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محضـر جلسـة رقم (22) األربعاء (18/12/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي األول

محضـر جلسـة رقم (22) األربعاء (18/12/2019) م
 

ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (180) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (06:30) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانیة والعشرین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:الموظف مرتضى مھدي –

.یتلوا آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون

في الجلسات السابقة تمت مناقشة األحداث التي حصلت في محافظة ذي قار وكانت ھنالك إجتماعات للجان المعنیة إلتخاذ أو إلعداد صیغة قرار
.یصوت علیھ مجلس النواب أخرھا كان التنسیق بین اللجنتین القانونیة والمالیة

أطلب من المجلس إضافة فقرة إلى جدول األعمال تتضمن صیغة قرار نیابي بما یتعلق بمطالب المتظاھرین في محافظة ذي قار والنجف
ً .ومیسان أیضا

.أطلب من المجلس التصویت على إضافة الفقرة وأیضاً تقدیمھا لتكون الفقرة رقم واحد

.(تم التصویت بالموافقة)

-:أقرأ صیغة القرار

-:بإسم الشعب طبقاً ألحكام المادة (59) ثانیاً والمادة (38) خامساً (أ) من الدستور صدر القرار االتي   

قرار مجلس النواب رقم ( ) لسنة 2019 قرر مجلس النواب في جلسة المرقمة (22) في 18/12/2019   

-:ما یأتي   

ً أ
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.أوالً: إعتبار محافظة ذي قار مدینة منكوبة

ثانیاً: تتولى لجنة األمن والدفاع النیابیة بتقصي الحقائق لمعرفة مرتكبي جرائم القتل ومتابعة تنفیذ أوامر القبض ومنع السفر الصادرة من
.القضاء العراقي بحق المتھمین وتقدیم توصیاتھا للمجلس خالل مدة شھر

ثالثاً: شمول الشھداء من المتظاھرین السلمیین بكافة إمتیازات وحقوق الشھداء المنصوص علیھا في قانون مؤسسة الشھداء رقم (2) لسنة
.2016 وضحایا االرھاب

رابعاً: تتولى وزارة الصحة بعالج جمیع الجرحى من المتظاھرین السلمیین والقوات األمنیة وعلى نفقة الوزارة في داخل أو خارج العراق بما
.یضمن الرعایة الصحیة

خامساً: إلزام وزارة النفط بتوفیر فرص عمل ألبناء محافظة میسان ومحافظة ذي قار في الشركات النفطیة العاملة في المحافظات المذكورة
.وإنھاء العمالة األجنبیة قدر اإلمكان في تلك الشركات

.السیدات والسادة النواب، سوف أتحدث بھذه الفقرة حتى ال تكون عرضة للطعن وتكون قابلة للتطبیق، سوف أتحدث باألرقام

سادساً: تتولى وزارة المالیة إستحداث الدرجات الوظیفیة ألبناء محافظة ذي قار ومیسان والنجف وتوفیر التخصیص المالي الالزم ضمن
.موازنة عام 2020

-:القرار یتحدث، سوف أقرأھا بالصیغة التالیة   

سادساً: تتولى وزارة المالیة توزیع الدرجات الوظیفیة الناتجة من حركة المالك وتطبیق قانون التقاعد الموحد المعدل الذي شرعھ مجلس 
.النواب على كافة المحافظات وإعطاء أھمیة إلى محافظة ذي قار ومیسان والنجف نتیجة األحداث األخیرة

.تتوزع على كل المحافظات ونعطي أولویة

.إخوان، توزع على كل المحافظات

سابعاً: یتولى مجلس الوزراء إكمال تخصیص الدور السكنیة واطئة الكلفة لكل المحافظات من الوحدات السكنیة المخصصة للفقراء
.والمتجاوزین وإیالء اإلھتمام للمحافظات المذكورة

.ثامناً: یتولى مجلس الوزراء تخصیص مبلغ عاجل من تخصیصات الطوارئ المرصودة في قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لسنة 2019

تاسعاً: تتولى وزارة المالیة تدویر كافة الواردات من المبالغ المخصصة لمشاریع البلدیة في محافظة ذي قار والمعدة والممولة من إیرادات
البلدیة وأیضاً مشاریع تنمیة اآلقالیم لتأخر تنفیذھا بسبب الظروف اإلستثنائیة التي تمر بھا المحافظة على أن تتولى وزارة المالیة رفع

.التخصیصات المقدمة من بلدیات المحافظة والتي تمول من إیراداتھم

عاشراً: تتولى وزارة المالیة توفیر التخصیصات الالزمة لمعالجة أزمة الكھرباء كون المحافظة (والمقصود محافظة ذي قار) األقل تجھیزاً
.بالتیار الكھربائي

.ھذه المعلومة لیست دقیقة

األقل تجھیزاً بالتیار الكھربائي، والمصادقة على الخطة المقدمة لحل اإلختناق وإكمال شبكة النقل والتوزیع بالمحافظة التي تحتاج إلى مبالغ
.وعلى وزارة المالیة إجراء التسھیالت الالزمة سواء كانت من المیزانیة أو من القروض لتسھیل إكمال الفقرة المذكورة

