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محضـر جلسـة رقـم (3)الثالثاء (17/9/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي األول

 

 

 

محضـر جلسـة رقـم (3)الثالثاء (17/9/2019) م

ً .عدد الحضور: (174) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:05) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

إشارةً إلى الطلب المقدم من قبل أكثر من (50) نائباً، فیما یتعلق برفع الحصانة عن النائب فائق الشیخ علي، وتم تأكید الطلب أیضاً مرة أخرى
.أخرى على رئاسة المجلس بأن تكون ھذه الفقرة ھي الفقرة األولى لجدول األعمال

.أطلب من المجلس التصویت لتكون ھذه الفقرة ھي الفقرة األولى على جدول األعمال

.احتساب العدد

السیدات والسادة النواب، التصویت لیس على رفع الحصانة اآلن، التصویت على تقدیم الفقرة، لتكون الفقرة األولى على جدول األعمال، بناًء
ً .على الطلب المقدم من قبل أكثر من (50) نائبا

.(أطلب التصویت على تقدیم الفقرة، لتكون الفقرة رقم (1) بدالً من (3

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

ً .إذن تبقى الفقرة في نفس التسلسل على جدول األعمال، لتكون الفقرة/ثالثا

.فلنمِض بجدول األعمال، الفقرتان األولى والثانیة سریعتان
أل ً أ
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الفقرة/أوالً: التصویت على مشروع قانون تصدیق إتفاق المقر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب األحمر. (لجنة العالقات*
.(الخارجیة

النائب محمد شیاع تقدم بطلب من قبل (50) نائباً، مالحظتك على ھذا القانون، أو ھذه اإلتفاقیة تم التصویت علیھا، وبقیت فقرة واحدة، ھي
.التصویت بالمجمل، فأرجو أن تبین وجھة نظرك في ھذا األمر، تفضل

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

بصراحة یوجد خلل في منھجیة عرض اإلتفاقیات الدولیة، ونحن نتحملھا كنواب، وأیضاً اللجان المعنیة، ولعلھ الدائرة البرلمانیة، یفترض مع كل
إتفاقیة عرض نصوص اإلتفاقیة، حتى تكون واضحة أمام السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب عند التصویت، ال أن ینصرف الذھن إلى نص

القانون الذي یتكون من مادتین، بعد اإلطالع على نصوص اإلتفاقیة التي ُوقعت في 2008، منذ عام 2008، وھذه اإلتفاقیة باقیة في األمانة
العامة لمجلس الوزراء، اآلن ُعرضت أمامنا، وجدنا فیھا مواداً – بصراحة – علیھا أكثر من عالمة إستفھام تتعلق بالحصانة المطلقة، حصانة

لألعضاء العاملین من األجانب وعوائلھم والعاملین معھم حتى بعد أن تنتھي مھمتھم في داخل اللجنة، لذلك نرتئي، ومن خالل ھذا الطلب المقدم
.أمام سیادتك في إرجاع اإلتفاقیة إلى الحكومة، إلعادة دراستھا على ضوء المالحظات المذكورة

-:السید رئیس مجلس النواب –

في الجلسات السابقة تم التصویت على المادة األولى، والمادة الثانیة، واألسباب الموجبة لھذه اإلتفاقیة، بقي التصویت بالمجمل، إذا لم یحصل
.التصویت بالمجمل، فیتم إعادة اإلتفاقیة إلى الحكومة لصیاغتھا، وتثبیت المالحظات المذكورة بطلب السیدات والسادة النواب

.أطلب من المجلس التصویت بالمجمل على مشروع قانون تصدیق إتفاق المقر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب األحمر

.رأي لجنة العالقات الخارجیة، النائبة آالء الطالباني، ھذه لیست مداخلة، وإنما رأي اللجنة

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

نحن ناقشنا ھذا القانون في كذا جلسة، وكذا إجتماع في لجنة العالقات الخارجیة بحضور ممثلیكم في اللجنة، وتعرفون جنابكم أن تصدیق
اإلتفاقیات في لجنة العالقات الخارجیة لیس لنا الحق بتغییر أي شيء ما لم تعترضوا على بعض األمور الممكنة أثناء النقاش، نحن ناقشنا القانون

في القراءة الثانیة، ھذه المالحظات من الممكن أثناء النقاش تؤكدون بأنھ لدیكم مالحظات علیھا، وكما تفضل سیادة الرئیس بأن ترجع للحكومة
ت بغیة إجراء تعدیالت علیھا، ھذا لم یحصل بدلیل كما تفضل سیادة الرئیس صوتنا على المادة األولى، والمادة الثانیة، وال رجوع في مادة ُمصوَّ

.علیھا، ھذا نظام داخلي، المواد األولى الثانیة واألسباب الموجبة تم التصویت علیھا

ثانیاً: سأتكلم من وجھة نظر إنسانیة، وجود فریق للصلیب األحمر الدولي ھو لمساعدة النازحین والمغیبین والمفقودین، الیوم ال أفھم، ما ھو سبب
عدم التصویت على تمریر ھذه اإلتفاقیة التي تساعد ناسنا وأھلنا المغیبین والمفقودین، والتي أصبحت قضیة في العراق؟ أتمنى منكم التصویت

علیھ، ألنھ جرت كل اإلجراءات القانونیة، وكما تفضل سیادة الرئیس، أعید وأقول نحن قد صوتنا على كل المواد، وبقي التصویت على القانون
بالمجمل، إما أن تعطلوه، أو نمضي بالتصویت علیھ، ألن وجود فریق الصلیب األحمر مھم جداً إلغاثة ناسنا وأھلنا في العراق، ومراقبة

.السجون

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

اإلعتراض على الحصانة الممنوحة، حسب الطلب المقدم (نظراً لوجود مالحظات جوھریة في اإلتفاقیة تتعلق بمنح حصانة مفتوحة، وإعفاءات
.وامتیازات كثیرة)، ھذا سیكون سبباً – فیما لو لم یصوت مجلس النواب – إلعادة اإلتفاقیة إلى الحكومة إلعادة صیاغتھا

.أطلب التصویت على اإلتفاقیة بالمجمل، التصویت، فیما لو یصوت مجلس النواب فتعتبر اإلتفاقیة نافذة

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:النائب أحمد عبدهللا محمد الجبوري –

ھذه اإلتفاقیة مھمة جداً، وبالتالي فھناك إجراءات كثیرة قامت بھا الحكومة، وفق النظام الداخلي، لجنة العالقات الخارجیة تجلس أمامنا وتعرض
الموضوع، ولذلك أنا أطلب أن یؤجل طرح ھذه اإلتفاقیة في فقرة أخرى، ألنھ من غیر المعقول الیوم أن نصوت على أمر ال نعرف عنھ شیئاً،

.یجب أن یقدم تقریر واضح حول جمیع اإلجراءات واإلتفاقیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة العالقات الخارجیة قرأت المادة األولى وتم التصویت علىیھا، وقرأت المادة الثانیة وتم التصویت علىیھا، وقرأت األسباب الموجبة وتم
.التصویت علىیھا،  بقي التصویت على القانون أو اإلتفاقیة بالمجمل، وھذا تعمل بھ رئاسة المجلس

أ
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-:النائب أحمد عبدهللا محمد الجبوري –

.لكن بعدم وجود لجنة العالقات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط بقي التصویت بالمجمل، أخذنا رأي لجنة العالقات الخارجیة

الفقرة/ثانیاً: التصویت على مشروع قانون التعدیل األول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 . (لجنة الزراعة والمیاه واألھوار، *
.(لجنة الصحة والبیئة

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على المادة (3)، التي تُلغي نص المادة (9) وتجري التعدیالت التالیة

