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محضر جلسة رقم (38) االثنین (1/3/2021) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (38) االثنین (1/3/2021) م
.أفتتحت الجلسة الساعة: (6:16) مساًء

.أبتدأت الجلسة بنصاب: (180) نائب

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاٍت من الذكر الحكیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب نعزي أنفسنا وذوي السید النائب المغفور لھ المرحوم النائب (آرام) كان من النواب المثابرین، النواب الوطنیین، وكان لھ
دور بارز في مجلس النواب، ندعو من هللا لھ بالرحمة والغفران، وأطلب من المجلس الوقوف لقراءة سورة الفاتحة علیھ وعلى أرواح شھداء

.العراق جمیعاً، وأخص بالذكر الشھداء الذین سقطوا من أبناءنا وفلذات أكبادنا في محافظة ذي قار

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

یدین مجلس النواب وبأشد عبارات االدانة الھجوم الذي تعرض لھ النائب الدكتور (غالب محمد) من قبل مجھولین، ونطالب في الوقت نفسھ
.الجھات االمنیة في الحكومة االتحادیة وفي حكومة اقلیم كوردستان بالسعي للكشف عن الجناة وتقدیمھم للقضاء لكي ینالوا جزائھم العادل

 

أطلب من المجلس تقدیم الفقرة خامساً لتكون الفقرة أوالً التي تتعلق بالتصویت على مشروع قانون الناجیات االیزیدیات، أطلب من المجلس
.التصویت لتكون ھذه ھي الفقرة أوالً، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون الناجیات االیزیدیات. (لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین، لجنة حقوق االنسان، لجنة*
.(المرأة واالسرة والطفولة، اللجنة القانونیة، لجنة العمل والشؤون االجتماعیة والھجرة والمھجرین

-:النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني –

.یقرأ مشروع قانون الناجیات االیزیدیات
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-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

سیدي الرئیس جمعنا تواقیع، وذكرنا في القراءة الثانیة تعدیل العنوان (الناجیات االیزیدیات وانصاف ضحایا داعش من الشیعیات التركمانیات)،
.ھكذا یكون العنوان

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط الشیعیات التركمانیات؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

.ھن الالتي ذبحن من الشیعیات التركمانیات، التي ذبحن واحترقن وقتلوھن حرقاً ھن الشیعیات التركمانیات، في نفس المكان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.والبقیة اذا قتلوھن ھذه ال، في االسباب الموجبة في المتن سوف تضاف كل شرائح المجتمع

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

.في نفس مكان الجریمة وقعت استھدفت الشیعیات التركمانیات ألنھن شیعیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال أعطیك وقت سیادة النائب، یذكر في القانون جمیع المتضررین من داعش، یذكر في المتن، نعم من دون أن ندخل في التفاصیل. سوف
.نضیفھا

-:النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني –

.یقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (1)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.في نص ھذا المتن شمل الجمیع من تعرضوا الى االساءة وتعرضوا الى كل ظروف القھر من تنظیم داعش

-:النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني –

.یقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (2)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صائب خدر نایف –

.یقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:(النائب فالح ساري عبد اشي الجیاشي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس ال یفھم على أنھ نحن ضد القانون، لكن تأسیس مدیریة عامة بدون، ھذه فیھا تبعات مالیة وفیھا أثر واضح، البد أن یكون ھنالك
یعني ارتباطھا في بوزارة العمل والشؤون االجتماعیة، أساساً لترتبط في وزارة العمل، مدیریات وزارة العمل الموجودة ھي التي تدیر ھذه

.األمور، لكن تؤسس مدیریة عامة ویدیرھا مدیر عام ومواصفاتھا ال أعتقد
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.المقترح الحكومي أتى بتأسیس مدیر عام، من الحكومة قادم، أنا أجیب علیك، مقترح حكومي یعني درسوا ھذه الجنبة

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (3) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صائب خدر نایف –

.یقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (4)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صائب خدر نایف –

.یقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (5)، تصویت

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

سیادة الرئیس أنا سبق وأن تكلمت على ھذا الموضوع لكن غیر موجود، غیر مدخل، سابعاً البحث عن المختطفین من الرجال والنساء، یعني
.تكملة، بالتنسیق مع الجھات الرسمیة المختصة داخل وخارج العراق. ألن ھذه تحتاج الى منظمات خارج العراق أیضاً في دول الجوار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بالتنسیق مع الجھات الرسمیة المختصة، ھل یوجد اعتراض یكون بالتنسیق داخل وخارج؟ السید رئیس اللجنة

-:النائب صائب خدر نایف –

.تمام داخل وخارج، تمام

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة ھل یوجد لدیكم اعتراض؟

-:النائب صائب خدر نایف –

.كال، ال یوجد

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط التعدیل بما یتعلق بمقترح اللجنة سابعاً (بالتنسیق مع الجھات المختصة داخل وخارج العراق)، یعني ترفع (الرسمیة) تكون (بالتنسیق مع
الجھات المختصة داخل وخارج العراق)، ال ألنھ تصبح غیر رسمیة اذا خارج العراق، بالنسبة لنا رسمیة، ال أقصد الرسمیة الجھات المختصة،

.خارج العراق منظمات، الجھات المختصة داخل وخارج العراق ال تؤثر على نص القانون

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (5) آخذین بنظر االعتبارات المالحظة التي تم تعدیلھا وقراءتھا قراءةً، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة لیلیال محمد علي یونس عطو –
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.تقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (6) بحذف المادة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة لیلیال محمد علي یونس عطو –

.تقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (7) بحذف المادة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة لیلیال محمد علي یونس عطو –

.تقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:(النائب فالح ساري عبد اشي الجیاشي (نقطة نظام –

ھذا القانون فیھ تبعات مالیة أو فیھ جوانب مالیة بحتة، كلجنة مالیة أصالً لم یعرض علینا ھذا الجانب. الجانب األخر نحن أصبح لنا فترة، حتى
في قانون الموازنة قلنا ال یجوز الجمع بین أكثر من راتب، نأتي الیوم أیضاً نشرع ھذه القضیة أیضاً مرة أخرى، یجوز الجمع ویجوز أكثر من

حصة، ویجوز، و یجوز، وبالتالي نحن أین ذاھبین في أي أتجاه؟ اتجاه أنھ نرسخ مبدأ الجمع، أو انھ البد أن نحل المشكلة، فھنا أنا أتساءل حقیقة،
رأي اللجنة یعني في أي طریقة متجھین؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب الجمیع یحافظ على النصاب في داخل القاعة

 

-:النائب عبد االلھ علي محمد طاھر النائلي –

أخواني األعزاء، ھذا القانون یشمل الجمیع ال یمكن أن نمیز بین موظف وغیر موظف، ھذا اذا نمیز بین الموظفین من الناجیات وغیر الموظفین
من الناجیات، أصبحت لیست عدالة، فھذا القانون ال یوجد فیھ تبعات مالیة، على العكس ھذه الفقرة الخاصة بالراتب جاءت لنا من الحكومة، من

االمانة العامة لمجلس الوزراء، موافقة الحكومة موجودة أخواني، واذا ترغبون نعود الى الكتب الخاصة باألمانة العامة لمجلس الوزراء التي
تؤكد على أن یشمل الناجیات بقانون السجناء السیاسیین، نص العبارة الخاصة بھم، وبالتالي نحن لم نجلب أي عبارة من عندنا بصراحة، جمیعھ