.كل ما نتحدث بھ نوصي إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنیة إلتخاذ الالزم

تكلیف لجنة الخدمات النیابیة وبالتنسیق مع مجلس الوزراء وبدراسة الواقع الخدمي في المحافظة ومراجعة جدول تخصیصات وزارة المالیة
.والتخطیط ومبالغ المشاریع المستمرة والجدیدة والمدارس والبترودوالر والحد من الفقر والدور ودراسة مشاكل التمویل للمشاریع الخدمیة

-:ھذا األمر المعني بھ اللجنة المالیة وھو جزء من مھام المعنیة بھا اللجنة المالیة وبدالً من لجنة الخدمات تكون الفقرة

حادي عشر: تُكلف اللجان النیابیة المعنیة وبالتنسیق مع مجلس الوزراء بدراسة الواقع الخدمي في المحافظة ومراجعة جدول تخصیصات
وزارة المالیة والتخطیط ومبالغ المشاریع المستمرة والجدیدة والمدارس والبترودوالر والحد من الفقر والدور ودراسة مشاكل التمویل

.للمشاریع الخدمیة

ثاني عشر: تلتزم وزارة الصحة بتخصیص المبالغ الالزمة لبناء مركز تخصصي لعالج األمراض السرطانیة في المحافظة وتوضع ضمن
.الخطة االستثماریة لعام 2020

ً
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ثالث عشر: اإلشادة بالدور الكبیر للعشائر العراقیة في كافة المحافظات العراقیة جمیعاً ونخص بالذكر محافظة ذي قار بحمایة المحافظة من
.المندسین والتعاون مع األجھزة األمنیة في المحافظة

.(رابع عشر: تتولى وزارة المالیة بتوفیر التخصیصات الالزمة لتعویضات المادة (140

.خامس عشر: تتولى وزارة الصحة اإلسراع  بإستكمال المستشفى التركي في محافظة ذي قار

.سادس عشر: یتم التوصیة إلى وزارة المالیة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتثبیت المحاضرین في موازنة عام 2020 عند توفر السیولة المالیة

.السیدة النائبة، مجلس النواب، نعم تفضلي

.أیضاً، أطلب من اللجنة المالیة بموجب ھذه التوصیات

السید رئیس اللجنة المالیة، قبل أن أعرض ھذا األمر للتصویت، كل المحافظات عانت من تأخر المصادقة على موازناتھا في مجالس المحافظات
ومن ثم في وزارة التخطیط وما بعدھا التمویل في وزارة المالیة باإلضافة إلى األحداث التي حدثت في المحافظات الجنوبیة لم تتمكن المحافظات

  .من صرف موازناتھا، موازنات تنمیة اآلقالیم وبالتالي ھذه النفقات ما لم تجدوا لھا عالج لم تدور على موازنة العام القادم

أطلب من اللجنة المالیة إتخاذ االجراءات الالزمة لضمان إستحقاقات المحافظات من تنمیة اآلقالیم ومن التخصیصات اإلستثماریة بالمحافظات   
.لمعالجة التأخیر الذي حصل في كثیر من المحافظات بسبب األحداث األخیرة

في العام 2019 توجد في إحدى فقرات الموازنة سمحت بتدویر التخصیصات للعام 2018 الممولة إلى عام 2019 واآلن لدیھم تمویل وجائھم
.متأخر ولكن لم یلحقوا أن یعملوا للمشاریع وبالتالي سوف یسلب حق المحافظات التي لم تتمكن من تنفیذ إجرائاتھا

أطلب من المجلس التصویت على التوصیات التي تم ذكرھا، وتكون الصیاغة التوصیة للجھات المعنیة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة في كل
.المحافظات وأیضاً إعطاء األولویة للمحافظات التي ذكرت

.(تم التصویت بالموافقة)

سبق وأن صوت مجلس النواب على تعویض المتضررین من السیول في محافظة میسان، التأكید على الحكومة بإكمال اإلجراءات الالزمة
.لتعویض المتضررین

ً .الفقرة ثانیا

نقطة نظام بخصوص؟ النصاب سوف تحصل لھ مشكلة وأنا لدي قوانین مھمة، أعطیكم الحدیث بعد إكمال القوانین أفتح مجال للمداخالت وإذا
مضیت بالمداخالت فمعنى ذلك أننا لن نتوقف، أین المخالفة؟ ماھي المخالفة؟ إختصاصات مجلس النواب ماذا بھا؟ السید النائب لم أخالف، ال

.یوجد خالف، أعطیك بعد، لیست مخالفة، ترید مداخلة أعطیك، تفضل أستمع إلى نقطة النظام إذا لم تكن نقطة نظام البث مباشر أخذفھا، تفضل