.أطلب التصویت على المادة (9) أوالً المعدلة

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

ً .أطلب التصویت على تعدیل المادة (9) ثانیا

.أطلب التصویت على نماذج البذور

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .أطلب التصویت على المادة (3) ثالثا

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على المادة (3) بشقیھا التي تُعدل المادة (9) ثانیاً وثالثاً، األولى سقطت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل األول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على مقترح اللجنة للبند خامساً من المادة (10) من أصل القانون

.(تم التصویت الموافقة)

.أطلب التصویت على تعدیل البند سادساً من أصل المادة (10) من أصل القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على المادة (4) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد االمیر حسن علي تعیبان –

.یقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل األول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على مقترح اللجنة في المادة (5) التي تنص على تعدیل المادة (19) من أصل القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جمال فاخر عوید –

.یقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل األول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مقترح اللجنة بتعدیل أصل المادة في قانون رقم (76) لسنة 2012، الذي ھو نفس القانون الذي نتحدث عنھُ

ھذه بنود مضافة من اللجنة بتعدیل المادة (4) من أصل القانون، نائب رئیس اللجنة؟

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

.ھذا مقترح اللجنة سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه بنود مضافة لیس بالقانون األصل؟

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

.كال، لیست باألصل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب، أطلب التصویت على المادة (6) مقترح اللجنة التي تُعدل نص المادة (4) من أصل القانون

.تصویت

.نعم التصویت على األبعد مقترح اللجنة بتعدیل وإضافة مادة، التصویت على األبعد الذي یتحدث عن تعدیل المادة وإضافة فقرة للمادة

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.أطلب التصویت على المقترح األول من اللجنة بتعدیل المادة

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي (نقطة نظام –
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النص األصلي ال یریدون أن یحذفوه اللجنة، وإنما یریدون أن یضیفون علیھ الفسائل، فعندما سقطت الفسائل فلنص األصلي ال یسقط، ھم ال
.یریدون أن یسقطوا النص األصلي، أرادوا إضافة الفسائل الى األستثناء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عدلوا النص بإضافة الفسائل

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

.فعندما سقطت الفسائل نعود على النص األصلي ألنھم لیس لدیھم مشكلة بالنص األصلي، القصد ال نصوت على إلغاءِه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي عدلتم على المادة األصل، أن لم یمضي التعدیل فاألصل ماضي

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

.اللجنة قدمت مقترحین، مقترح بإلغاء المادة (4) بكاملھا بكامل تفاصیلھا، ومقترح بإلغاء المادة (4) باستثناء استیراد الفصائل

المقترح أبعد باالستثناء فقط، فالمقترحین مقدمات من اللجنة ولیس مقترح واحد، مقترح بإلغاء المادة (4) جمیعھا، ومقترح بإلغاء المادة (4)
.باستثناء الفسائل النسیجیة، اللجنة ماذا تُرید؟ تُرید أن تصوت على األول أم على الثاني؟ حتى نعلم ما ھي توجھات اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة، مكتوبة بطریقة غیر صحیحة، ویتحدثون عن إلغاء النص كذا، اذاً ما ھو البدیل؟

.یلغى مقترح اللجنة إضافة مادة، المادة (6) یلغى نص المادة أوالً، ھذا النص األخر تتولى لغایة نھایتھا

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

.ھذا مقترح اللجنة سیدي الرئیس، ھو ھذا نطلب التصویت علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب تم التصویت على مقترح اللجنة ولم تحصل الموافقة وبالتالي یبقى األصل نافذ في أصل القانون للمادة (4

السید نائب رئیس اللجنة أذھب الى المادة (7) وبعدھا األسباب الموجبة، وضح مرة أخرى النص الذي تریده بشكل واضح قبل أن نصوت على
.القانون بالمجمل

-:النائب محمد امین فارس –

.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون الحجر الزراعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (7) التصویت على النفاذیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد أمین فارس –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون التعدیل األول لقانون الحجر الزراعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األسباب الموجبة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضل نائب رئیس اللجنة ما ھو مقترحكم
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-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

سیدي الرئیس طبعاً المادة سادساً ألغتھا اللجنة، باستثناء استیراد الفسائل النسیجیة بدون تربة وبأربع الى خمسة أوراق، ھو ھذا المقترح الذي بدل
.(المادة (6

ال سیدي الرئیس ألن النخیل استیرادھا ممنوع أساساً من وزارة الزراعة، لكن من دون تربة یعني نسیج، ھنا یعني ھنا یزرع حتى ینقل مرة
.ثانیة، ھنا أي نبات بأربعة أوراق الى خمسة أوراق ھو نسیج عادي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب التعدیل المقترح، أطلب اعادة التصویت على المادة (6) التي تعدل نص المادة (4) أوالً من القانون والتي تكون كالتالي،
.یعدل البند أوالً من المادة (4) من أصل القانون لیكون كالتالي

.تتولى الدائرة المھام األتیة

منع أو تحدید استیراد أو تصدیر أو بیع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي نبات أو منتجاتھ أو آفة أو كائن نافع أو كائنات حیة معدلة ورائیاً أو تربة
.أو أي مادة أخرى قادرة على إیواء أو نشر آفة، یستثنى من ذلك الفسائل النسیجیة بدون تربة وبأربع الى خمس أوراق، المعني بأوراق النخیل

-:(النائب فرات محمد عبد التمیمي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس طبعاً ھو اجازات االستیراد بالتأكید تمنحھا موافقات وزارة الزراعة لكن ھذا یتحدث عن نبات معدل ورائیاً، في موضوع الفسائل
فقط توضح الى حظرتكم والسیدات السادة االعضاء، الفسائل نحن في الدورة السابقة كانت توجد أصابھ یسمونھا (السوسة الحمراء) وصدر قرار

بالتعاون مع منظمة الفاو منع استیراد الفسائل وخصوصاً النسیجیة، وطبعاً ھذه سببت مشكلة ألنھ نحن یوجد توسع ویوجد نقص في بساتین
النخیل ویوجد توسع في زراعة الفسائل النسیجیة، یعني أنا حالیاً ال أعرف الغایة لماذا اللجنة مستثنیة الفسائل النسیجیة، من او المادة ھي لیست
جداً واضحة، یعني ال توجد مشكلة اذا تستمر دائرة الوقایة ھي مسؤولة عن منح أو استیراد الفسائل النسیجیة بما فیھا الفسائل النسیجیة ألن ھذه

.ھي بصراحة یوجد طلب علیھا سیادة الرئیس، نعم توجد اصابة لكن اإلصابة ھذه منذ سنوات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم ال توجد مداخالت أثناء التصویت ولكن كان النص منكم غیر واضح، وضحوا الى النواب، وضحوا ھذه المداخلة

 

 

 

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

طبعاً اللجنة استضافة المعنیین (البستنة، الوقایة، الحجر الصحي) وھذا مقترحھم طبعاً من أربعة أوراق الى خمسة أوراق ھذا ال ینقل أي مرض
ألنھ ھو من دون تربة یدخل الى البلد ومن ثم یزرع داخل، ومن ثم ینقل یزرع مرة ثانیة وھذا ال أعتقد ینقل أي أمراض بشھادة الدوائر المعنیة

.التي استضافتھا اللجنة الزراعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعدل البند أوالً من المادة (4) لیكون كالتالي، تتولى الدائرة المھام األتیة

منع أو تحدید استیراد أو تصدیر أو بیع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي نبات أو منتجاتھ أو آفة أو كائن نافع أو كائنات حیة معدلة ورائیاً أو تربة
أو أي مادة أخرى قادرة على إیواء أو نشر آفة، یستثنى من ذلك استیراد الفسائل النسیجیة بدون تربة والتي تحتوي على أربعة الى خمسة أوراق،