موجود، ھي لیست راتب سیادة الرئیس، ھذه منحة تعطى للضحایا، ولیست راتب خاص، ولذلك المنحة حددت بعشرة سنوات، لم تكن مطلقة
.حتى نقول علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

النص الحكومي لم یتحدث على ازدواجیة المنحة أو الراتب، النص الحكومي یتحدث بالفقرة أوالً، راتب شھري یحدد الراتب، بالفقرة ثانیاً قطعة
أرض للمشمولة، وبالفقرة ثالثاً العودة الى الدراسة، ورابعاً أولویة في التعیین، اآلن لدیكم (6)، أوالً باقیة نفسھا فقط معدلین علیھا، أضافوا في

.الفقرة ثالثاً أنھ موضوع الجمع بین الراتبین

-:النائب صائب خدر نایف –

ویحق لھ االختیار سیدي الرئیس، لھ حق االختیار، في المادة ثالثاً أعطینا حق االختیار ألنھ ھنالك من الناجیات ذویھم لیس لدیھم رواتبھم لذویھم
سیدي الرئیس، فبالتالي ھذا المقترح جاء من الحكومة، فبالتالي الحكومة ھي مخصصة، استاذ فالح ھي الحكومة مخصصة ھذه االجراءات، من

.الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الخیار أنت تذھب الى الخیار الخاص فیھ
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-:النائب صائب خدر نایف –

.الحكومة جاءت بھذا المقترح، صوتت علیھ، ثالث مرات، أنھا أخذت رأي وزارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب سوف أصوت على كل بند من المقترح

-:النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني –

سیدي الرئیس، السادة النواب، أخواني األعزاء، كل دول العالم التي تعوض ضحایاھا ال تسمي التعویض راتب، الراتب بمفھوم الراتب ھو مبلغ
معین مقابل خدمة یقوم بھا االنسان، أما التعویض فھو مبلغ مقابل أذى أو ألم أو أي تضحیة، ونحن لدینا في مجتمعنا اذا شخص صدم في سیارة

شخص، یذھب یعمل لھ تعویض أو یعمل لھ راتب؟ أنا أعتقد ھذه الكلمة مع االسف التي تطرح (جمع راتبین) ھذا كالم غیر صحیح، وإنما ھنالك
.تعویض للضحیة، أي ضحیة، وھنالك راتب ألنھ یعمل ویأخذ ھذا الراتب، ھو تعویض مؤقت ألنھ محدد بوقت معین

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد علي التمیمي –

في الوقت الذي نحن في الموازنة أوالدنا في الشوارع معتصمین، وقسم منھم الفاحصین ھؤالء والمحاضرین المجانیین والخریجین نقول لھم ال
توجد تعیینات، ال توجد لدینا أموال، ونعمل على التخفیض في سقف الموازنة، نأتي أنا أعطي راتبین، لماذا؟ كل بیت یكون فیھ رزق واحد، لیس

شخص لدیھ راتبین وشخص ال یوجد لدیھ لفة فالفل یأكل، ھذا ال یجوز ھذا الكالم، عندما نعین الشباب بعد ھذا أنا أعطي راتبین لشخص أخر،
.ألیس ھنالك یجب أن تكون عدالة، عدالة في توزیع الثروة، ال یجوز ھذا الكالم

-:النائبة ابتسام الساعدي –

یعني أنا أقول الذي تعرضت لھ االخت االیزیدیة، یعني ال یعوضھ أي ثمن أو أي تعویض أو أي راتب، الذي تعرضن لھ والذي نحن وضعناه في
ھذا القانون ال یمثل نقطة في بحر، یعني ھذا أنا أراه بسیط ومحدد مدة معینة، وتوجد موافقة من الحكومة من األمانة العامة لمجلس الوزراء، اذاً

أین المشكلة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة، رأي الحكومة موجود، أنتھى قرأتم الذي علیكم ووضحتم، سوف أصوت على فقرة، فقرة، من التعدیالت، أطلب من المجلس
.التصویت على البند أوالً من مقترح اللجنة (ھو نفسھ النص الحكومي) للمادة (8)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على البند ثانیاً من مقترح اللجنة للمادة (8)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.الفقرة ثانیاً غیر موجودة في النص الحكومي، بند مضاف الى المادة (8)، أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للبند ثانیاً، تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للبند ثالثاً من مقترح اللجنة للمادة (8)، تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على البند رابعاً من مقترح اللجنة للمادة (8)، تصویت

.الذي یتعلق باالراضي وھذا البند موجود في النص الحكومي، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على البند خامساً من مقترح اللجنة للمادة (8)، یحق للناجیة والمشمولین بأحكام ھذا القانون العودة للدراسة استثناءاً
.من شرط العمر، وھذا موجود في النص الحكومي، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

یعطى البند سادساً من مقترح اللجنة للمادة (8)، تعطى األولویة في التعیین في الوظائف العامة للناجیة أو المشمولین والمشمولین بأحكام ھذا
.القانون بنسبة (2%)، أطلب من المجلس التصویت على ھذه الفقرة، تصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

في النص األصلي اآلن موضوع الراتب الشھري لم یحسم، أطلب من المجلس التصویت على البند أوالً من المادة (8) مثلما جاءت من الحكومة،
ألنھ سقط النص ذلك الثاني الذي یتعلق بازدواجیة الراتب، بقى النص أوالً الذي ھو یصرف للناجیة المشمولة بأحكام ھذا القانون راتب شھري ال
یقل ضعف الحد األدنى للراتب التقاعدي المنصوص علیھ في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، صوتنا علیھ، ھذا تم التصویت علیھ،

قطعة االرض تم التصویت علیھا، العودة الى مقاعد الدراسة تم التصویت علیھ، واالولویة في التعیین تم التصویت علیھا، أطلب من المجلس
.التصویت على المادة (8) بالمجمل بعد ما أجرینا ھذه التعدیالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب قصي عباس محمد حسین –

.یقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، لدي رأي بإضافة كلمة الرسمیة بعد المؤسسات بما یتعلق بـ (ثانیاً) و (ثالثاً) ھذه االمور داخل العراق، تصبح
.المؤسسات الرسمیة المعنیة، أطلب من المجلس التصویت على مقترح، نقطة نظام، تفضل

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

سیدي الرئیس ھذا القانون وثیقة تاریخیة تقرأه االجیال بعد (20) سنة، (50) سنة، (100) سنة، لنكشف قباحة ھذا التنظیم، ھو لماذا قتل
االیزیدیات؟ ألنھ أیزیدیات، لیس ألنھ غیر شيء، استھدف االیزیدیات، كذلك في نفس الوقت استھدف شیعیات تركمانیات باالعتداء والقتل حرقاً،

.لیتذكرن، االنصاف یقتضي أن یذكر كل من تضرر على أساس ھویتھ الدینیة أو القومیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مكتوب تركماني

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

ھو التركماني الشیعي قتل لماذا؟ قلت شیعیات تركمانیات، قتلن وحرقن، ھذه حقائق، ھو داعش یخرج یقول أنا أقتلك ألنھ أنت شیعي، ھو یعمل
على االعالن ھكذا، یعني نخبئ نحن، ال نخبئھا، ھذه بعد (30) سنة ھذه الحقائق تتغیر، ھذه وثیقة تاریخیة یا نواب التحالف الوطني، ھذه وثیقة

