحددة ألعضاء

.مجلس النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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النائب (جمال) أنتظر في مكانك حتى أجیبك على الطلبات الخاصة بدوائر النفوس والبطاقة التموینیة في وزارة التجارة، علیھم اإلجابة خالل
المدة المحددة قانوناً ومعرفة األعداد الحقیقیة واألسر والعوائل، عندما تذكر (22) عائلة ھذه ال تدخل ضمن التغییر الدیموغرافي للمحافظة، بغداد

یومیاً یخرج منھا عشرات العوائل ینتقلون إلى محافظات أخرى في غرب أو شرق أو جنوب العراق فھذه ال تعتبر ممن ضمن األشیاء للتغیر
الدیموغرافي، التغیر الدیموغرافي عندما تقول ھناك أكثر من (160) ألف أنتقلوا وتغیرت نفوسھم وتحولت بطاقة سكناھم أو البطاقة التموینیة

ھذا شيء واضح تغیر دیموغرافي، لكن (22) عائلة أمر طبیعي جداً، نحن یجب أن ننظر إلى كركوك لسیت قطعة في كوكب المشتري ھي
قطعة في العراق فیھا عرب وتركمان وكرد وفیھا أقلیات اخرى ودیانات اخرى فمن الطبیعي جداً یحدث التنقل، لكن عندما یكون الموضوع مثالً

(50) ألف أو (160) ألف أو (70) ألف ھذا واضح یكون فیھ معیاریة بأنھ تغییر دیموغرافي أو مستقبلي ھذا یضر بالمكونات ویضر بالنسیج
اإلجتماعي الموجود في محافظتنا محافظة كركوك العزیزة، ھذا المثال (22) عائلة أذا ظھر یسبب لك مشكلة یعني إنك تمنع (22) عائلة تدخل

كركوك، وبعدھا تمنعني من دخول كركوك ال یوجد فیھا منع كركوك محافظة، لیست فقط كركوك أي  محافظة من محافظات العراق إذا یستخدم
.فیھا التغییر الدیموغرافي المقصود غیر جائز مني ومنك ومن أي شخص لیست فقط كركوك

-:النائب جمال محمد شكور سعید عبدل –

نحن فاتحنا السید وزیر الداخلیة السابق بإیقاف نقل العوائل، المادة (140) نرید حسب الضوابط التي وضعتھا اللجنة، لغایة اآلن مصیر ھذه
.المناطق لم یتم حسمھا

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

.نطلب إجابة الدوائر المعنیة بخصوص مخاطباتكم خالل المدة المحددة وفق قانون مجلس النواب العراقي

-:النائب جمال محمد شكور سعید عبدل –

.بالنسبة للعوائل (22) ھذه فقط التي أعلم بھا إحتمال توجد قوائم أخرى أنا ال أعلم بھا

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

ھذه عندما تذكرھم على العلن في مداخلتك الكریمة، عندما یسمعھا مواطن یقول النائب (جمال) یمنعھم من دخول كركوك، ھكذا یفھم المواطن،
.المواطن في بغداد

-:النائب جمال محمد شكور سعید عبدل –

ال یوجد فرق بین جمیع العراقیین، ال نفرق بین أي من العوائل أو أي قومیة لكن كركوك لھا خصوصیة، الدوائر اإلنتخابیة تم حسمھا ویتم نقل
.النفوس وإحتمال یتم نقل البطاقة اإلنتخابیة إلى الدوائر داخل كركوك نخشى من یتم التدخل في عدد المقاعد أو في الدوائر اإلنتخابیة

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

نعم خشیتك وتخوفك مقبول، لكن ذكرك (22) عائلة عندما یسمعھا المواطن البسیط الموجود في أي محافظة من محافظاتنا العزیزة، سوف یقول
ً اإلخوة الكرد یمنعون الحركة السكانیة الموجودة، أذا رغب أحد باإلنتقال أو یرغب بالعیش ھناك أو للعمل وكسب الرزق، لیست ممنوعة قانونا
الممنوع قانوناً التغییر الدیموغرافي كل ما من شأنھ یغیر دیموغرافیة محافظة أو قضاء أو ناحیة معینة، ھذا الكالم ینطبق على كركوك وغیرھا