.أطلب التصویت، فیما لو لم یصوت المجلس یبقى األصل نافذ، تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون التعدیل األول لقانون الحجر الزراعي)

.(الفقرة ثالثاً: التصویت على رفع الحصانة عن النائب (فائق الشیخ علي *

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

أل ً أ أ
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سیادة الرئیس المثول أمام القضاء لیس فیھ انتقاص من أحد حتى لو كان نائباً، ورفع الحصانة ال تعني اسقاط العضویة من النائب وإنما ھي األذن
للسلطة القضائیة للنظر بالشكاوى والدعاوى بحق النواب، وطبعاً نحن مع حسم ھذا الملف ولكن بموجب التعاون مع جمیع الملفات التي وردت
الى مجلس النواب من قبل مجلس القضاء األعلى ویجب أن تعرض بحسب تواریخھا في جلسة واحدة ومجلس النواب یقرر رفع الحصانة من
إبقاءھا، طبعاً سیادة الرئیس بموجب الدستور والنظام الداخلي كان ھنالك یعني قیام بعض األخوة النواب للمثول أمام القضاء بموافقة سیادتكم

وھذا یوافق الدستور والقانون، ولذلك نعتبر یعني أن اجتزاء الموضوع بشخصیة واحدة وھنا نتكلم عن  المضمون ولیس نتكلم عن الشخصنة،
.لذلك أنا أطلب أن یتم عرض الموضوع لجمیع النواب ولیس لنائباً دون غیره

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

حقیقةً بعیداً عن شخصنة األمور، القضاء طلب رفع الحصانة عن النائب فائق الشیخ علي وبناًء على ھذا الطلب ودعم من المؤسسة القضائیة
حتى تأخذ اجراءاتھا بأي نائب من النواب الصراحة، یعني لیست القضیة متعلقة فقط في النائب، تقدم للسید الرئیس رئیس المجلس طلب من أكثر
من (50) نائب وقعوا على أن نمضي في ھذه االجراءات، ھنا أؤید ما تفضل كذلك فیھ السید النائب أحمد الجبوري أن تمضي جمیع االجراءات،
یعني القضاء متى ما طلب رفع الحصانة لیس من الصحیح على مجلس النواب أن یعطل سلطة القضاء عندما تطلب من مجلس النواب ویجب أن

.تؤخذ االجراءات بشكل صحیح

أرغب أن أضیف نقطة بما یتعلق بموضوع النائب (فائق الشیخ علي) جاء في قانون مجلس النواب في المادة (5) ثانیاً ال یندرج ضمن اطار
حریة التعبیر عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصیة لألشخاص وتحقیر المؤسسات الدستوریة في الدولة وھذا األمر لألسف بدر من

النائب فائق الشیخ علي أنھ تعرض الى شخصیة وأیضاً أساء الى المؤسسات الدستوریة المتمثلة بأعضاء مجلس النواب والسیاسیین عندما تلفظ
بألفاظ ال تلیق بمؤسساتنا الدستوریة والنظام السیاسي، في نفس المادة تكملة المادة وعلى الرئیس الى جنابكم موجھ الخطاب، وعلى الرئیس اتخاذ

ما یلزم للحفاظ على احترام وھیبة المجلس بضمنھ مقاضاة من یخل بذلك، یعني ھذه المادة تتیح لك الصالحیة حتى لمقاضاة أي شخص، أنا
أتحدث سواء كان نائب أو غیره من یسيء الى المجلس أو حرمتھ وقدسیتھ، المجلس ھو أعلى سلطة في الدولة الیوم العراقیة، من یسيء الى

المجلس الى ھذه المؤسسة، الى سیاساتھا، الى قراراتھا یجب أن یتخذ قرار، من واجبكم سیادة الرئیس مع االعتذار أن تتصدى الى ھذه المسألة،
باإلضافة الى یعني أیضاً من ضمن األمور التي توجب اقالة النائب في المادة في نفس القانون في المادة (10) سابعاً الحفاظ على احترام وھیبة
المجلس والمؤسسات الدستوریة األخرى للدولة، فالنائب فائق الشیخ علي ارتكب جمیع ھذه األمور والقضیة لیست شخصیة بصراحة ھو زمیلنا

ونتمتع بعالقات طیبة معھ، لكن أساء عدة مرات الى سیاسیین بألفاظ نابیة الى مقام المرجعیة الى السیدة عائشة زوجة الرسول (ص) تعرض لھا
بالسوء، غیر القضیة التي تعرضت فیھا الى زمیلة من زمیالتكم وتمثل المرأة العراقیة، ھذه قضیة عامة حقیقةً ال تخص قضیة شخصیة، یجب

.أن نقف أمام أي شخص یقوم بإھانة المجلس أو مؤسساتنا الدستوریة

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

نقطة نظامي منطلقة من المادة(43) من الدستور. بغض النظر عن قضیة زمیلنا السید فائق الشیخ علي، نحن نتكلم الیوم في موضوع یتعلق
بالحصانة وجنابك تذكر من الدورة الماضیة عندما شرعنا قانون ینظم عمل مجلس النواب وضعنا في المادة (13) من ھذا القانون فیما یتعلق

بأحقیة النائب بالتكلم وممارسة دوره الوظیفي سواء كان الرقابي أو التشریعي، ووضعنا في ھذه المادة بأن ھذه الحصانة تمتد الى ما ھو خارج
قبة مجلس النواب، وھذا ما أكدهُ قرار المحكمة االتحادیة وكذلك االشراف القضائي، بأَن ممارسة النائب في دوره الوظیفي للرقابي والتشریعي
تكون خارج القبة أو داخل القبة، أي معنى القبة ال یتعلق بھذه القبة وإنما دورتِھ التشریعیة، وبالتالي سیدي الرئیس ھناك الكثیر من القضایا تُقام

على النائب ھي مخالفة لقانون رقم (13) مجلس النواب وقانون أیضاً رأي المحكمة االتحادیة ولذلك سیدي الرئیس ھنالك طلبات من بعض
.النواب بأن كلھا تعرض أرجو ان یكون ذھن سیادتك بأن ھناك قرارات المحكمة االتحادیة وسعت ولم تجز حق التقاضي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب سوف أعرض االمر للتصویت، بما یتعلق بطلبات رفع الحصانة للمتھمین في قضایا فساد، تم اتخاذ االجراءات االزمة
.بالعطلة التشریعیة وحسب صالحیات الرئیس، للجمیع

بما یتعلق بدعاوى النشر، أضافة الى النائب المطلوب رفع الحصانة عنھ ھناك نواب أخرین، أرجو من المجلس تخویل رئیس المجلس باتخاذ
االجراءات االزمة لرفع الحصانة عن الطلبات الواصلة لغایة اآلن، لیس لنا عالقة ماذا یصل غداً، الذي وصلنا لغایة االن عددھم (4) أو(5)

.باإلضافة الى النائب فائق الشیخ علي

السیدات السادة النواب في العطلة التشریعیة صالحیات المجلس تؤول الى المجلس، بالتالي خالل ھذا الفصل الذین لم نرفع عنھم الحصانة، الذین
وصلت الینا عنھم رفع الحصانة بقضایا نشر أكثر من واحد إتركوا التقدیر لرئاسة المجلس بما یتعلق بالطلبات الواصلة سابقاً، أي ال یعني إن

وصل أي طلب مستقبالً ماضي علیِھ التخویل، أي لو كانت رئاسة المجلس تُرید استخدام صالحیاتھا لكان استخدمتھا خالل العطلة التشریعیة بھذا
.االمر