-:(النائب یوسف بعیر الكالبي (نقطة نظام –

.نقطة نظامي المادة (61) أوالً وثانیاً من الدستور

.سیادة الرئیس، یوم 12/12 كان من المفترض إستجواب السید وزیر النفط وبسبب إستقالة الوزارة تم تأجیل كافة اإلستجوابات

سیادة الرئیس، المادة ثانیاً، الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة، بإعتبارنا لجنة نزاھة ھناك معلومات كثیرة وحقائق واقعیة بقیام الوزراء بإجراءات
كارثیة بحق وزاراتھم بإبرام عقود كبیرة وعلیھ أنا واإلخوة واألخوات الذین قدمنا طلبات اإلستجواب حتى یمضي دورنا الرقابي والتشریعي

كمجلس نواب نطالب أن یحال السادة الوزراء المستجوبون إلى التحقیق وسحب یدھم لمدة شھرین إلى حین إستكمال إجراءات التحقیق باألسئلة
التي وجھت للسادة الوزراء في اإلستجوابات وإال فھناك اآلن ھجمة حقیقیة من السادة الوزراء على التعاقدات وعلى إجراء مخالفات قانونیة

.كبیرة یجب على مجلس النواب أن یقف عندھا وبقوة

-:السید رئیس مجلس النواب –

في ما یتعلق باإلستجوابات، الحكومة مستقیلة وبالتالي الحكومة برئیسھا ووزرائھا یمارسون تسییر األعمال إلى حین إختیار حكومة جدیدة، فال
نمضي باإلستجواب، اإلستجواب لغرض سحب الثقة من عدمھ، والثقة إنعدمت بإستقالة الحكومة ولكن ھذا ال یمنع أن یقوم المستجوب بممارسة

.حقھ بإحالة ھذه الملفات إلى ھیأة النزاھة وإلى السلطة القضائیة للتحقیق فیما لو توجد مخالفات في ھذا الشأن وإتخاذ اإلجراءات الالزمة

.تقدم بطلب وسوف نعرضھ على الجھة القانونیة

الفقرة أوالً: التصویت على مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة *
.(والعملیات اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل. (لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین، اللجنة القانونیة، لجنة حقوق اإلنسان
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.تفضلوا

.نقطة نظام، تفضل

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

-:سیادة الرئیس

أوالً: نحن الیوم بأمس الحاجة أن نصوت على قانون اإلنتخابات ولھ كل األولویة، طالما أصبحت الفقرة األولى ھي قانون تعدیل قانون تعویض
.المتضررین من جراء العملیات العسكریة، ھذا القانون اآلن الذي أمامي والتعدیل الذي حصل علیھ فیھ تبعات مالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

حدد لي الفقرة التي فیھا تبعات مالیة؟

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.التبعات المالیة أنا أحددھا لك في المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أین ھي؟ وأنا سوف أجیبك علیھا

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

ً .فیما یتعلق بالمادة (6) حادي عشر، فیما یتعلق بالمادة (7) ثانیاً، أیضاً فیما یتعلق بالمادة (7) رابعاً، فیما یتعلق بھا أیضاً، رابعا

.أي نص تعدیل فیھ إمتیازات وفیھ إضافات وأیضاً ھناك درجات وظیفیة جدیدة، موظف بعنوان مدیر عام

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أبداً، وال درجة وظیفیة موجودة

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.ھذه ھنا وأنا أتجدث عنھا لك أمامي

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین ھي؟ بأي فقرة؟

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.(ھذه، المادة (8) صفحة (5

.المادة (8) یدیر كل من التشكیالت المنصوص علیھا موظف بعنوان مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة (13)

.ھذه إضافة جدیدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین ھي؟

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.(الصفحة رقم (5

لماذا عدلتھا؟ یدیر كل من التشكیالت المنصوص علیھا في البنود (ثانیاً) و (ثالثاً) و (رابعاً) موظف بعنوان مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة
.أولیة

.و ثامناً، من المادة (7) من ھذا القانون موظف بعنوان مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة
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.سیدي الرئیس، ھذا القانون فیھ تبعات مالیة واضحة وأنا اعترض علیھ من حیث المبدأ

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین ھي الفقرة؟

 

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.أمامك أشرت لك بھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اآلن، ھذه واحدة، الثانیة، الثالثة، الرابعة، الخامسة

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.الصفحة الخامسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الصفحة الخامسة ھي األسباب الموجبة

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

-:ال، أنا التي أمامي ھي الصفحة الخامسة المادة (13) المادة (8) المعدلة

یدیر كل من التشكیالت المنصوص علیھا في البنود (ثانیاً) و (ثالثاً) و (رابعاً) و (ثامناً) من المادة (7) من قانون رقم (2) لسنة 2016 موظف
.بعنوان مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة

.وأیضاً، لدیك، یشمل موظفوا مؤسسة الشھداء، في المادة (15) ھذه أیضاً إضافة جدیدة

.(وأیضاً رابعاً من المادة (7) وثانیاً من المادة (7

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (7) ما الذي تقولھ؟

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

-:المادة (7) یمنح من أعاقھ العجز بنسبة 29% فما دون مكافأة إصابة وتحتسب وفق المعادلة

.(نسبة العجز مضروباً × (500000) خمسمائة ألف دینار عن كل درجة عجز)

.ھذه معادلة جدیدة بنسبة العجز، قلل نسبة العجز

كل ھذه األشاء سیادة الرئیس أثبت علیھا مالحظاتي وفیھا تبعات لم یؤخذ بھا رأي الحكومة وأیضاً لم یكن ھناك دور للجنة المالیة في ھذا الجانب
.وأنا أسجل تحفظي على ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، شكراً

.السید رئیس اللجنة، تفضل

-:النائب عبد اإللھ محمد علي النائلي –

سیادة الرئیس، ھذا القانون مقترح ھو من لجنة الشھداء وأیضاً إشتركت فیھ اللجنة القانونیة ولجنة حقوق اإلنسان ولو كان یعني إشراك اللجنة
المالیة أیضاً لم یكن ھناك أي مانع ألننا أخذنا وقت طویل بالمناقشة وإذا كانت ھناك مالحظات على القانون فلنبدأ بقراءة القانون ونصوت علیھ
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وإذا توجد مالحظات حول أي مادة من المواد، أنا أبین للسادة أعضاء مجلس النواب ما ھو الھدف من التعدیل وبعد ذلك المجلس مخیر
.بالتصویت من عدمھ

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نمضي بالتصویت وللمجلس ما یرتأي

-:النائب عبد اإللھ محمد علي النائلي –

یقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (1) الفقرة ثانیاً، خطأ مطبعي، بدل أو، و، لجنة فرعیة أو أكثر في بغداد وإقلیم كردستان وكل محافظة غیر منتظمة في إقلیم وثالث لجان
.فرعیة في المحافظات التي شھدت

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد لطیف المحمدي –

یقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.رقم (20) لسنة 2009 المعدل

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

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد لطیف المحمدي –

یقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.رقم (20) لسنة 2009 المعدل

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

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة یسرى رجب كمر علي –

تقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.رقم (20) لسنة 2009 المعدل

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

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة یسرى رجب كمر علي –

تقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.رقم (20) لسنة 2009 المعدل
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

تقرأ المادة (6) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.رقم (20) لسنة 2009 المعدل

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

.قبل التصویت، نقطة نظام للسید رئیس اللجنة المالیة وعضو اللجنة المالیة السید فالح ساري

.السید رئیس اللجنة المالیة، بخصوص ھذه المادة، إذا أمكن

-:(النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام –

سیادة الرئیس، ھذا مقترح قانون أي لیس بمشروع قانون جاء من الحكومة أكثر من أربعة إلى خمسة مواد فیھن جنبة مالیة بھا مئآت الملیارات،
.ونحن اآلن لدینا نقص في موازنتنا (40) ملیار دوالر، الموازنة القادمة لدینا عجز

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

ما ھو عنوان الزیادة؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.مثالً، الیوم

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

.شیخ فالح

.سیادة النائب

.دكتور ھیثم

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.شیخ، أنا من حقي أحكي

.توجد قضایا مالیة، لم تأخذوا رأینا بھا ولم تأخذوا رأي الحكومة

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

.دكتور ھیثم، وجھ كالمك لنا

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

سیادة الرئیس، یوجد مثل، مضاعفة الرواتب ثالثة أضعاف، المفروض أن نعد والعدد كم؟ وكم تكلفتھا المالیة؟ ووزارة المالیة ھل تستطیع أن
تغطیھا؟ أم انھا ال تستطیع؟

.(ثانیاً: یمنح من أعاقھ العجز بنسبة (29%) فما فوق مبلغ إجمالي، المادة (7) ثانیاً، حسناً، ھذه المادة (2

.جعلوا المدراء، مدراء عامین، ونحن بالعكس نقوم بالتقلیل وھم یریدون مدراء عامین

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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دكتور ھیثم، بخصوص المادة (6) ما الذي تقترحھ حتى تكون مطابقة لقانون التقاعد؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

سیادة الرئیس، التقاعد وصف ھذه الحالة، یوجد قانون تقاعد موحد وصف نسبة العجز علیھ نسبة والراتب األصلي علیھ نسبة وال یوجد لھ داع
.بأن ذكر حقیقةً في ھذا القانون

سیادة الرئیس، لذلك أنا أقول الیوم نطلب التأجیل ویعرض علینا وغداً نحن في اللجنة المالیة ندرسھ وندرج فیھ التبعات المالیة وإن شاء هللا نقدمھ
.مرة أخرى ونكون متفقین مع اللجان المختصة األخرى

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

.السید رئیس اللجنة، إخوان، ال یوجد مداخالت بالقراءة، أنا سوف أعطیك دور، لك دور، ولكن حتى أوضح لإلخوان