.تاریخیة، انتبھوا تتغیر الحقائق بعد (30) أو (40) سنة، ثبتوھا ھذه

-:السید رئیس مجلس النواب –

اخوان اذا تسمحوا لي، الفقرة أوالً، اللجنة، تعد الجرائم التي ارتكبھا تنظیم داعش ضد االیزیدیین والمكونات االخرى، المكونات االخرى أنتم
.(ذاكریھا في أصل المتن، اذكروھا والمكونات المشمولة في ھذا القانون، بین قوسین (التركماني، المسیحي، الشبكي

أطلب من المجلس التصویت على المادة (9) مقترح اللجنة للمواد الثالثة مع اضافة نص (التركماني، المسیحي، الشبكي) كمكونات أخرى الذي
.عرفتموه بالتعریف، تصویت

االخوة النواب، ھذا القانون ھو إلنصاف كل الذین تعرضن الى ظلم من تنظیم داعش االرھابي، في نفس الوقت ھو إلعطاء أھمیة للمكون
االیزیدي الذي تعرض الى جریمة یندى لھا جبین االنسانیة كلھا، أرجو أن نحافظ على الھدوء داخل القاعة، وفي نفس الوقت نمضي بالتصویتات

.ونحفظ حق جمیع العراقیین المتضررین من ھذا التنظیم

بناًء على اقتراح السید النائب االول، ومثلما تفضل السید النائب للحفاظ على الحقائق التاریخیة في المتن أنھ عندما یذكر كلمة تركمان تذكر
.أمامھا من السنة والشیعة

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (9) آخذین بنظر االعتبار المالحظات التي ذكرت منھا التي ذكرتھا تتعلق بالمؤسسات
.الرسمیة المختصة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة وصفیھ محمد شیخو مراد –

.تقرأ المادة (10) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (10)، تصویت

.آخذین بنظر االعتبار التسلسالت بعد حذف بعض المواد

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة وصفیھ محمد شیخو مراد –

.تقرأ المادة (11) من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (11)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ابتسام الساعدي –

.تقرأ المادة (12) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بحذف المادة (12)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ابتسام الساعدي –

.تقرأ المادة (13) مع مقترح اللجنة بحذف المادة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بحذف المادة (13)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ابتسام الساعدي –

.تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة الى مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یوجد اختالف بین الرقم والكتابة

-:النائبة انتصار علي خضر الجبوري –

.تقرأ رابعاً وما بعدھا من مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة الى مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط لدي استفسار من اللجنة، بما یتعلق باللجنة المشكلة، مدیر عام شؤون الناجیات، وزارة العمل والشؤون االجتماعیة المقصود فیھ المدیریة
.المشكلة بموجب ھذا القانون

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة كما قرأت في كافة بنودھا مع مراعاة أنھ الخطأ المكتوب رقماً ھو تسعون
.ولیس ستین، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید عثمان –
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.یقرأ المادة (14) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (14)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید عثمان –

.یقرأ المادة (15) من مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (15)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید عثمان –

.یقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة الى مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة كما قرأت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة خالدة خلیل رشو سمو –

.تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة الى مشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:النائب صائب خدر نایف –

طبعاً ھذه ألنھ ھنالك بعض الناجیات یتم اثبات عملیة النجاة من خالل ضوابط بالتنسیق مع الجھات المختصة، البعض یدعین أنھا من الناجیات،
.ولكن المدیریة المختصة ھي التي سوف تضع الضوابط المختصة في االثبات

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب نحن خولنا في المادة (14) مجلس الوزراء بوضع تعلیمات لتنفیذ ھذا القانون، وشكلت لجنة من قضاة ومن ممثلین من كل
.المؤسسات المعنیة للنظر في الطلبات، ھذه المادة ھي تتعارض مع المواد األخرى التي ذكرناھا

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة ھذه المادة الجدیدة

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:النائب صائب خدر نایف –

سیدي الرئیس، عملیة االثبات كیف؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

مضت لدیك سیادة النائب، عندك، مجلس الوزراء یضع تعلیمات وجنابك تشكل لجنة للنظر في طلبات الناجیات والفئات المشمولة بأحكام ھذا
.القانون من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعیة وتتكون من، ممثل من القضاء ھو واضع ھذه، ھم الذین ینظرون

-:النائب صائب خدر نایف –
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.بما یؤدي عملیة االثبات، ھم یثبتون، وتضاف اللجنة

 

-:النائبة خالدة خلیل رشو سمو –

.تقرأ اضافة مادة جدیدة وتقرأ بالشكل التالي ویعاد تسلسلھا حسب الترتیب من قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه وكأنھ براءة ذمة للخاطف أحولھ من أربعة ارھاب الى مادة الخطف

سیادة النائبة، أوال یوجد قانون عقوبات یحكم في ھذا الشأن، ثانیاً ھو الذي خاطف یزیدیة أعاقبھ بالخطف، ھي أصالً موجودة فیما یتعلق بھذه
.(الجریمة (أربعة إرھاب

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة

-:النائب صائب خدر نایف –

سیدي الرئیس المشكلة ھذا القانون فیھ حاالت مادیة، اآلن لدینا أطفال موجودین لدى جھات تمتنع تسلیمھم لنا، الطفل موجود في مدینة معینة،
اآلن لدي طفلة موجودة في تركیا، یمتنع تسلیمھا لي، موجودة في مناطق یمتنع تسلیمھا لي، فبالتالي غیر أنھ توجد وسیلة أثبات، غیر أنھ أعاقبھ،

الخطف محكوم في قانون العقوبات، أنا أكدت المؤكد، لم أضف شيء، یعني أنا الیوم الطفل الموجود في منطقة وال یقبل أن یسلمھ لي، كیف أثبت
.لھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه موجودة في قانون العقوبات، أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة الذي یتعلق في ھذه العقوبة التي ذكرت، تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:النائبة خالدة خلیل رشو سمو –

.تقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون الناجیات االیزیدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على االسباب الموجبة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

الفقرة ثانیاً مقترح اللجنة، اللجنة لدیھم اضافة مادة، یعاقب كل من یقوم باالساءة او االھانة للناجیات والمشمولین بأحكام ھذا القانون أو استغاللھم
بأي شكل من االشكال بما یلحق بھم أذى جسدي أو نفسي بالحبس أو بالغرامة وحسب قانون العقوبات العراقي، أطلب من المجلس التصویت

.على ھذه المادة، أضافة، تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

فقط في المادة (9) بمقترح اللجنة أوالً تعد الجرائم التي ارتكبھا تنظیم داعش ضد االیزیدیین والمكونات االخرى (التركمان، الشبك، المسیحیین)
.جریمة ابادة جماعیة وجرائم ضد االنسانیة، أطلب التصویت على ھذا التعدیل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون الناجیات االیزیدیات)

نضم صوتنا الى أصوات كل أبناء الشعب العراقي الذین طالبوا بتشریع ھذا القانون إلنصاف الذین تعرضوا الى ضرر من أبناء المكونات
العراقیة االصیلة من االیزیدیین والتركمان والمسیحیین، ومن الشبك الذین تعرضوا الى اعتداءات من تنظیم ارھابي متطرف أال وھو تنظیم