السیدات السادة النواب مقدماً كي نحافظ على سمعة مجلس النواب، أطلب من المجلس مقدماً التصویت على عدم السماح للنائب المرفوع عنھ
.الحصانة بالدخول الى مجلس النواب لحین أن یثبت العكس، المجلس یتحمل تَبِعات االخرین

.لََدیَك رفع حصانة علیك حتى تُعطیني رأي بھذا الموضوع, تفضل

السیدات السادة النواب، ساعة وجمیع الطلبات في الجلسات القادمة، أنتظر من النواب الذین علیھم رفع حصانة بقضایا النشر أو قضایا أُخرى
.وردت لغایة االن، االسبوع القادم یُقَِدمون طلب لرفع الحصانة عن أنفسھم إن لم یَِردني الطلب سوَف أعِرُضھُ على مجلس النواب

ً
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وصَل الى مجلس النواب على الفقرة (ثالثاً) من جدول االعمال طلب من االدعاء العام برفع الحصانة عن المشكو منھ النائب فائق دعبول عبدهللا
الشیخ بتاریخ 15/4/2019 وأیضاً َوَرَد طلب أخر برفع الحصانة عن النائب نفَسھُ بتاریخ 7/7/2019 عن موضوع أخر، بتاریخ 8/9/2019

أیضاً وصل طلب من االدعاء العام برفع الحصانة عن النائب فائق الشیخ علي بتھمة القذف والتشھیر بتوقیع رئیس االدعاء العام وتھمة أخرى
أیضاً وفق أحكام المادة (434) أیضاً تتعلق بقضایا النشر بتاریخ 15/4/2019 والشكوى االخرى ھي وفق أحكام المادة (9) من قانون حظر

.حزب البعث، والكیانات، واالحزاب، واألنشطة العنصریة، واإلرھابیة، والتكفیریة رقم (32) لسنة 2016

.أطلب من المجلس التصویت على رفع الحصانة عن النائب فائق دعبول الشیخ علي، احسبوا العدد، األغلبیة البسیطة حاصلة

.(تم التصویت بالموافقة)

.(مطلقة لعدد الحاضرین، لعدد الحاضرین، (89) من (173

.الجلسة لم تَنتَھي، أماكنكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات*
.(اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 (المعدل).(اللجنة القانونیة، لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

موضوع تعدیل قانون ضحایا اإلرھاب نحن متفقین مع اإلخوة في اللجنة القانونیة على تعدیلھ، لكن الیوم مؤسسة الشھداء تم االتصال معي ھم
یوجد عندھم تعدیالت سوف یتم أرسالھا لنا قلت لھم ال تأخذون السیاق الرسمي أرسلوا لنا المالحظات حتى نحن نعمل على تضمینھ، وتأتي لنا

.التعدیالت وان شاء هللا خالل ھذا األسبوع نحن واإلخوة باللجنة القانونیة نحسم التعدیالت ویتم المضي بھ وبسرع وقت ممكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من جنابكم المضيء بالقراءة األولى وتضمین ما تروا مناسباً من التعدیالت قبل المضيء بالقراءة الثانیة

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.السید الرئیس الذي أرجو من عندك أن تمنح لنا فرصة ھذا األسبوع تحدیداً واألسبوع القادم حتى یتم تقدیمة إلى القراءة األولى والثانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا الموضوع یوجد بھ مشاكل إجرائیة

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.السید الرئیس نحن حریصین على تعدیلھ متفقین جداً على تكثیر اللجان المركزیة وتكثیر اللجان الفرعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

القراءة األولى ظروف البنود الن ھو مقترح، كم من البنود عندكم الحقاً یوم أمس یوجد ھناك رأیین مختلفة لجنة النزاھة ولجنة القانونیة بشأن
.قانون معین، تم االتفاق بالرأي أن یمضي بالقراءة األولى ویعملون كلجنتین مشتركة لنضاج القانون خالل القراءة الثانیة قبل التصویت

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.السید الرئیس یوم السبت أن شاء هللا یتم یقرأ قراءة أولى وبعد یومین یتم یقرأ قراءة ثانیة وان شاء هللا خالل أسبوع الثاني یتم التصویت علیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.السید الرئیس القراءة األولى فقط والقراءة الثانیة أن شاء هللا سوف ندمج بین المقترح لجنة الشھداء واللجنة القانونیة

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

السید الرئیس إذا أصبح ھكذا إذا تسمح لي نحن اللجنة المختصة بھذا القانون ھل ھذا صحیح؟ أم ال؟ فقط أرید الجواب السید الرئیس أنت ھم نحن
اللجنة المختصة ھل ھذا صحیح؟ أم ال ؟ نحن اللجنة المختصة نحن اللجنة األساسیة بالقانون ال یجوز أن یكون علینا ضغط ویصبح كسر

إلرادتنا، أن أقول رئیس لجنة مخول من قبل إخوان أعضاء اللجنة بأن نمضي بالقانون ولكن یعطي فرص لنا وغیر مستعجلین علیة یوم السبت
.القادم یكون جاھز
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.یوضع على جدول األعمال یوم السبت

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.ھم إخواننا وجھدھم مشكورة فقط لیس كل وقت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة القانونیة والسید نائب الرئیس ومقرر اللجنة أخذ المالحظات من لجنة الشھداء والتنسیق وسوف تقرأ یوم السبت

.(الفقرة خامساً: القراءة األولى مشروع قانون التعدیل األول لقانون وزارة الداخلیة رقم (20) لسنة 2016. (لجنة األمن والدفاع*

.لجنة الشھداء واللجنة القانونیة إضافة لجنة حقوق اإلنسان كلجنة ساندة في القانون مثار البحث یوم السبت

سؤال أرید أن تقرأ البنود اللجنة من مشكلة لیس لجاننا اللجان الموجود بالقانون من األعضاء الذین یوجدون بھ یوجد بھا قاضي ویوجد بھا العدل
.ویوجد بھا مفوضیة حقوق اإلنسان ویوجد بھا مؤسسة الشھداء كلھم موجودین، امضوا بالفقرة خامساً لجنة األمن والدفاع

-:النائب محمد رضا داود –

.یقرأ القراءة األولى مشروع قانون التعدیل األول لقانون وزارة الداخلیة رقم (20) لسنة 2016

-:النائب كاطع نجمان جلود –

.یكمل القراءة األولى مشروع قانون التعدیل األول لقانون وزارة الداخلیة رقم (20) لسنة 2016

-:النائب فالح یونس حسن –

.یكمل القراءة األولى مشروع قانون التعدیل األول لقانون وزارة الداخلیة رقم (20) لسنة 2016

-:النائب سعران عبید شاني –

.یكمل القراءة األولى مشروع قانون التعدیل األول لقانون وزارة الداخلیة رقم (20) لسنة 2016

-:النائب ناصر یوسف محید –

.یقرأ األسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995. (لجنة*
.(العالقات الخارجیة، اللجنة القانونیة، لجنة االقتصاد واالستثمار، لجنة الزراعة والمیاه واالھوار

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة تجارة الحبوب لعام 1995

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

السادة النواب، من یرغب بالمداخلة في ھذا الموضوع؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –
ً ً
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:شكراً سیادة الرئیس وشكراً للجنة لھذا التقریر، ثالث مالحظات مھمة في كل االتفاقیات التي یتم عرضھا في مجلس النواب

الموضوع االول ھو، ما ھي االشتراكات واالستحقاقات المطالبة سنویاً مع ھذه المنظمة أو المنظمات األخرى وھل ھناك اشتراكات مالیة؟

الموضوع الثاني، ھل واجب دفعھا من جمھوریة العراق الى ھذه المنظمة أو في كل االتفاقیات؟