في موضوع التصویت على القانون حسب النظام الداخلي ال توجد مناقشات ولكن نستأنس برأي رئیس اللجنة ویجاوب رئیس اللجنة وممكن
.عضو اللجنة ألن الموضوع فیھ جنبة مالیة، لذا الرجاء نكتفي بنقاط النظام بالنسبة للسید فالح الساري والسید الدكتور ھیثم الجبوري

.أستاذ حسن، فقط لیكمل زمالئك

.السید رئیس لجنة الشھداء

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

سیادة الرئیس، ھذه الفقرة للمادة (6) ھذه موجودة في أصل القانون، وفي أصل القانون موجودة المادة (8) ثانیاً، قانون (57) لسنة 2015
.المعدل، یعوض المصاب بنسبة عجز من (50 إلى 74%) بمبلغ ال یقل عن (3) ملیون وال یزید عن، ھذا بالنسبة للتعویضات

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

ما الذي تغیر بھا؟

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

سیادة ال رئیس، لم یتغیر بھا شيء، نحن ما الذي اعطیناه ھنا، ھذا الموظف الذي لدیھ نسبة عجز من (75) فأكثر، الموظف، ونحن أعطینا لغیر
الموظفین الذین لدیھم نسبة عجز (75%) فما فوق راتب ثالثة أضعاف الحد األدنى، أي ملیون ومئتین، أعطینا لغیر الموظفین، لذلك الموظف لم

نكن قد شملناه سابقاً بالملیون ومئتین، یوجد موظفین یستشھدون أو یصابون ولدیھم نسبة عجز (75%) فما فوق فھذا القانون ساواھم بغیر
الموظفین والموظف یخیر إذا شھید وإذا مصاب بنسبة (75%) فما فوق یخیر بین راتب أقرانھ في الوظیفة أو بین ثالثة أضعاف الحد األدنى

.للراتب التقاعدي

.سیادة الرئیس، ھذه في أصل القانون موجودة فقط أضفنا الموظف ولم نضیف شيء جدید فقط الموظف أضفناه

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

.شكراً

 

 

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

سیادة الرئیس، نحن ننظر إلى القانون على أنھ تشریع وھذا التشریع یصدر من مؤسسة مھمة والتي ھي أعلى سلطة في البلد ولدینا نظام داخلي
ولدینا قرارات محكمة إتحادیة ولدینا قانون لمجلس النواب وھذه كلھا صرحت على أن أي قانون فیھ تبعات مالیة یجب أن یؤخذ بھ رأي

.الحكومة

أنا إذا تعطیني المجال سوف أسرد لك أكثر من (10) مواد فیھا إضافات مالیة وتبعات مالیة وبملیارات الدنانییر وھذا فیھ خرق كبیر، ولذلك نحن
نطلب بأن یعرض ھذا القانون على الحكومة ألن فیھ إجراءات وتبعات وفیھ أموال وھذا بحد ذاتھ الیسمح لمجلس النواب أن یمضي بالتصویت

.بحد ذاتھ، في النظام الداخلي وبقرارات المحكمة اإلتحادیة وفي قانون مجلس النواب المشرع بھذا الخصوص

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.السید رئیس اللجنة، نعم

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

إخواني السادة النواب، دعوني أقول لكم، القانون لیس فیھ أعباء مالیة وبصراحة أقول لكم، ولو كان فیھ أعباء مالیة صدقوني آخذ رأي الحكومة
وأخذ رأي اللجنة المالیة، بل فیھ تقلیص للنفقات وفي قضیة واحدة أقولھا لكم وبصراحة، وألتحدث بھا أمام مجلس النواب، ھذه المادة (7) ثانیاً،

.في القانون، یمنح من أعاقھ العجز (29%) فما دون مكافأة إصابة، ھذه عدلناھا نحن، المادة األصلیة

.السادة النواب، فقط معي

المادة األصلیة ماذا تقول؟ یمنح لمن اصابھ العجز بنسبة من (29%) فما دون راتباً شھریاً یعادل نصف الحد األدنى من الراتب التقاعدي
.المنصوص علیھ في قانون التقاعد الموحد

قبل األمس كان في إستضافتنا رئیس ھیأة التقاعد الوطنیة قلت لھ، ھذه الفقرة ھل طبقتھا أنت؟ قال لم نطبقھا، لماذا؟ قال، ألن أعداد المصابین
الذین نسبة عجزھم أقل من (29%) ما یقارب (600) ألف، نحن ھنا ألغینا ھذا البند ووضعنا معادلة على نسبة العجز، وجعلنا نسبة العجز الذي
لدیھ نسبة عجز (1%) إلى (500) ألف دینار مضروباً في نسبة العجز، أي أعلى نسبة عجز تكون (29%) أي معناھا لھ (14) ملیون ونصف

.الملیون مكافأة وخلص ال یوجد راتب، وھذا یا إخواني قلل النفقات ولم یزید بالنفقات، نحن نبین لكم حتى تكونوا على بینة