داعش االرھابي، شكراً جزیالً للجان المعنیة، شكراً جزیالً للسیدات والسادة النواب، والشكر موصول الى رئاسة الجمھوریة ورئاسة الوزراء
.لتقدیمھم مشروع ھذا القانون

ً
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الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول قمع االعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة*
.(المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة االمن والدفاع، لجنة الزراعة والمیاه واالھوار

ورد الى مجلس النواب في تاریخ 25/2/2021 طلب من الحكومة بتشریع مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا، تفضلوا لجنة الصحة والبیئة
.للمضي في القراءة االولى

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي جاسم الجبوري –

السید رئیس مجلس النواب، السادة النائب االول والنائب الثاني، االخوة واالخوات أعضاء مجلس النواب المحترمین، السالم علیكم ورحمة هللا
وبركاتھ، ورد الى مجلس النواب الیوم مسودة قانون مواجھة جائحة كورونا، سیادة الرئیس نحن كلجنة تفاجأنا بوجود ھذا القانون، الرئاسة لم

.تتفاجئ لكن نحن كلجنة لم یعرض علینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب الرئاسة أخذت دورھا في ھذا االمر بناًء على التواصل مع الحكومة، أكدت الحكومة أنھ بما یتعلق بتجھیز اللقاح، اخوان حتى یكون
لدیكم صورة في ھذا الموضوع، بما یتعلق بتجھیز اللقاح الشركات المجھزة تطلب من البلدان المتعاقدة معھا أن التحملھا مسؤولیة الحقة بما

یتعلق في ھذا اللقاح، تتعامل مع البلدان حسب أنظمتھا، اذا كان النظام ملكي تطلب أمر ملكي بعدم مالحقتھم قانوناً، واذا كان النظام جمھوري
تطالب من الرئیس اصدار مرسوم جمھوري، واذا كان النظام برلماني كما ھو في العراق تطالب بقانون من مجلس النواب یحمي الشركات

.المتعاقدة من أي مساءلة قانونیة الحقة

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي جاسم الجبوري –

سیادة الرئیس اذا تسمح لي ھي لیست جمیع الشركات، ھي شركة واحدة فقط التي قدمت بالطلب، ھي شركة (فایزر) االمریكیة، وشركة فایزر
.االمریكیة اشترطت على أنھ تجھز العراق باللقاحات مقابل الحصول على قانون أو تشریع من مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط من العراق أو طلبت من كل من تعاملت معھ

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي جاسم الجبوري –

.على حد معلوماتي اخذت قرار من مجلس الشعب اللبناني ومن التونسي وأعتقد باقي دول الخلیج بحكمھا كممالك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حسب أنظمتھا البلدان تعطیھم ھذا الـ، ألنھ بدونھ ال یبیع اللقاح، امضي في القراءة االولى وتداول مع اللجان المعنیة في ھذا الشأن

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي جاسم الجبوري –

.نمضي في القراءة االولى، والمضي في القراءة االولى اخواني ھو ال یعني أنھ لجنة الصحة مؤیدة الى ھذا التشریع

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.امضي في القراءة االولى واحتفظوا في رأیكم قبل القراءة الثانیة

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي جاسم الجبوري –

.یقرأ مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:النائب  فارس صدیق نوري عبد الجبار البریفكاني –

.یكمل قراءة مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي –

.یكمل قراءة مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي محمد –
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.تكمل قراءة مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:النائبة وفاء حسین سلمان فارس –

.تكمل قراءة مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا مع االسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

بغض النظر ما ھو رأي اللجنة، المضي أو عدمھ تعرضوه في الجلسة القادمة ألن الوقت لیس في صالحنا، كدولة لیس في صالحنا، اذا ترغبون
.أن ترفضوا القانون حتى الحكومة ترى ما ھي االجراءات التي تعمل فیھا، الیترك الوقت مفتوح للقانون. االربعاء الجواب

-:النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي –

(یقرأ بیان حول تعرض قوات الحشد الشعبي المرابط في الحدود العراقیة السوریة الى االعتداء اآلثم من القوات االمریكیة. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر –

(تقرأ بیان تأبین حول فقیدي الحزب الدیمقراطي الكوردستاني الدكتور (روز نوري ساویش) والنائب (ارام ناجي بالھ تھ یي). (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على الفقیدین

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

-:النائب احمد حمھ رشید احمد محمد –

(یقرأ بیان تحالف االمل الكوردستاني بشأن محاولة اغتیال النائب الدكتور غالب محمد علي.(مرافق

 

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً سیادة النائب ونتضامن معك بما تحدثت فیھ بخصوص االعتداء الذي تعرض لھ الدكتور النائب غالب، وأدان مجلس النواب في بدایة
.الجلسة الحادث الذي تعرض لھ الدكتور السید النائب، خارج التسجیل الى من عنونت الطلب الذي تحدثت فیھ

-:النائب  سھ ركھ و ت لطیف شمس الدین –

.یقرأ باللغة الكردیة بیان تحالف االمل الكردستاني بشأن محاولة اغتیال النائب الدكتور غالب محمد علي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید المقرر، من اآلن فصاعداً البیانات التي تتلى في المجلس تعرض على السید المقرر ویعرضھا، یاخذ موافقة الرئاسة، في البیانات في نص
البیان، في متن البیان ونص البیان، وبما یتعلق في البیانات باللغة الكردیة التي ھي احدى اللغات الرسمیة، تعرض على المترجم اللغوي الذي

.یتعلق في ھذا األمر، یعني حتى نطلع على ما ھو منصوص في البیان

-:النائب فالح ساري عبد اشي الجیاشي –

سیادة الرئیس، االخوة واالخوات أعضاء مجلس النواب، حقیقة الیوم مرت شھرین من عمر السنة المالیة 2021، وال ننسى على انھ سنة
2020 أیضاً ال توجد موازنة، وھذا یحسب حقیقة على محافظاتنا، یحسب على شعبنا، على أنھ الیوم مجلس النواب لغایة 1/3 واحد أذار لم

یصوت على موازنة 2021، في حین معظم دول الجوار ودول العالم صوتت قبل نھایة العام على موازناتھا، لذلك أطلب من رئاسة المجلس أخذ

https://parliament.iq/wp-content/uploads/2021/03/2-5-2021-1.pdf
https://parliament.iq/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87-%D9%8A%D9%8A-scaled.jpg
https://parliament.iq/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-scaled.jpg
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دورھا الحقیقي في متابعة الموازنة وعرضھا ھذا االسبوع ألن ھنالك منشور من وزارة المالیة یعني حدد صالحیات الوزارات والجھات غیر
المرتبطة بوزارة والمحافظات بالصرف 1 على 12 من الموازنة التشغیلیة، مشاریع استثماریة ال توجد، نقل ال یوجد، ترقیة ال توجد، متطلبات
الحیاة الیومیة للمواطن معتمدة اعتماد كامل على الموازنة، مستحقات الفالحین، مستحقات المقاولین، مستحقات المحافظات جمیعھا متوقفة، مع

العلم ھنالك زیادة ملحوظة في اسعار النفط، وبالتالي ھنالك سیولة مالیة، أطلب من رئاسة المجلس االسراع وحث المجلس والكتل السیاسیة على
.التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