الموضوع الثالث، ماھي الجدوى االقتصادیة لھذه سواء كانت اتفاقیة تجارة حبوب او اتفاقیة میناماتا؟

أیضاً الموضوع الثالث النص األصلي لالتفاقیات التي تعرض في مجلس النواب دائماً لم ترفق وبالتالي السادة النواب لم یطلعوا علیھا، یطلعون
فقط على التقریر وھذا حصل في جدول األعمال اتفاقیة مع الصلیب األحمر أو االتفاقیات األخرى وبالتالي ھذه المالحظات الثالث یجب أن تدون

في كل االتفاقیات التي یتم عرضھا في مجلس النواب، الموضوع األول ھو االشتراكات المالیة واالستحقاقات المالیة على العراق والموضوع
.الثاني ھو الجدوى االقتصادیة والموضوع الثالث ھو النص األصلي الذي یجب أن یرفق في عرض ھذه المواضیع

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

.شكراً سیادة النائب، رئیس لجنة العالقات الخارجیة لدیكم تعلیق على مداخلة السید النائب

-:النائب شیركو محمد صالح –

بخصوص مالحظات السید النائب، ناقشنا في اللجنة قبل رفع المشروع للتصویت نجتمع مع خبراء من وزارة التجارة واالمانة العامة لمجلس
الوزراء. بین في المشروع أن وزارة المالیة بینت بكتابھا المرقم 9/4/690 في 13/11/2014 أنھا ال تؤید أي مشروع یكلف الخزینة العامة
أعباء مالیة إضافیة وبین البنك المركزي العراقي في كتابھ المرقم 16/718 في 3/8/2014 تأییده لالنضمام لالتفاقیة للحصول على دعم في

.مجال الزراعة والتجارة وتزوید العراق بالمعلومات التجاریة والعلمیة واالقتصادیة والزراعة وانتاج وشراء وبیع الحبوب

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

ً .مداخلة حول الموضوع؟ السید النائب فالح الخزعلي قدم مقترحاتك مكتوبة أیضا

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

سیادة الرئیس ھذا الموضوع من المواضیع المھمة جداً، سیادة الرئیس عتبنا على اإلخوة في اللجان المعنیة في ھذا الموضوع، لجنة الزراعة
والمیاه واالھوار، ألن ھذه الوزارة عندھا خطة زراعیة وھذه الخطة الزراعیة تتركز بشكل كبیر، سیادة الرئیس ھذا الموضوع بما یخص

الزراعة، أنا أعتبر لجنة الزراعة بالمناقشة واختیار الصیغة المناسبة على ھذه االتفاقیة دور مھم ألنھ نحن ماضین في مشروع االكتفاء الذاتي
فیما یخص الحبوب وھناك وجھة نظر لدى لجنة الزراعة ووجھة نظر لدى وزارة الزراعة والمیاه والمفروض في االجتماعات التي ستأتي في

األیام القادمة یجب أن یكون ھناك دور للجنة الزراعة ألنھ عندنا مالحظات ممكن أن نقدمھا لإلخوة المشاركین في صیاغة ھذه االتفاقیة نقدر أن
.نخرج بمحصلة یستطیع من خاللھا یصوت مجلس النواب

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

أنتم في اللجنة! لماذا لم تقدموھا؟

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

.في اللجنة فقط باالسم، لیس لدینا أي حضور في االجتماعات التي عقدتھا اللجان المعنیة بھذه االتفاقیة

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

.السید رئیس لجنة العالقات الخارجیة ألم تنسقوا مع لجنة الزراعة؟ لجنة الزراعة یقولون لم تتم إستشارتنا

-:النائب شیركو محمد صالح –

بخصوص إشراك اللجان األخرى في اجتماعاتنا نحن في لجنة العالقات الخارجیة قبل االجتماعات والقراءة االولى والثانیة نزود اللجان بكتاب
.رسمي لكي یشاركون، لكن مع األسف بعض المرات ال توجد استجابة وال یشاركون

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

.لجنة الزراعة من اللجان المعنیة

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –
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.نحن من اللجان المعنیة ولسنا لجنة اخرى كبقیة اللجان في مجلس النواب، لجنة مھمة واساسیة بھذا الموضوع

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

ما دامت اللجنة مذكورة في رفع التقریر مع اللجان االخرى یفترض ان یؤخذ برأیھا، اآلن تستطیعون، اعطوھم مجال ألیام لكي تدونون
.مالحظاتكم وتقدموھا لھم

-:النائب شیركو محمد صالح –

السید رئیس الجلسة لدي اضافة، النقطة (16) من التقریر بینت لجنة الزراعة والمیاه واالھوار بكتابھا المرقم (190) بتاریخ 25/6/2019
بأنھا توصي بإدراج مشروع القانون ضمن جدول اعمال مجلس النواب لقراءة ثانیة والمضي بالخطوات تشریعیة وفق السیاقات األصولیة

.المعتمدة

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

.أستاذنا العزیز على العكس، نحن مؤیدین لكن یجب اشراكنا في النقاش واالقرار النھائي

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

.سیادة النائب تقریركم یجب ان یصل الى لجنة العالقات الخارجیة مع مالحظاتكم

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

حقیقة ان انضمام العراق الى ھذه االتفاقیة سیحقق قفزة نوعیة في أداء الموانئ العراقیة، ربما یتساءل المستمع الكریم ویقول كیف؟ ما عالقة
التجارة بالموانئ؟ الموانئ العراقیة تعاني معاناة كبیرة من اجراءات الفحص والكشف والمعاینة من خالل الدور السلبي الذي تلعبھ بعض اللجان

القیاسیة التي تأتي وتخرج بنتائج سلبیة ضد بضاعة معینة ألمٍر ما تعرفونھ، اآلن بعد انضمام العراق الى االتفاقیة الدولیة للحدود لتجارة الحبوب
سوف أكون ملزماً بالتقیید بالضوابط والمعاییر القیاسیة المینائیة من ناحیة انھ الكشف على السفن والمكلفة بنقل البضائع مثالً على سبیل المثال

الحنطة من استرالیا الى الموانئ العراقیة دائماً ترى ان ھناك اجراءات تعقیدیة مثال على ذلك السفینة تأتي الى منطقة األنتظار ثم تتوجھ الى
المیناء ال لكي تفرغ حمولتھا وانما لكي یجرى علیھا الفحص لتعود مرة اخرى الى منطقة االنتظار وتنتظر النتائج التي تفحص في بغداد، أما

اآلن فھذه الخطوة تعد من الخطوات االیجابیة للبرلمان العراقي ألنھ سیفتح الباب للموانئ العراقیة لتؤدي دورھا أسوةً بما تؤدیھ الموانئ العراقیة
.وشكراً للسادة الذین قاموا بقراءة ھذه المسودة

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

بما ان ھذه االتفاقیة، نعم صحیح من االتفاقیات المھمة والتي تدر بمصالح كثیرة على البلد وخاصة في مجال االمن الغذائي، لذلك یجب إغناء ھذه
.االتفاقیة بمالحظاتكم ونرجو أخذ مالحظات لجنة الزراعة واالھوار ایضاً لكي تضمنونھا الى تقریركم

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

ھذه االتفاقیة من الدورة السابقة باإلضافة للذي تفضلوا بھ السیدات والسادة النواب من المالحظات معروف لجنابك وللسیدات والسادة النواب،
نحن كمجلس نواب لیس لدینا صالحیة بأن نعدل ببنود االتفاقیة سواء المصادقة او الرفض وھذه االتفاقیة اللجان المختصة االقتصاد واالستثمار