.ومرفوض من أھالي كركوك وغیرھا، فقط ھذه القضیة

-:النائب جمال محمد شكور سعید عبدل –

.أنا معك في موضوع (22) عائلة، لكن (60) ألف شخص أیضاً تم نقلھم

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

غیر مقبول (60) ألف، أي شخص من السادة الحاضرین تقول لھ ھل تقبل (60) ألف شخص ویحصل تغییر یعني یحسب تغیر أم ال؟ و(22)
عائلة یحسب تغییر أم ال، یقول ال ھذا امر طبیعي، محافظة عددھا (1,3) ملیون یعني (22) عائلة نفرض متكونة كل عائلة من خمسة أشخاص

كم تكون نسبتھم بالنسبة (1,3) ملیون؟ ال شيء الرقم بعید جداً، ھذا المقصود عندما تظھر في مداخلتك (22) عائلة یُفھم بان السادة الكرد ال
.یریدون أي شخص یدخل إلى كركوك، كأنما كركوك محافظة لیست في العراق

-:النائب جمال محمد شكور سعید عبدال –

أنا متفق معك، انا أرید نقل حسب الضوابط والتعلیمات ولیس من وراء الستار ھذا ما أریده وحسب الدستور والضوابط والتعلیمات فقط، ألنھ لم
.یتم إجابتنا بالكتب التي أرسلناھا الجھات المعنیة

-:النائبة علیة فالح عوید رشید االمارة –
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منذ فترة لیست بالقلیلة ومنذ الدورة السابقة طرح تشریع قانون مناھضة العنف األسري، ونحن من ھذا المنبر نتحدث على ما ورد في الكتب
السماویة من ضرورة التراحم بین أبناء األسرة الواحدة وبین أبناء المجتمع الواحد وتشریع قانون مناھضة العنف األسري یرسخ ویؤكد التراحم

بین أعضاء االسرة حتى الدرجة الرابعة وقد تكون اكثر، ألنھ حین ینتشر التراحم بین األسرة لدرجتھا الرابعة باألخوال واألعمام والعمات
وأوالدھم من المؤكد ستعم ھذه الظاھرة من المجتمع بأكملھ، وحدیثي الیوم للسادة الذین أبدوا رفض وإعتراض على تشریع ھذا القانون، اطالب
بشيء بسیط ھو زیارة دور المسنین ودور األیتام لنرى حاالت واقعیة تؤلم وتحزن النفوس والقلوب على ما یرد من عنف أسري فیما بین أبناء

األسرة الواحدة سواء من األبناء تجاه األب او األم أو بالعكس ما یرد من األب أو األم تجاھھم في دور األیتام، وكذلك العنف الذي یرد بین أفراد
األسرة قد یكون ألبن العم وأبن العمة وأبن الخالة وھكذا وصوالً إلى الدرجة الرابعة، الذي أود توضیحھ من ھذا المنبر الكریم مناھضة العنف
األسري ھو ال یعني مناھضة العنف ضد المرأة فقط، وإنما ھو مناھضة أو قانون وتشریع یھم جمیع أفراد األسرة وبالتالي یعم على المجتمع

.بأكملھ، وھذا ما نود ان یكون التراحم والرحمة وإنھاء كل حاالت العنف في المجتمع لكي نعیش بسالم وآمان

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

.لو حضرتي الندوات التي أقمناھا في األسبوع الماضي لم تكوني حاضرة، حضرتي الندوات برعایة السید النائب الثاني

أوالً: ھناك فریق من اللجان النیابیة یؤید تشریع قانون العنف األسري وھنالك فریق من اللجان النیابیة غیر مؤید وبكتب رسمیة، ونقطة اإلختالف
في المؤیدین وغیر المؤیدین على ما ورد من بعض مواد وفقرات في القانون، اإلختالف على بعض المواد في الفقرات من القانون ولیس على

أصل الموضوع قانون مناھضة العنف األسري، على العكس تماماً ھو یحفظ للمرأة وللرجل وللكبیر والصغیر حقوقھم، وعلیھ قام مجلس النواب
وخصوصاً ھیأة الرئاسة بعقد ندوات وجلسات ھذه الجلسات جمعت االطراف جمیعاً وأعطتھم الحریة إلبداء رأیھم وكالمھم بشكل واضح،

الحمالت المدافعة والمساندة لدعم القانون ترغب بتشریعھ بھذا الشكل، وحمالت مدافعة ومناصرة للرافضین كانت أیضاً موجودة داخل المجلس
وخارجھ وعلینا نحن كمجلس نواب نستمع إلى جمیع االطراف بحیادیة وإستقاللیة عالیة وأن نقرب وجھات النظر ولسنا فقط بمحض اإلستماع