في ما یتعلق بإستحداث المدیریات الذي تفضل بھ السید رئیس اللجنة المالیة، ال یوجد إستحداث للمدیریات فقط قضیة واحدة ھي دائرة المقابر
الجماعیة في مؤسسة الشھداء ھذه بمستوى قسم والیوم كلكم تعرفون أن المقابر الجماعیة موجودة في جمیع محافظات العراق، سواء بالنسبة

ً للنظام البائد أو في ما بعد سقوط النظام داعش، اآلن مئآت المقابر الجماعیة غیر مفتوحة ولیس فیھا تخصیصات مالیة، والسید النائب األول أیضا
أرسل لنا كتاب وبعض السادة النواب أرسلوا لنا كتب وأنھ رفع دائرة المقابر الجماعیة من مستوى قسم إلى مدیریة عامة، ھذه فقط والبقیة فقرات
موجودة دوائر في المؤسسة و إذا مجلس النواب ال یرید أن یصوت على ھذه الفقرة ال یصوت تبقى قسم ولكن نقول توجد حاجة ملحة على رفع

دائرة المقابر الجماعیة إلى مدیریة عامة حتى تقوم بعملیات كبیرة جداً في جمیع محافظات العراق، یوم أمس أربع مقابر جماعیة في النجف
.للنظام البائد غیر المقابر الجماعیة في الموصل وسنجار وصالح الدین، مقابر جماعیة كبیرة جداً

.ھذا التوضیح الذي قدمتھ أنا للسادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، إطلعوا على المادة األصلیة التي أشار لھا السید النائب األول في ما یتعلق بالقانون األصلي، إطلعوا علیھا قبل
.التصویت

.إقرأھا لھم

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

.سیادة الرئیس، قرأتھا لھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(المادة (6

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (6

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

تقرأ المادة (7) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

حسناً، وإذا كانوا إخوة ولیسوا أشقاء؟

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

سیادة الرئیس، نعم؟
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-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة، اإلخوة واألخوات المقصود بھم فقط األشقاء أم مطلق اإلخوة واألخوات؟

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

سیادة الرئیس، األشقاء یفضلون على غیر األشقاء وإذا األشقاء موجودین ھم الذین یستحقون الراتب وفي حال عدم وجودھم ینتقل إلى اإلخوة
.غیر األشقاء، وھذه بحد ذاتھا مسألة شرعیة ال یختلف علیھا السنة والشیعة

-:النائبة وحدة محمود الجمیلي –

تكمل قراءة المادة (7) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات
.اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .المادة ثامنا

 

-:النائب قصي عباس محمد –

یقرأ المادة (8) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

ھذا إمتیاز معنوي، ھذا لیَس فیِھ تبعات مالیة، ھذِه مجرد أمور معنویة تُعطى لذوي الشھداء، نحن إذا ذوي الشھداء ال نُكرمھم بأمور معنویة بماذا
.نُكرمھم یعني؟ ھو الراتب یُكرم ذوي الشھداء

-:السید رئیس مجلس النواب

.إقرأ النص الذي موجود في القانون األصلي

-:عبد االلھ علي محمد النائلي –

یُكمل قراءة المادة (8) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات
.اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (8

(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

یقرأ المادة (9) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (9

(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –



12/30/2019 محضـر جلسـة رقم (22) األربعاء (18/12/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/12/18/محضـر-جلسـة-رقم-22-األربعاء-18-12-2019-م/ 11/21

یقرأ المادة (10) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات
.اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (10

(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

یقرأ المادة (11) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات
.اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة، تتولى وزارة المالیة عن طریق المحافظة المعنیة ولیَس والمحافظة المعنیة

.في الفقرة أوالً: تتولى وزارة المالیة عن طریق المحافظة المعنیة صرف مبالغ التعویضات

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.ال مانع سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أیضاً وردت، تُراعي وزارة المالیة عن طریق المحافظة المعنیة أولویة الصرف للقرارات بحسب أسبقیة تاریخ صدورھا

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (11) كما قُرأت

(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

یقرأ المادة (12) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات
.اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل

.ھذا المقترح جاءنا من مجلس القضاء األعلى مجلس اإلدعاء العام من أجل الرقابة على ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (12

(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

یقرأ المادة (13) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات
.اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (13

بما یتعلق بھذِه الجزئیة، مداخلة للسید (النائب األول) تفضل، مداخلة للسید النائب األول، ألنھُ كان یُدیر االجتماعات بما یتعلق ببعض فقرات ھذا
.القانون، تفضل، عنَد المداخلة یكون ھذا مكانك

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

سیادة الرئیس، أوالً أقدم الشكر ألعضاء اللجنة ( لجنة الشھداء والسجناء وضحایا اإلرھاب، ولجنة حقوق اإلنسان) طیلة الفترة الماضیة أَن ھذا
القانون تعرض الى تصدع كبیر من قِبل الشارع العراقي، أَن ھناك استحقاقات كثیرة وأموال كثیرة تصرف مئات الملیارات الى مستحقي أو ذوي