والزراعة والمیاه أبدت عدم اعتراضھا على المصادقة علیھا والتقریر وافي یتحدث عن استضافة لخبراء من وزارة التجارة ووزارة الزراعة
.ومھم العراق ان ینضم الى ھذا كي یكون عضو دائمي في المجلس العالمي للحبوب

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

ال نقصد االضافة الن ھذه صحیح بنود محصورة ولكن القصد المناقشات بین اللجان كي تتفقون على صیغة إما التصدیق واما الرفض، ھذا
القصد، شكراً جزیالً. تبقى لجنة العالقات وتفضلوا لجنة االقتصاد واالستثمار والزراعة والمیاه واالھوار تفضلوا، قلنا تبقى العالقات الخارجیة

.ویتفضل البقیة

الفقرة سابعاً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق.(لجنة العالقات*
.(الخارجیة، لجنة الصحة والبیئة

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق

-:النائب عبد عون عالوي طاھر –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق
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-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق

-:النائب دانا محمد جزاء –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق

 

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

مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق، ھل ھناك مداخالت؟ السیدة المقررة؟ السید المقرر ھل ھناك مداخالت؟
.من یرغب بالمداخلة؟ دكتورة ایناس، النائبة ایناس المكصوصي، تفضلي

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

أوالً: شكراً سیدي الرئیس والشكر موصول للجنة العالقات الخارجیة ولجنة الصحة والبیئة. صراحة انطلق من نقطة في النظام الداخلي المادة
(115) التي تقول (على كل لجنة أن تقدم تقریر للمجلس عن كل موضوع یحال لھا ویجب أن یشتمل التقریر على اإلجراءات التي قامت بھا

واألسباب التي استندت إلیھا في رأیھا وترفق بتقریرھا بخصوص المشروعات أو التشریعات محل تقریر ومذكرات اإلیضاحیة ویجب أن
یتضمن التقریر اآلراء المخالفة التي قد تكون أبدیت من أعضاءھا في ھذا الموضوع) ھنا انطلق من السطر األخیر (أُبدیت من أعضاءھا في
الموضوع) صراحة ھذا الموضوع مھم ھذه االتفاقیة كنت أتمنى واطلب من لجنة العالقات الخارجیة ولجنة الصحة والبیئة أن تعطینا تقریر

.منفصل ضمن ھذا التقریر تقریر رؤیة لجنة العالقات الخارجیة وأیضاً تقریر لجنة الصحة والبیئة

ثانیاً: أتمنى أن تكون ھناك انضمام الى لجنة التعلیم العالي النیابیة كون ھنالك نقاط مھمة تتعلق بخواص المواد الكیماویة لمادة الزئبق. بالمناسبة
بما یخص االتفاقیات فقط أحب أن أطلب من لجنة العالقات الخارجیة سیاق غیر مستقر في فقرات الجلسة السابقة كانت ھنالك اتفاقیة فیما یخص
حاملي سمة الدخول بین دولتین وكانت بنود االتفاقیة مرفق باللغة االنكلیزیة بعض ھذه االتفاقیات دائماً أما نجد نص فیھا باللغة االنكلیزیة أو ال
یوجد بھا مرفق باللغة االنكلیزیة، مع العلم أن ھذه اتفاقیة لسمة الدخول فیھا فقرة اختالف في فقرات االرتكلز أي الكمبینشن، لذا أرجو أن یكون

.دائماً ھنالك مرفق باللغة االنكلیزیة ألنھ نعرف انھ تم التوقیع على االتفاقیة باللغة االنكلیزیة

-:النائب شیركو محمد صالح –

.سوف نأخذ بالمالحظة ونناقشھا قبل تحویل المشروع للتصویت

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

.بالنسبة للفقرة ثامناً تقریر النشاط الفصلي للجنة الثقافة والسیاحة واآلثار طلبت اللجنة بتأجیل ھذه الفقرة لعدم اكتمال المناقشات داخل اللجنة

نوجھ الدائرة البرلمانیة بتدقیق المواد التي تدرج في جدول األعمال ونتجاوز ھذه الظاھرة، ظاھرة بأن كل فقرة اللجنة المعنیة تخرج وتقول بأنھ
لم نكمل المناقشة أو اللجنة تقول لم یصل التقریر أو لم تأتي المعلومات، لذلك ندعو البرلمانیة بالتنسیق الكامل مع اللجان المعنیة وإنھاء كافة

.المناقشات والتقریر ومن ثم رفعھ إلدراجھ على جدول األعمال حتى ال نضطر الى رفع الفقرة الى یوم آخر أو الى جلسة أخرى

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

معروف في كل القوانین بأن ھنالك لجنة رئیسیة ولجان ساندة وعندما تبعث اللجنة الرئیسیة كتاب الى لجنة ویُرد علیھا بكتاب رسمي قد ال یكون
في حینھا بأن یكون كل األعضاء حاضرین، ویأتي ھذا الرد بموجب كتاب رسمي ومرقم وبتاریخ حدیث، ھذا یعني بأنھ اللجنة شاركت بالرأي
مع اللجنة الرئیسة ولكن بعض اإلخوة مع جل واحترامي للجمیع یكونوا غیر حاضرین أو غیر موجودین في اللجنة ال یعرف بأن اللجنة أجابت

.على اللجنة الرئیسیة بالرأي

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

.نحن ال نعول على اآلراء الشخصیة لنائب أو نائبین وإنما نعول على التقریر وكتاب اللجنة إذا اللجنة طلبت كتاب
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-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

.بالضبط، في التقریر حینما یكون الكتاب موجود ومرقم یعتبر مشاركة أساسیة

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

.بالنسبة لھذه الفقرة شاھدنا كتاب من اللجنة المعنیة انھ لجنة الثقافة واآلثار تطلب بتأجیل الفقرة

.الفقرة تاسعاً: مناقشات عامة*

.دقیقة ونصف لكل مداخلة

-:النائب رشید عداي كرو –

أوالً: الیوم كانت ھنالك مظاھرة أمام مجلس النواب من قبل المحاضرین المجانین الحقیقة ذھبت إلیھم ورأیت أن بعض مطالبھم مشروعة ومن
حقھم البعض منھم كان محاضر لمدة خمسة سنوات بالمجان ولم یصدر تعیینھ ضمن الدرجات التي مضت، طبعاً نقاطھ لم تؤھلھ، وھم یعانون

من ھذه المشكلة التي ھي عدم تثبیتھم وھم محاضرین مجانین لحد اآلن وبعضھم من خریجي عام 2006 و 2007و 2005 وھي مستمرة لحد
اآلن ومطالبھم لیست صعبة التحقیق، المطلب األول كان انھ قرر مجلس النواب في موازنة ھذا العام بأن المحاضر یأخذ مبلغ وقدره (125) ألف
في الشھر الواحد، بعض المحافظات أعطتھا لھم بالكامل وبعضھا أعطتھم مبلغ ملیون دینار عن ثمانیة أشھر وبعض المحافظات أعطتھم (500)

ألف أو (600) ألف، لذا قالوا لماذا ھذا الفرق بیننا وبین البقیة؟ لذا حقیقة یحتاج من مجلس النواب مخاطبة وزارة المالیة الى ان یعطوھم بقیة
.المحافظات بالتساوي الذي ھو ملیون دینار

ثانیاً: بالنسبة لمسالة إطالق درجات الحذف واالستحداث التي قمنا بإطالقھا لعام 2016 وبقى لدینا لعام 2017 و 2018 لذا إذا استطعنا نحن
كمجلس النواب نطلق ھذه الدرجات مكان الذین خرجوا للتقاعد ھذا سوف تسد خلل كبیر وتسد مجموعة كبیرة منھم، باإلضافة إذا استطعنا أن