أتفق معك سیادة النائب، االخوة واالخوات رؤساء القوى السیاسیة یوم غد اجتماع لرئاسة المجلس مع السیدات والسادة رؤساء القوى السیاسیة
لدفع العجلة الى األمام فیما یتعلق بالقوانین المتوقفة والضروریة منھا قانون الموازنة یجب أن یرى النور بشكل سریع وأیضاً قانون المحكمة

ً االتحادیة، غداً سوف یعلمونكم الدائرة البرلمانیة عن موعد االجتماع سوف یكون في القاعة الدستوریة لمناقشة القانونین، قانون الموازنة وأیضا
.قانون المحكمة االتحادیة

-:النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي –

بما یتعلق بالشھداء واستحقاقات الشھداء والجرحى والسجناء السیاسیین، المادة (132) من الدستور تكفل الدولة رعایة ذوي الشھداء والسجناء
والمتضررین من السیاسة التعسفیة االجرامیة للنظام البائد إال أنھ مع بالغ االسف لم تنصف ھذه الشرائح المظلومة رغم تشریع قانون (35) لسنة

2013 وقانون رقم (2) لسنة 2016 وقانون (57) لسنة 2015، وأیضاً قانون رقم (5)، فبالتالي ندعو السید رئیس اللجنة المالیة، أعضاء
اللجنة المالیة، نحن ال نصوت على موازنة لم ینصف فیھا فیھا أھل الفضل علینا جمیعاً، عوائل الشھداء، ال نصوت على موازنة تستكثر أن
تعطى استحقاقات الى المتضررین من السیاسة االجرامیة للنظام البائد، لذلك ھذا الموضوع ھو موضوع عام، شھداء الحشد، شھداء القوات

االمنیة، شھداء البیشمركة، شھداء الحشد الشعبي، شھداء ضحایا االرھاب، وشھداء النظام السابق، ھم من كل مكونات الشعب العراقي، فبالتالي
مسؤولیاتنا، تكلیفنا الشرعي واالخالقي والوطني أن نقف مع ھذه الشرائح المظلومة التي لم تنصف، واقعاً االعالم صورھم أنھ ھم أفرغوا

.میزانیة الدولة وأنھ ھم خلصوا أموال الدولة، وھذا مجافي للحقیقة

والموضوع االخر قوانین شرعت وصوت علیھا مجلس النواب وھي قوانین نافذة، الحكومة تجاھلت ھذه القوانین، ولكن الغریب اللجنة المالیة في
مجلس النواب تستكثر أنھ تناقش الكتب التي ترسل من اللجنة المعنیة ومن السیدات والسادة النواب، على أن تزید التخصیصات المالیة الى عوائل

الشھداء، لم یستلموا أكثر من (7%) من االستحقاقات وفقاً للقانون، لذلك سیادة الرئیس المحترم وكذلك ھذه الدعوة الى جمیع أعضاء مجلس
النواب أنھ أن یتضامنوا مع عوائل الشھداء، وعلى اللجنة المالیة أن تھتم بالمطالب التي رفعت من لجنة الشھداء والسجناء، وأیضاً من كل

أعضاء مجلس النواب اللذین تواصلوا مع اللجنة، وھذا مطلب حق الى ھذه العوائل واكراما لتضحیاتھم، إكراماً إلمھات الشھداء، ألنفاسھم،
ألرواحھم الملكوتیة التي شاھدة علینا نحن ماذا نفعل، كل نحن الجالسین ھنا لوال دماء الشھداء لم یكون ھذا االستحقاق، فبالتال مسؤولیاتنا كبیرة

.وعظیمة تجاه ھذه العوائل، نأمل انصافھم في ھذه الموازنة، شكراً لكم

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

السید والسادة النواب نوافقكم الرأي وشكراً لكم، وھیأة رئاسة مجلس النواب توافقكم على ھذا الرأي، نحن نرید قانون موازنة عادل ویعطي كل
ذي حق حقھ، وبخاصة یجب أن یكون ھذا القانون منصفاً لعوائل الشھداء، شھداء القوات المسلحة من الجیش والحشد الشعبي والبیشمركة وكل

.صنوف أبناءنا وعوائل العراقیین بصورة عامة، بارك هللا فیكم، وھذا ما سوف یكون

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد حسین السامرائي –

السید رئیس الجلسة سبق وأن حدود أیام خرج السید محافظ صالح الدین ادلى بتصریحات خطیرة على قناة العراقیة وذكر ھدر أكثر من ترلیون
و(830) ملیار في محافظة صالح الدین للسنوات السابقة، تم توقیع أكثر من (81) نائب ومن نواب محافظة صالح الدین، وتم تقدیم طلب الى
السید رئیس المجلس لتشكیل لجنة تحققیة في الموضوع من نواب محافظة صالح الدین ما عدا الذي ذكروا من السید المحافظ، وأن یكون ھنالك

لجنة تحقق في ھذه االرقام التي ذكرھا على قناة رسمیة حكومیة، ومحافظ حالي للمحافظة وكل من یرغب من أبناء المحافظة، لذلك أطلب
التصویت من حضرتك على تشكیل ھذه اللجنة لھذه االموال واالرقام الكبیرة التي ذكرت من محافظ حالي موجود في محافظة صالح الدین،

.سیادة الرئیس أنا طلبت التصویت، فعالً تعرضھا على زمالئنا للتصویت

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

.اآلن لدینا جدول أعمال نمضي في جدول االعمال وبعدھا نعود الى التصویت ھذا

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد حسین السامرائي –

أنا طلبت بالنسبة لي على قضیة، فإذا یجب أن یحصل فیھا اجراء، یعني اذا ھذه االرقام والفساد الموجود الكبیر ھذا والقضایا الكبیرة واالشیاء
المذكورة نحن ال نشكل علیھا لجنة، ما ھو الذي سوف نتخذه اذاً سیدي؟ ما ھو دورنا الرقابي؟ انا دوري كنائب من محافظة صالح الدین، ھذه

.المبالغ التي سرقت في ھذه الفترات المتعاقبة الكبیرة، والمشاكل الموجودة جمیعھا، ما ھو دورنا؟ ال نستطیع أن نشكل لجنة

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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.السید النائب الطلب وصل، یفترض اآلن أمامنا جدول أعمال نمضي بھ وبعد ذلك

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول قمع االعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة*
.(المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة االمن والدفاع، لجنة الزراعة والمیاه واالھوار

-:السید رئیس مجلس النواب –

تفضلوا لجنة العالقات الخارجیة، التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول قمع االعمال غیر المشروعة الموجھة
.ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988

-:النائب شیركو محمد صالح احمد كریم –

یقرأ مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول قمع االعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في
.الجرف القاري لعام 1988

-:النائب  دانا محمد جزاء علي محمد –

یقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول قمع االعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة
.القائمة في الجرف القاري لعام 1988

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (1)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة باالغلبیة المطلقة)

-:النائب  دانا محمد جزاء علي محمد –

یقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول قمع االعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة
.القائمة في الجرف القاري لعام 1988

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (2)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد رضا داود ناصر –

یقرأ االسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول قمع االعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات
.الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على االسباب الموجبة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل، تصویت

تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول قمع االعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات)
.(الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988

الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون التعدیل الثالث لقانون تنفیذ مشاریع الري رقم (138) لسنة 1971، (لجنة الزراعة والمیاه*
.(واالھوار

ھو تابع الى لجنة الزراعة وتقدم طلب الیوم من لجنة الزراعة بتأجیل التصویت على ھذا القانون. لجنة الزراعة خالل ھذه االیام تعلموننا
.بالمضي في ھذا القانون من عدمھ، ألنھ ھذه التزامات على المجلس فیما یتعلق بھذه القوانین، أرجو أن تحسموا األمر وتعلموننا بھ

.الفقرة رابعاً: التصویت على مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1969*
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.السیدة ممثلة الحكومة لدیھا رأي، تفضلي

-:(السیدة ھیام نعمة (ممثلة الحكومة في مجلس النواب –

.سیدي الرئیس أطلب التریث الى حین عرضھ على مجلس الوزراء واعطاء الرأي الحكومي

-:السید رئیس مجلس النواب –

رأي ممثلة الحكومة تأجیل التصویت، السیدة معالي الوزیرة ممثلة الحكومة، متى تتوقعین األجابة تأتي من الحكومة؟

كم تتوقعین المدة التي تحتاجینھا؟

-:(السیدة ھیام نعمة (ممثلة الحكومة في مجلس النواب –

.أن شاء هللا خالل اسبوعین سیدي الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اسبوعین یعني مدة طویلة

أوالً االخوة النواب ھذا مقترح قانون، ومقترحات القوانین یجب أن یؤخذ رأي الحكومة فیھا، حتى ال یكون عرضة للطعن، السیدة ممثلة الحكومة
.أمام جنابك والحكومة اسبوع لإلجابة على القانون، وسوف یتم عرضھ في الجلسات القادمة مالم تأتي االجابة من الحكومة

-:(السیدة ھیام نعمة (ممثلة الحكومة في مجلس النواب –

.نعم سیدي الرئیس

.شكراً جزیالً

-:النائب یونادم یوسف كنھ خوشابا –

.أساساً ھذا القانون ال یوجد فیھ أي جنبة مالیة حتى نقول نأخذ رأي الحكومة، أبداً لیس فیھ جنبة مالیة، وال یكلف الحكومة وال الدولة أي شيء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مقترح قانون یجب أن یؤخذ فیھ رأي الحكومة

-:النائب یونادم یوسف كنھ خوشابا –

.المقترح الذي یتضمن تبعات مالیة، كالم دقیق نعم صحیح، ولكن ھذا ال یوجد فیھ أي تبعات مالیة، فأرى أنھ یمضي التصویت سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة ممثلة الحكومة سوف أتنازل عن االسبوع، جلسة االربعاء نحتاج أجابة منكم

غداً سوف تسأل الحكومة وتعود ألینا، ألن اعتراض رئیس اللجنة صحیح، بما أنھ ال یوجد فیھ جنبة مالیة ال تسأل الحكومة، مع ذلك غداً لدیھا
.اجتماع مجلس الوزراء، وتطرحھ في مجلس الوزراء وتبین لنا الرأي یوم االربعاء في جلسة االربعاء

لسنة (PCT) الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى معاھدة التعاون بشأن البراءات*
.(1970، (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائبة االء تحسین حبیب الطالباني –

سیادة الرئیس ھل نبدأ بقراءة كل التقریر؟ أم أبدأ بماھیة االتفاقیة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التقریر، الذي تقرروه كلجنة

-:النائبة االء تحسین حبیب الطالباني –
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.لسنة 1970 (pct) تقرأ تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى معاھدت التعاون بشأن البراءات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً لجنة العالقات الخارجیة، ال یوجد متداخلین في ھذه الفقرة، ننتقل الى الفقرة التي تلیھا

.(الفقرة سابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981. (لجنة الصحة والبیئة*

.االخ رئیس لجنة العالقات الخارجیة أرجو إكمال القوانین والمعاھدات التي بذمتكم، أرجو خالل ھذه االیام إنجاز جمیع القوانین

-:النائب فارس صدیق نوري عبد الجبار البریفكاني –

.یقرأ تقریر مشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

-:النائب سلمان حسن بدیر زایر –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون تعدیل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

-:النائب فارس صدیق نوري عبد الجبار البریفكاني –

.تقریر لجنة الصحة والبیئة سیادة الرئیس تمت تالوتھ ونحن اآلن جاھزین لإلستماع واألخذ بآراء السادة النواب

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

.نعم، شكراً جزیالً

.ال توجد مالحظات

-:النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي –

.شكراً سیادة الرئیس، نحن مع المضي في ھذا القانون دعماً لقطاع الصحة

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

.القراءة الثانیة ھذه أنتھت، ان شاء هللا نمضي فیھا

-:النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي –

.التأكید على ھذا الموضوع مھم جداً

 

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

.الفقرة ثامناً: مناقشات عامة*

-:النائبة سناء محمد حمید جواد الموسوي –

یعني عدة أمور أحببت أن أطرحھا الیوم، مسألة الكتاب الذي صدر من وزارة التربیة وعدم العدالة في عدد المحاضرین الموجودة بین
المحافظات، یعني شبابنا في محافظات الوسط والجنوب أعدادھم قلیلة، لم یسجل العدد الموجود الفعلي من المحاضرین، والنتیجة الیوم خلقت

مشكلة ونحن النواب ھدأنا الموقف مع المحاضرین في المحافظات الى أن نجد لھم حل، تابعنا الموضوع مع السید وزیر التربیة لكن الى حد ھذه
.اللحظة لم تحل المشكلة، نتمنى أن تكون عدالة بین المحافظات، ھذه نقطة

النقطة الثانیة، المحاضرین في التعلیم العالي الى حد ھذه اللحظة مضت علیھم سنوات وأیضاً رواتبھم یأخذون (75) الى (100) الف، رواتب
.شھریة، یعني نتمنى حل ھذه المشكلة

مسألة األوائل، یعني تعلمون عام 2014 دخول داعش توقفت التعیینات، سیدي الرئیس عام 2014 توقفت التعیینات وبالتالي األوائل یعني بقوا،
على االقسام، وعلى الجامعات، عن الكلیات، بقوا بال تعیین، الیوم قانون (67) تم تطبیقھ فقط في عام 2017، نتمنى أن ینشملون اللذین تخرجوا

.في فترة المعركة مع داعش عام 2014 و 2015 و 2016 بالتعیینات التابعة الى وزارة التعلیم العالي

-:السید رئیس مجلس النواب –
أ أل
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استلمت رئاسة المجلس طلبین، الطلب األول من النائب أحمد عبدهللا عبد الجبوري الى رئیس المجلس ونوابھ یطلب تشكیل لجنة تقصي حقائق،
(یرجى تفضلكم بالموافقة على تشكیل لجنة تقصي الحقائق في الخروقات والمخالفات التي ارتكبت في محافظة صالح الدین وأدناه تواقیع أعضاء

.مجلس النواب الذین یطالبون بتشكیل لجنة تقصي الحقائق)، وعدد الموقعین أكثر من (50) نائب

أیضاً طلب آخر ورد الى رئاسة المجلس، الموضوع تشكیل لجنة تحقیقیة استناداً الى نص المادة (61) من الدستور والمواد (15و 27 و 29 و
31) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، والمواد (50 و 82 و85) من النظام الداخلي لمجلس النواب وبناًء على ما جاء في