أ ً
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الشھداء، والحقیقة خالف ذلك تماماً، أَن ذوي الشھداء بعد صدور القانون والتعدیل الذي حصل على القانون رقم (20) ذھب الى مؤسسة
الشھداء، وھي مؤسسة كانت تُدیر فعالیات ونشاطات تخص ذوي الشھداء في زمن النظام المباد وبعد أن أُلقَي على ھذه المؤسسة عبئ كبیر جداً
أصبحت الدوائر واألقسام الصغیرة تُدیر فعالیات ونشاطات على مستوى العراق وبمئات اآلالف من ضحایا اإلرھاب والشھداء وعوائلھم وكافة

الجوانب المعنویة والمادیة، والحقیقة ھذِه المادة ھي لغرض أن تكون بعض الدوائر ومنھا دائرة المقابر الجماعیة التي تلتحق بدرجة قسم في
مؤسسة الشھداء وھي تُدیر ملف كبیر جداً لطالما كاَن السیاسیون العراقیون یھُدفون إلى إظھار ھذه الحقبة في تاریخ العراق وخصوصاً الظلم

الذي تعرَض لھُ أبناء الشھداء وعوائل الشھداء وال زالت الى ھذِه اللحظة التي نتكلم فیھا في مجلس النواب العراقي ھنالَك مئات بل عشرات من
أو معرفة الُرفات، وترقیة مدیر قسم الى إدارة عامة ھو شيء قلیل إلى ھذِه المؤسسة (dna)المقابر الجماعیة لم یتم االنتھاء منھا في موضوع

وبما یتالءم مع الظرف والظروف التي یمر بھا خصوصاً في الفترة األخیرة وفترة داعش اإلرھابیة ھناَك مئات بل عشرات بل أالف من المقابر
.الجماعیة الى ھذِه اللحظة لم تُفتح ولم تصل أیادي ذویھم الى ھذه المقابر للحصول على ُرفاتھم، شكراً جزیالً سیادة الرئیس

 

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

سیادة الرئیس، أنا أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب التصویت على ھذِه الفقرة باإلیجاب ألنھا فقرة مھمة، ودائرة المقابر الجماعیة إذا
أصبحت دائرة عامة تنفع كثیراً في قضیة اكتشاف المقابر الجماعیة التي لم تُكتشف إلى اآلن (16) سنة بعد سقوط النظام لم تُكتشف المقابر

الجماعیة، ھذِه قضیة معنویة یا إخوان ذوي الشھداء من ضحایا البعث الذي إال اآلن لم یعثروا على رفاتھم وإلى اآلن لم تُفتح المقابر أو وزارة
الصحة لم تستطیع أن تحدد الحمض النووي في ھذِه القضیة لذا یحتاج إمكانیات ویحتاج إدارة في ھذا الموضوع، أطلب من السادة النواب

التصویت على ھذِه الفقرة، فقط دائرة واحدة، الدوائر الثالث الباقیة ھَي موجودة، دائرة شھداء الحشد الشعبي( ثانیاً، وثالثاً، ورابعاً) ودائرة شھداء
.اإلرھاب، ودائرة شھداء جرائم البعث، ثالث دوائر موجودة في مؤسسة الشھداء فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (13

(تََم التصویت بالموافقة)

.(المادة (14) إضافة مادة جدیدة الن جرت تعدیالت لم تصل إلى اللجنة، تفضل أستاذ (حسن فدعم

-:النائب حسن فدعم عسل –

إخوان فقط توضیح، فیما یخص إحدى المحافظات لدیھا (20) ألف شھید أخذوا َعینة (3000) اضبارة لغرض تدقیقھا من (20) ألف كانت
الصحیحة (140) فقط من (3000)، ومَن الجرحى (17) ألف، والتي خرجت منھا الصحیحة (464) لذلك سیادة الرئیس، مقترحكم في المادة

.(14) التي اآلن ذكرتموھا ھذِه قنبلة وهللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذِه لیست شھداء، ھذِه أضرار مادیة سیادة النائب

المادة (14) : تتولى اللجان الفرعیة برفع القرارات الخاصة التعویض للممتلكات والتي ال تزید مبالغھا عن (30) ملیون دینار إلى رئاسة محكمة
استئناف المحافظة للمصادقة علیھا وتحال الى وزارة المالیة ألغراض الصرف وتلتزم اللجان الفرعیة بإحالة كافة القرارات أعاله الى اللجنة

ً .المركزیة لغرض أرشفتھا ألكترونیا

.أطلب من المجلس التصویت

.مصادقة رئاسة اإلستئناف وتدقیق اإلدعاء العام، ذكرنا في فقرة أُخرى تدقیق اإلدعاء العام