.نستحدث لھم درجات وظیفیة في الموازنة القادمة

توجد شریحة أخرى منھم غفلنا عنھم في موازنة العام الماضي وھو ھنالك إداریین بالمجان أیضاً في وزارة التربیة الذین یكونون ھم الكتبة أو
الحراس أو الحرفیین وھؤالء كلھم أیضاً لم یتم شمولھم بمنحة الـ(125) ألف، لذا نطالب بشمولھم بھذه المنحة حالھم حال اآلخرین، طبعاً ھذه
شریحة مھمة حقیقة مثالً لدینا في محافظة بابل بعض المدارس أكثر من نصف العدد منھم ھي من المحاضرین واإلداریین المجانین، لذا علینا

.نحن كمجلس النواب وكما واعدتھم بطرح الموضوع علیكم وبأن یقف مجلس النواب معھم إن شاء هللا في الموازنة القادمة

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

نحن قمنا بإستقبال ممثلي المحاضرین المجانیین الیوم واستمعنا الى شكواھم واستلمنا مطالبھم أیضاً بحضور أعضاء من لجنة التربیة السیدة ھدى
جار هللا والسید النائب طعمة لعیبي وآخرین أیضاً ووعدناھم بأنھ سوف نحاول جھد اإلمكان بإدراج تخصیص لھم في موازنة عام 2020 أقلھا
نعطیھم شيء من المكافآت ومن بعد ذلك نحاول تثبیتھم كعقود ولیس كمالك إذا أمكن مالك طبعاً أحسن وإذا لم یحصل ذلك اقلھا تثبیتھم كعقود
وأیضاً كلفنا لجنة التربیة بمتابعة مسألة لماذا بعض المحافظات لم تسلم المبلغ كامالً الى المحاضرین؟ إن شاء هللا لجنة التربیة سوف تعطینا من

.خالل التقریر الجواب الكافي

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

بالنسبة الختالف المبلغ الذي باشر في تاریخ 1/9 أو 3/9 لغایة نھایة السنة یستلم ملیون دینار عن ثمانیة أشھر والذي باشر عام 2019 في
.الشھر الواحد یستلم نصف الملیون عن أربعة أشھر أما االختالف ھذا فیتحمل الذي سلم أو المدیریة مسؤولیة ھذا الموضوع

 

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

كلھم أخذوا ولكن منھم أخذ االقل والبعض أكثر. أبداً لم یُعطوھم، إذن أرفع لنا تقریر إلى لجنة التربیة لمتابعة لماذا لم یُعطوھم؟

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

الیوم لدي قضیة في غایة األھمیة تتلخص في موضوع عدم قیام سلطة الطیران المدني بالسماح للطائرات الزراعیة بمكافحة آفات الدوباس التي
تنتشر بشكل خطیر في أكثر من أربع إلى خمس محافظات وھنالك أكثر من خمسة أو ستة مالیین شجرة نخیل بدأت یتراجع اإلنتاج فیھا بشكل
خطیر وعندما تقصینا على الموضوع الحظنا انھ شركة ایرباص األمریكیة ھي التي قامت باإلیقاف اإلجباري للطائرات العراقیة السبعة وھذه
الطائرات ھي بأتم الصالحیة اآلن ولكن لإلیقاف اإلجباري من ھذه الشركة سوف یؤدي الى القضاء التام على شجرة النخیل، ھنالك أكثر من

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

ھل أعطاء اإلذن بالتحلیق یكون من شركة ایرباص؟

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

أن شركة ایرباص ھي المجھزة لھذه الطائرات وقامت بعملیة المنع واإلیقاف اإلجباري لھذه الطائرات وقدمنا أكثر من كتاب بدًء من تاریخ
28/12/2018 الى وزارة الزراعة واألمانة العامة لمجلس الوزراء والى سلطة الطیران المدني والى النائب األول لرئیس المجلس األستاذ

حسن الكعبي، ولكن العجیب عدم وجود أي استجابة، والیوم ثروة النخیل في العراق في خطر وأنا استغرب ھذا السكوت وصل على ھذه
المخالفات من قبل جمیع ھذه الجھات وال نعرف بالضبط ھل لیس باستطاعة الحكومة العراقیة أن تسمح لطائرة أو طائرتین زراعیة بمكافحة ھذه

اآلفات؟ علماً أن المكافحة ال تستغرق سوى (15-20) یوم وبعدھا یمكن العودة وإیقاف ھذه الطائرات ان كان فعالً تم إیقافھا من قبل شركة
.ایرباص

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

.نوجھ لجنة الزراعة واألھوار للمتابعة الفوریة لھذا األمر واعطائنا السبب الذي منع أو بعدم اعطاء اإلذن لتحلیق الطائرات الزراعیة

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.أنا كتبت للجنة واللجنة خاطبت وزارة الزراعة، وزارة الزراعة ذكرت إنھ إیقاف أجباري من قبل الشركة

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

لكن ھذا التحلیق أجباري وتحلیق ضروري جداً، ھناك آفات زراعیة، وھذه الطائرات تقوم برش المبیدات ولیست سفرة سیاحیة، وال طلعات
عسكریة، ھذا الرد من وزارة الزراعة غیر مقبول أبداً ویجب أن یعطونا األسباب الحقیقیة، واإل فان الثروة الزراعیة وخاصة في مناطق محددة

.ھي معرضة للضرر وخاصة في ھذا الموسم الذي تنتشر فیھ اآلفات الزراعیة

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

قرار (347) لسنة 2015 الخاص بالمشاریع المتوقفة بسبب أحداث 2014، ھذه المشاریع توقفت بعد األحداث بموجب قرار مجلس الوزراء،
صدر بعدھا قرار (347) لسنة 2015 الذي نظم التعامل مع ھذه المشاریع وفق تعلیمات خاصة منھا التسویة مع المقاول وصرف مستحقاتھ او

تجمید المقاولة وأرجاعھا مرة  ثانیة بعد إجراء ذرعة واقع حال لھذه المشاریع، قامت الدوائر المعنیة بأجراء ما مطلوب وإجراء ذرعة واقع حال
للجان ُمَشكلة، قامت ھذه اللجان بأحصاء مستحقات المقاولین وأرسالھا إلى وزارة التخطیط عبر المحافظة، أستغرقت ھذه العملیة من سنتین إلى

ثالث سنوات ألكمال ھذه المشاریع الموجودة داخل محافظة نینوى، اكمال المستمسكات المطلوبة وأكمال ذرعة واقع حال كان جدا شاق ألنھ
ھناك مشاریع رجعت إلى الصفر، او نسبة أنجازھا كانت (70%-80%) أصبحت (30%-40%) فكان الموضوع یستغرق مدة طویلة من

لجان الذرعات المشكلة لكي تحصي ھذه المستحقات، نتفاجأ بعد سنتین قیام وزارة التخطیط بوضع تعلیمات جدیدة حالیاً بأشتراطھا بإجراء كشف
الضرر على المشاریع الموجودة، كشف الضرر تشكل لجان من وزارة التخطیط من بغداد یذھبون إلى المشاریع المعنیة، لكل مشروع لجنة

خاصة، عدد المشاریع تقریباً (2000) مشروع أو اكثر، عملیة أجراء كشف ضرر من جدید علیھا واجراء ذرعة واقع حال من جدید سوف
تستغرق أكثر من ثالث او أربع سنوات توجد مشاریع جداً مھمة متوقفة على موضوع كشف الضرر حالیاً من قبل وزارة التخطیط، منھا مشاریع

مجاري األیمن واألیسر داخل مدینة الموصل ومنھا مستشفیات ربیعة وتلعفر ومنھا مجسرات داخل المدینة، ھذه مشاریع جداً مھمة نطلب من
وزارة التخطیط اعتماد ذرعات واقع الحال التي قامت بھا اللجان المشكلة داخل الدوائر المعنیة التي تتحمل مسؤولیة كشف األضرار التي قدمتھا