تصریحات محافظ صالح الدین (عمار جبر خلیل الجبوري) وأیضاً تصریحات بعض السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب والتي تضمنت
عرض بالوثائق واالدلة وجود فساد وھدر كبیر في االموال العامة وتالعب في مقدرات وأموال المحافظة والدولة العراقیة، والى آخره من

النص، ونظراً لخطورة الموضوع وأھمیتھ لتعلقھ بالمال العام واستناداً للدور الرقابي لمجلس النواب وتنفیذاً لما جاء في المنھاج الوزاري المقدم
من قبل دولة السید رئیس مجلس الوزراء في الفقرات كذا و كذا راجین تفضلكم في الموافقة على تشكیل لجنة تقصي حقائق في ملفات الفساد

.المالي واالداري في محافظة صالح الدین. طلبین، أیضاً ھذا الطلب أكثر من (50) نائب

أوالً رأي رئاسة المجلس أنھ اللجان فیما لو تشكلت لجنة تحقق ال تكون من نواب المحافظة، في ھذه الفترة ال تكون من نواب المحافظة، اذا ما
لجأنا الى المجلس نلجأ لتشكیل لجان تقصي حقائق من اللجان القطاعیة، اللجوء الى نواب المجلس في ھذه الفترة تدخل المحافظات وتدخل

.المجلس في حرج

سوف یكون لھم رأي وسوف یكون لھم حضور، یعني عندما تعمل اللجنة نواب المحافظة أیضاً یقدمون ما یعلمونھ في محافظاتھم ویدلون بدلوھم
.أمام اللجنة ویبینون اذا لدیھم مالحظات، الرأي فیما لو صوت المجلس على تشكیل لجنة تكون من اللجان القطاعیة

 

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد حسین السامرائي –

سیادة الرئیس الطلب المقدم من قبلنا، نحن ال یوجد لدینا أي مانع أن یكون وما طرحتھ حضرتك نحن نشد علیھ، أن تكون لجنة النزاھة ھي
المسؤولة على التحقیق ال یوجد لدینا أي اشكال، نحن قدمنا الطلب مشفوع بتواقیع من زمالئنا وذكرنا أن یكون التحقیق من 2008 الى غایة عام

2020، أي على الجمیع یكون یوجد تحقیق بما ذكر في االعالم، السید المحافظ ذكره على قناة حكومیة، فأتمنى أن یكون التصویت على أن
تكون لجنة النزاھة ھي اللجنة المعنیة وھي اللجنة القطاعیة المسؤولة في ھذا الموضوع، أن یكون التصویت من زمالئنا وأن تكون ھذه اللجنة

.وأي نائب من حقھ أن یحضر، وشكراً جزیالً أتمنى أن یكون تصویت سیادة الرئیس

-:النائبة شمائل سحاب مطر العبیدي –

بالنسبة للجنة ال یوجد لدینا مانع من أي أحد أن یكون داخل ھذه اللجنة لكن الذي نریده أنھ النتیجة من ھذه اللجنة، كثیر ما أنھ طرحت في االونة
األخیرة على المشاكل والفساد الذي حصل في محافظة صالح الدین، سواء كان من المحافظ الحالي أو المحافظ األسبق أو الذي قبلھ، المھم لدینا

.أنھ تنكشف الحقائق أمام الجمیع ویحاسب كل الذین سببوا الفساد في ھذه المحافظة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

طبعاً الطلب الذي قدمناه أكثر من (80) نائب یتضمن معھ ملحق القرص وملحق للقاءات سابقة وأیضاً توجد بیانات موجودة، نحن كتبنا في
الطلب الخاص فینا أن یكونوا أعضاء مجلس محافظة صالح الدین یجب أن یكونوا من ضمن اللجنة، أوالً ألن ھذا ھو الدور الرقابي بعد حل

مجالس المحافظات أصبح الدور الرقابي ألعضاء مجلس النواب في مراقبة المحافظ وباقي الدوائر، ما عدا طبعاً االشخاص الذین وردت حولھم
.شبھات

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا حتى أعطیك أیضاً وجھة نظري، نحن ماضین في أتجاه أو السلطة التشریعیة سائرة في اتجاه انتخابات مبكرة، وحتى ال یساء فھم استخدام ھذه
اللجان، واذا نثق ببعضنا ولجان المجلس، أرجو أن ال نقحم نواب المحافظات في امور تحقیقیة بامكانھم أن یستعیضوا عن ھذا االمر باللجان

.القطاعیة، ھذا ال یعني أنھ ال یسأل النواب، یعني جنابك الیوم لدیك رأي ولدیك مالحظات تبدیھا بشكل واضح وصریح مع ھذه اللجنة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

سیادة الرئیس أوالً ھذه القضیة لیست القضیة االولى، ھنالك لجان لتقصي الحقائق في الموصل وفي باقي المحافظات اشترك بھا أعضاء مجلس
.المحافظة، وبالتالي الیوم ابعادنا عن ھذا معناه أنھ الملفات سوف لن تسیر بالشكل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال جنابك تتابع بما ترید

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –



5/4/2021 محضر جلسة رقم (38) االثنین (1/3/2021) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2021/03/01/محضر-جلسة-رقم-38-االثنین-1-3-2021-م/ 17/19

سیادة الرئیس نحن ال نؤسس الى سابقة ونضع خیارات متبادلة، نحن لدینا لجان تقصي حقائق سابقة، نحن كتبنا أعضاء مجلس النواب واللجان
القطاعیة وأعضاء ومن یرغب، نحن في الطلب كتبنا من یرغب من أعضاء مجلس النواب في أن یكون في ھذه اللجان، أما أن یتم تھمیش دور

.أعضاء مجلس النواب وممثلي المحافظة، ھذا األمر غیر مقبول

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

أبداً ال یھمش دور النائب عن محافظتھ، وھو األقرب لتمثیل محافظتھ، ولكن اذا ما ذھبنا في ھذا االجراء في صالح الدین، سیادة النائب اآلن
نحن في جو یختلف عن الجو السابق الذي كان في الموصل، اذا تعتقدون أنھ من الضروري تشكیل ھذه اللجنة نذھب الى اللجان القطاعیة، اللجان

القطاعیة في مجلس النواب حتى تكون شفافیة وبشكل واضح للسیدات والسادة النواب وأشخاص موثوقین یثق بھم المجلس، اآلن أنا مع كل
احترامي لكل اخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب، طلبت من أكثر من عضو من أعضاء مجلس النواب أن یساعدنا في ھذه اللجنة، وتحدثت

معاه بشكل شخصي، یمكن عندما تخرج ھذه االسماء كل المجلس سوف یؤید ھذه األسماء التي تحدثنا معھا. یعني عندما أخترت النائب مزاحم
التمیمي سیاسي؟ النائب محمد شیاع سیاسي؟ ھذان االسمان بشكل سریع، عدنان الزرفي سیاسي؟

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

سیادة الرئیس اذا تسمح لي أن أكمل المداخلة الخاصة بي، أنا ال توجد لدي أي مشكلة االسماء جمیعھا محترمة وأعضاء مجلس النواب جمیعھم
محترمون، لكن أن نھمش، سوف لن تجعل لنا أي دور داخل المحافظة، ال في المتابعة، وال في المراقبة، وال یكون لنا أي دور داخل المحافظة،