وعدم الترجیح، علینا أن نقرر ونرجح كفة على كفة وفق دالئل ومعطیات لھا عالقة بالقیم االخالقیة واالسریة والمجتمعیة واالدیان السماویة
وكذلك لھا عالقة بالقوانین والتشریعات النافذة، أتمنى ان تقرأوا التقریر الذي وضع في نھایة الجلسة والتوصیات التي قدمت ونحن بصدد ان

نلتقي مع جمیع األطراف لیس لدینا (فیتو) أو خط أحمر على اي جھة أو على أي شخص او منظمة أو أي طرف سواء كان داخل مجلس النواب
او خارجھ، نحن نستمع بآذان صاغیة وبحیادیة مطلقة، والجمیع یعلم بأننا نرجح المرجحات وفق المعطیات والدالئل المذكورة مقننة وفق الدستور

.والتشریعات النافذة وكذلك وفق القیم واألخالقیات المعمول بھا في األسرة العراقیة

-:النائبة دیالن غفور صالح سمین زنكنة –

فیما یخص موضوع نقل البطاقات التموینیة في محافظة كركوك، ھناك مخالفات للتعلیمات والقوانین النافذة الصادرة من مجلس الوزراء حیث یتم
إرجاع عوائل قد أستلموا مبلغ (20) ملیون وعادوا إلى مناطقھم االصلیة واآلن مرة ثانیة یعودوا إلى كركوك، حسب تقاریر الرقابة المالیة

الموجودة لدینا ھنالك مخالفات بھذا الخصوص، أطلب تشكیل لجنة للتحقیق في ھذ الموضوع وإعادة ھذه العوائل التي أستلموا مبلغ (20) ملیون
مقابل تعویضھم وإرجاعھم إلى مناطقھم األصلیة واآلن یتم إرجاعھم مرة ثانیة إلى محافظة كركوك، ونھاك تخوف من إعادة سیاسة التغیر

.الدیموغرافي لمحافظة كركوك، نرجو تشكیل لجنة بھذا الخصوص

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

زودینا بعدد ھذه العوائل إذا كانت موجودة لدیِك حتى نخاطب بھا وزارة الداخلیة وبیان أسباب إعطائھم حق السكن وتغیر السكن وإعادتھم مرة
.ثانیة، وكانوا متفقین معھم أن یعودوا إلى مناطقھم وتم تعویضھم، زودیني بعدد ھذه األسماء حتى حتى عندما نرسل الكتاب نشخصھ

-:النائبة دیالن غفور صالح سمین زنكنة –

.والعدد كبیر

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

.أرید حالة أو أثنین أو ثالثة ال أرید الكثیر وأنا سوف أرسل كتاب

-:النائبة دیالن غفور صالح سمین زنكنة –

.البیانات موجودة ودقیقة وسوف أزودكم بھا وإصدار كتاب رسمي بھذا الخصوص

-:النائب محمود جواد حسین خاجي الزجراوي –

ھنالك ملفان، ملف یخص  األستثمار العراقي خارج األراضي العراقیة في السنوات السابقة وملف میناء الفاو الكبیر، میناء الفاو أنا ذھبت لھ
ً زیارة میدانیة وشاھدت بشكل مباشر االعمال الموجودة فیھ، كاسر االمواج الغربي كان طولھ (16كم) نفذتھ الشركة الكوریة والشرقي تقریبا
(8كم) یلتقیان ویكونان المضیق أو القناة التي عمھا (19,5-20) بمساحة تقریباً (52كم2) مدیر التخطیط یقول أتمنى من مجلس النواب أن

یشرف على قضایا األعمال الموجودة، ھنالك مشكلتان في المیناء، األولى حضرتك تدخلت بھا مشكوراً وھي تخصیص مبلغ من القرض أعتقد
(400) ملیار والسید النائب األول (حسن الكعبي) الرائد األول في ھذا الموضوع وأبلغوني بھذا االمر واجبتھم إن ھذا صحیح، القضیة الثانیة
ھناك جزیرة صناعیة خارج المیناء ھذه الجزیرة لدولة الكویت ومن الصخور، وھذه الجزیرة وأرض المیناء مصب نھري دجلة الفرات وشط
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العرب وھي أرض طینیة رخوة فاالحجار ال تأتي بشكل مستقیم بل تأخذ الشكل الھرمي، ھذه الصخور ال تتأثر بالمیاه تحت المیاه سوف تزحف
إلى میاھنا اإلقلیمیة ربما تعیق حركة المالحة والسفن العمالقة التي تدخل ضمن العمق الذي ھو (19,5-20) ھذه یجب أن تتم مراقبتھا