.للوزارة تعجیالً لألمر وأرجاع ھذه المشاریع إلى واقع الحال التي تعتبر جداً مھمة للمحافظة

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

قبل أربعة أیام كان ھناك لقاء مع وكالء وزارات والبلدیات واالسكان واإلعمار والمالیة وأیضاً وزارات اخرى، من جملة المواضیع التي طرحت
موضوع المشاریع المتوقفة في جمیع المحافظات بما فیھا محافظة نینوى، وبالحرف الواحد قالوا تم اطالق التخصیصات، أو أكثر التخصیصات
للمحافظات المحررة وباألخص محافظة نینوى، لذلك أنا أدعو نواب محافظة نینوى إلى متابعة المشاریع المتوقفة والمبالغ المخصصة والتي تم

تخصصیھا وصرفھا، متابعتھا مع مجلس محافظة نینوى وأیضاً مع السید محافظ نینوى وھذه من صلب واجباتكم، وال یوجد تقصیر لدیكم السادة
نواب محافظة نینوى، ولكن بصدد المشاریع المتوفقة نرید منكم تقریر مفصل في األیام القادمة، إذا جاءت فعلیكم المتابعة مع مجلس المحافظة،

.أجلبوا لنا كتاب رسمي من مجلس محافظة نینوى حتى نوجھھ إلى وزارة التخطیط

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

وصلني شكوى وأعتصام األطباء البیطریین المعتصمین في بغداد والذین یشكل عددھم حوالي (6) آالف طبیب بیطري، ھؤالء یطالبون وبشدة
إنھم محرومون من موضوع الدرجات الوظیفیة، علماً إن درجاتھم الوظیفیة مرة تأتي على وزارة الزراعة وأخرى تأتي على وزارة البیئة،

ولكنھم یقولون أن الوزارتین ال تمنحھم الدرجات، واالمر اآلخر موضوع تعیینھم جداً صعب، ومنذ سنین طویلة ال اعرف عددھا بالضبط لم
.یصدر تعیین لألطباء البیطریین الخریجین في العراق
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االمر اآلخر ھو عدم شمولھم بالتدرج الطبي، یقولون إن كلیاتھم مدرجة ضمن كلیات المجموعة الطبیة لكن ال یعتمد موضوع التدرج الطبي
بالنسبة للمتعینین، لذلك أسترعي أنتباه مجلسنا الموقر لھذه الشریحة الكبیرة الذین عددھم ال یقل عن (6) آالف عدا الخریجین الذي یتخرجون كل

.سنة

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

لدینا شریحة المتقاعدین تم تقدیم طلب من قبل السید النائب (وجیھ عباس) قبل فترة إلى رئاسة مجلس النواب ومن ثم تم أرسال ھذا الطلب إلى
ً رئاسة الوزراء من أجل تعدیل ھذا القانون وأرسال مشروع تعدیل رواتب المتقاعدین، كلنا نعلم إن المتقاعد یستلم (400) ألف دینار وھذا طبعا

قلیل، اتمنى من خالل جنابك دكتور (بشیر) التأكید على رئاسة الوزراء باألسراع بتقدیم ھذا المشروع إلى مجلس النواب لیتم التصویت علیھ،
فیما یخص المتقاعدین بصورة عامة، كذلك لدینا متقاعدین من الشرطة قبل خمس سنوات تم إحالتھم إلى التقاعد ولحد اآلن ولم یتجاوزوا سن

.الـ(50) سنة وال یستلمون تقاعد، أرجو األھتمام بھذه الشریحة ألنھم بأعداد لیست قلیلة

النقطة األخیرة: ملف التعویضات قبل فترة كان ھناك ِحراك من قبل جنابكم ومن قبل السید (محمد الحلبوسي) ومن قبل كثیر من الجھات
الحكومیة على لجنة التعویضات المركزیة وفعالً قامت بتخصیص أیام متعددة لمحافظة نینوى بأعتبار إنھا من اكثر المحافظات المتضررة وفیھا

شمول كثیر، لكن بصراحة یصلنا من خالل المواطنین ومن خالل اللجنة في محافظة نینوى إنھ في ھذه الفترة األخیرة ھناك تباطؤ بأرسال
التعویضات الصكوك التي ترسل إلى محافظة نینوى باعداد جداً قلیلة، وھذا یحول دون عودة األھالي إلى مناطقھم، فأتمنى تدخلكم الشخصي

وانت صراحة حریص ولیس مجاملة حریص على قضایا نینوى، تدخلك الشخصي سواء مع األمین العام لمجلس الوزراء باعطاء موعد لنواب
نینوى لمقابلتھ للضغط على ھذا الموضوع، أو من خالل أرسال كتاب رسمي إلى لجنة التعویضات، لتعویض محافظة نینوى أتصلت قبل یوم
ألخذ موعد وأعطوني موعد في األسبوع القادم، أتمنى تدخل جنابك حتى یذھب الكثیر من نواب محافظة نینوى لھذا الموعد من أجل الضغط

.على ملف التعویضات

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

نحن نتابع دائماً ھذا الموضوع والمواضیع المماثلة، قبل أیام كان لدینا لقاء مع السید رئیس الوزراء وتم مناقشة ھذا الموضوع ألطالق
التعویضات لكافة المحافظات العراقیة، تعویضات من جراء السیول والفیضانات وتعویضات الفالحین والتعویضات العامة للمتضررین من
النظام السابق من العملیات األرھابیة، كل ھذه وعد السید رئیس الوزراء بعمل ما یمكن عملھ ضمن البرنامج الحكومي خالل السنة المالیة

.الحالیة، ونحن أیضاً نكون على الخط ونتابع ھذا الموضوع، فقط ذكروننا لكي نأخذ لكم موعد مقابلة مع االمانة العامة لمجلس الوزراء

-:النائب اسعد یاسین صباح المرشدي –

في الفترة السابقة قمت بزیارة لوزارة العدل وحقیقة تفاجئنا بإعمام موجود باب أحد مدیریاتھا العامة، ھذا اإلعمام یقضي بعدم دخول أي نائب إلى
.المدیریة إال بعلم السید الوزیر او مكتب الوزیر وھذا منافي ومخالف للدستور

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

أي وزارة ھذه؟

-:النائب اسعد یاسین صباح المرشدي –

وزارة العدل، وأبلغت ھیأة الرئاسة والسید رئیس المجلس وكان بھا توجیھ لحد اآلن لم یُرفع ھذا اإلعمام، والنتیجة یوم أمس قمت بزیارة إلى
وزارة األسكان واألعمار/ المدیریة العامة للطرق والجسور وأیضاً تفاجأت بإعمام موجود في باب المدیریة بعدم زیارة أي نائب إلى المدیریة إال
بإذن أو موافقة السید الوزیر، وھذه إعمامات مخالفة للقانون والدستور، یجب على ھیأة الرئاسة أن تفاتح ھذه الوزارات وتخاطب السادة الوزراء

.بھذه المخالفات

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

ھذا االجراء مخالف للدستور ومخالف للمھام الرئیسة للسادة النواب، سبق كما تعلمون حضراتكم تم إعمام إلى مجلس الوزراء وإلى األمانة
العامة ألخبار الوزرات كافة بأن النائب لھ صالحیة الدخول إلى المؤسسات والوزارات لمتابعة أمور المواطنین وأیضا لمراقبة تنفیذ التعلیمات

.والقوانین بصورة خاصة، سنعید وسنؤكد على الحكومة ھذه التعامیم وھذا من صلب واجبكم
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