.اذا الیوم نحن بالدلیل القاطع، أنا مقدم (12) ملف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اذاً عندما یكون لدیك الدلیل القاطع لماذا ال ترسلھ الى االدعاء العام؟ وتمارس دورك

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

اذا تسمح لي سیادة الرئیس، الیوم توجد ملفات جدیدة ظھرت، ونحتاج فیھا الى أن یتم التحقیق فیھا من المجلس لكي یأخذ المجلس دوره الرقابي
.في المساءلة، وھذا جزء من دوري الرقابي، ال تحرمني منھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم أحرمك منھ سیادة النائب

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

أنا الیوم محافظتي، سیادة الرئیس في الموصل اللجنة التي كانت تقصي الحقائق التي حصلت جمیعھا من باقي المحافظات، من نفس المحافظة،
.لماذا الیوم عندما جاءت القضیة عند صالح الدین، ترغب، یجب أن ال نشارك فیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رأیك محترم ومقدر، ھذا الموضوع فیھ سجال سیاسي وفیھ سجال انتخابي

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.انا لیس لي عالقة فیھما

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، تتعھد أمامك رئاسة المجلس، ما من ملفات لدیك، وما من رأي لدیك یُطرح أمام اللجنة أن شكلت بشكل واضح وصریح ویعرض
التقریر أمام السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ونتخذ االجراءات القانونیة ما بعدھا، یعني اذا ارتأینا أنھ نذھب في االجراءات القانونیة الى
اقصى حد سواء اذا كان على مستوى الدور الرقابي أو حتى على مستوى یعني مفاتحة المؤسسات القضائیة في ھذا الملف، المضي بإجراءات

اآلن في ھذه الظروف بتداخل عمل مجلس النواب مع المحافظات التابعین لھا في ظل ھذه المرحلة، في مرحلة االنتخابات قد تستخدم بطرق
.أخرى وھنا ال أعني صالح الدین، ھنا أعني الجمیع

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

أنا االخوان الیوم ھم قالوا اللجان القطاعیة والذي یرافقھا، أنا الیوم كعضو مجلس نواب أرغب أن أمارس حقي الرقابي في عملیة المراقبة
.والمتابعة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

ال أحد یمنعك من حقك الرقابي، بإمكانك أن توجھ سؤال شفاھي الى المحافظ ونحضره ھنا، بإمكانك أن توجھ سؤال تحریري ونلزم المحافظ
باإلجابة، بإمكانك أن تطلب وفق اآللیات من الحكومة اتخاذ اجراء الزم، بإمكانك أیضاً تحویل كل الملفات الموجودة لدیك الى االدعاء العام

.التخاذ االجراءات الالزمة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

قدمت لك أكثر من (80) توقیع قدمتھم الى مجلس النواب لتشكیل لجنة من قبل أعضاء مجلس المحافظة، ممثلي المحافظة من یرغب، أنا بالنسبة
.لي دوري الرقابي اآلن، االخوان الذي یرغب أن یستغني عن دوره الرقابي داخل المحافظة لیس لي عالقة بھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

من یؤید، السیدات والسادة النواب أنھ نمضي، أذا نحن نسیر في ھذه الطریقة وتكون تشكیل لجان تحقق بعیداً عن اللجان النیابیة، بالتالي اللجان
.النیابیة تتوقف

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.ال لیس بعیداً عنھا، أنا أقول أعضاء مجلس المحافظة زائداً من یرغب من أعضاء مجلس النواب واللجان الرقابیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

وصلت الفكرة سیادة النائب، نختارھم من اللجان القطاعیة حتى ال تكون ھناك مشكلة في االختیار، اخوان، اذا تسمح لي سیادة النائب ألتحدث
بصراحة، غداً نواب محافظة واسط لدیھم مشكلة مع محافظھم، أیضاً كذلك یجلبوه، أنا ال أبرئ محافظ، وال أبرئ جھة، ال یساء استخدام، جید

نحن نمضي في أتجاه نختار من اللجان القطاعیة، وأوالً وأخیراً االسماء سوف تعرض على مجلس النواب، االسماء التي ترغب أن تختارھا أو
.التي سوف تختارھا الرئاسة تعرض على مجلس النواب ومجلس النواب یصوت

ً أطلب من حیث المبدأ التصویت على لجنة تقصي للحقائق في محافظة صالح الدین ألداء المحافظ في، من اآلن وفي السنوات السابقة، مبدئیا
.أطلب من المجلس التصویت على تشكیل لجنة تقصي الحقائق، ھذا التصویت األول، في محافظة صالح الدین

.سوف أعرض االخر سیادة النائب، لجنة نیابیة للتحقق بما ورد في محافظة صالح الدین، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

اآلن الخیار المطروح أنھ اللجنة التي نختارھا ھي من اللجان النیابیة المختصة، من اللجان النیابیة القطاعیة، وھي اللجان النیابیة القطاعیة وھي
.(لجنة النزاھة، لجنة االقالیم والمحافظات، اللجنة المالیة)، أطلب من المجلس التصویت

.(اللجان (النزاھة، القانونیة، االقالیم والمحافظات، مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي ولجنة الخدمات

السیدات والسادة النواب وبما یتعلق بھذه (النزاھة، القانونیة، االقالیم والمحافظات، مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي ولجنة الخدمات) على أن ال
.یكون من المحافظة، كل نواب المحافظة یدلون بدلوھم أمام اللجنة، ماذا لدیھم من مالحظات، ما یوجد لدیھم من تقاریر

.السیدات والسادة النواب، یوجد رأیین

رأي أنھ اللجنة تتشكل من أعضاء مجلس النواب من لجنة النزاھة واالقالیم والمحافظات ویضاف لھم الجھات الرقابیة النزاھة والرقابة المالیة،
.ونطلب من مجلس القضاء االعلى تسمیة ممثل من اإلدعاء العام

الرأي األخر من اللجان التي ذكرت (النزاھة، القانونیة، االقالیم والمحافظات، مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي، الخدمات والمالیة)، أطلب من
المجلس التصویت على تشكیل ھذه اللجنة من (أعضاء لجنة النزاھة النیابیة ولجنة االقالیم- لیس كل االعضاء، أعضاء یتم عرض أسمائھم على

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب- من النزاھة واالقالیم والمحافظات (لجنة االقالیم والمحافظات) وأیضاً یكونون من ضمن ھذه اللجنة ممثل
عن ھیأة النزاھة االتحادیة وممثل عن دیوان الرقابة المالیة االتحادي، ویطلب من مجلس القضاء األعلى تسمیة ممثل عن اإلدعاء العام)، أطلب

.من المجلس التصویت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب سوف یكون تداول بین الرئاسة وبین اللجان المعنیة لتحدید االسماء، وسوف تعرض على السیدات والسادة أعضاء
مجلس النواب لغرض الموافقة على األسماء، عندما أُسّمي األسماء نحدد لھم مدة ونحدد لھم المھام ونباشر في االجراءات بشكل كامل، شكراً

.جزیالً

.ترفع الجلسة الى یوم االربعاء الساعة الخامسة
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.ُرفعت الجلسة الساعة (9:24) مساًء