.بالتصویر الجوي تحت المائي عن طریق وزارة الدفاع وبالتشاور مع مجلس النواب

مموضوع اإلستثمارات في الخارج، أنا عملت على ھذا الملف لدینا إستثمار یخص القوة الجویة في فرنسا قبل عام 2003 في السنوات السابقة
األعداد تقریبة وھي (16) طائرة نوع (میراج) و(4) نوع (فالكون) وطائرة واحدة رئاسیة ومنظومة إرضاع جوي وأربعة مصانع لتطویر

الطائرات والمقذوفات والقتال الجوي والتي تطورھا وھي مستمرة لغایة اآلن وفیھا فوائد، عملت على ھذا الملف وجمعت الكادر القدیم الذي كان
موجود في عام 1987 وھم ضباط  أركان ألویة وعمداء، والمشرف على إبرام العقود مع الجانب الفرنسي وھي شركات أھلیة موجودة في

فرنسا، احضرتھم وذھبنا إلى السید وزیر الدفاع ألتقیت بھ قبل ذھابھ إلى فرنسا بیوم واحد وأعطیتھ الملف وفیھ مختصرات، وبعد عودتھ من
فرنسا تحدثت معھ في الموضوع لم یعطیني تفاصیل كاملة وقبل أیام ذھبت بالملف إلى السید رئیس الوزراء، مكتب رئیس الوزراء وما أدراك ما
مكتب رئیس الوزراء؟ الملف یخص العراق یخص جیل العراق وھي أموال عراقیة مھدرة في الخارج، تمت معاملتي بشكل غریب جداً من قبل

مكتب رئیس الوزراء والتفتیش وكالب التفتیش وقالوا لي أخرج خارج البوابة لحین وصول النداء، أنا ال أعرف ھو إختصاص قاضي كیف یعینھ
في اإلدارة، الملف سلمتھ إلى مكتب رئیس الوزراء، أرجو من رئاسة مجلس النواب متابعة ھذا الملف، حتى ممكن الكادر الموجود أن نعیدھم

الذین أبرموا ھذه العقود وھم األعرف بھذه العقود واالعلم بھا، وھم كادر یتكون من ستة ضباط متقاعدین نعیدھم بصفة مستشارین لحین إنتھاء
.حسم الملف وإرجاع حقوق العراق كاملٍة

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

.ھل یوجد أحد لدیھ مداخلة

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

حسب قانون رقم (6) لعام 2000 والذي تم تعدیلھ في ھذه الدورة بخصوص التعین المركزي لذوي المھن الطبیة والصحیة، الدورة التي
تخرجت سنة 2018-2019 واآلن الذین تخرجوا 2019-2020، تم توزیع دورة 2018-2019 على المستشفیات دون مباشرتھم، بسبب

جائحة كورونا ھذه الكوادر الطبیة والصحیة المستشفیات بحاجة لھا وتم أیضاً في المادة (11) من قانون العجز المالي تضمینھم بأن تتم مباشرتھم
لكن رئاسة والوزراء لم تتخذ بمباشرتھم أي قرار، وتمت مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء من قبل لجنة الصحة والبیئة وأیضاً حولت الطلب إلى

وزارة الصحة وھي لیست المعنیة باألمر ألنھم تم توزیعھم وبقي على وزارة المالیة أن تعلن مباشرة ھؤالء الكوادر الطبیة والصحیة نرجو تدخل
.سیادتكم لحل ھذه المشكلة

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

.أین ھي المشكلة؟ وقد تم تضمینھم في القانون

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

.فقط یحتاجون المباشرة

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

لقد تم تضمینھم في القانون ولدیھم قانون التعین، ما الذي حصل؟

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

.لیست ھنالك موافقة على مباشرتھم لغایة اآلن لدینا دورتین

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

ھل یوجد ھنالك سبب؟

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

.السبب رئاسة مجلس الوزراء معترضة على مباشراتھم ولدیھم ثالثة قوانین ولیس قانون واحد، كذلك بالنسبة للعلومیین

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

.زودني بنسخة من ھذا الكتاب الذي أرسلتموه إلى رئاسة الوزراء

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

ً أ أ ً
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والرد ایضاً سوف أسلمھ لحضرتك، أیضاً العلومیین مشمولین بنسبة (25%) من الحذف اإلستحداث لم یؤخذ بنظر اإلعتبار، مع العلم قانون
.التقاعد یجب أن ندعم ھؤالء الذین ھم ضمن القانون من قانون التدرج الطبي

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

.ترفع الجلسة إلى یوم اإلثنین القادم إن شاء هللا

.ُرفعت الجلسة الساعة (5:20) مساًء