.أطلب من المجلس التصویت على ھذِه الفقرة كما قُرأت

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

سیادة الرئیس، ھذِه عالجناھا في موضوع في المادة (11) ثانیاً: تُراعي وزارة المالیة والمحافظة المعنیة أولویة الصرف للقرارات بحسب أسبقیة
.تاریخ صدورھا، وأولویة الصرف لحاالت اإلستشھاد وعددھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، بما یخص المصابین من الجرحى وأیضاً الشھداء، بقیت على نفس اإلجراءات السابقة، ویتم التدقیق أیضاً من اللجان
المركزیة بإشراف مؤسسة الشھداء، في حال وجود أي تالعب في ھذا الجانب، أما ما یخص المادة (14) ھي توزیع صالحیات ھناك عوائل

تعویضھم للدار السكني ال یتجاوز مبالغ زھیدة، تتأخر في المصادقة باللجان المركزیة وتزاحم اللجنة المركزیة، اآلن في اللجنة المركزیة (85)

ُ أ أ أ
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ألف معاملة المبالغ التي أقل من ھذا الرقم التي أقل من (30) ملیون سوَف تمر على اللجنة الفرعیة وتُدقق من اإلدعاء العام بموجب التعدیل الذي
.جرى في القانون ومصادقة رئیس اإلستئناف، كل ھذِه الجھات تُدققھا قبل إتخاذ اإلجراءات بما یتعلق بھذا الشأن

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (14) كما قُِرأت

(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

یقرأ المادة (15) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات
.اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (15

(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

یقرأ المادة (16) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات
.اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

سید النائب، أصل المادة كانت (50) بالتعدیل الذي عمل بھ، قدمھُ لي في األسبوع الماضي كانت (35) الیوم أبدأ مقترح بتخفیضھا الى (30)
ووافقت اللجان األخرى، المشروع الذي الموجود یُقرأ (35) النسخة التي لدي تُقرأ (35) النسخة التي وِزعت، السید النائب الدولة التي ال تثق

برئیس استئنافھا الذي الموجود في المحافظات لماذا وضعوه رئیس استئناف یُصادق على قرارات إعدام ویُصادق على قرارات حكم؟ طالبوا
.بإلغاء ھذه المؤسسات كلھا، ما ھو الغلط بھا، ما ھي مشكلتھا

السید رئیس اللجنة، النسخة التي موجودة عندي لغایة تاریخ الیوم قبل أن تُقدموھا الیوم، كم كانت تُقرأ ھذه المادة، أصل المادة كانت كم المقترح
.(المقدم كانت (50) وفي الجلسة الماضیة النسخة التي تم توزیعھا كانت (35) وجنابك الیوم خفضتھا الى (30

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (16

(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

یقرأ المادة (17) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات
.اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (17

(تََم التصویت بالموافقة)

-:(النائب آرام ناجي محمد صالح (نقطة نظام –

سیادة الرئیس، ھناَك تناقض في ھذا القانون، ذكرت المادة (3) تشكیل لجان مركزیة، وإحدى ھذِه اللجان تكون مشكلة في إقلیم ُكردستان، لكن
جاءت المادة (8) الفقرة (ب) لتحرم قوات البیشمركة الذیَن ینتمون الى إقلیم ُكردستان من اإلمتیاز الوارد في ھذا النص، لذلَك أرجوا من السیدات

.(والسادة النواب إضافة إسم البیشمركة الى المشمولین بھذا اإلمتیاز الوارد في المادة (8) الفقرة (ب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة
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-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

سیادة الرئیس، بالنسبة إلى اإلخوة في إقلیم ُكردستان، إلى اآلن مع األسف لم تُشكل لجان الفرعیة في إقلیم كردستان، لیكون ھذا واضح لدى
السادة النواب، ھم طلبوا بأن تكون لجنة مركزیة في بغداد خاصة بإقلیم ُكردستان وضعناھا نحُن موجودة في القانون، لكن ھي األصل أذا ال
یوجد لجان فرعیة ما ھي فائدة اللجنة المركزیة؟ ال یوجد فائدة من لجنة مركزیة بدون لجنة فرعیة، لذلك عندما تُشكل لجان فرعیة في إقلیم

.ُكردستان، لجنة مركزیة موجودة، ال مانع سیادة الرئیس من إضافة البیشمركة الذین قاتلوا اإلرھاب ال مانع من إضافتھم

-:النائب آرام ناجي محمد صالح –

خل تكون موجودة في أصل القانون، وبعدھا عندما تُشكل ھذِه اللجان حتى نسیر في السیاقات القانونیة، أرجو التفضل من السیدات والسادة
.النواب التصویت على ھذِه الفقرة بإضافة أسم البیشمركة رجاًء

-:(النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي (نقطة نظام –

ھذا مقترح التعدیل الثاني لھذا القانون، أساساً اللجنة المالیة ال تعلم بھ، وھذا مقترح أي لیس من الحكومة، والحكومة ھي المسؤولة عن الموازنة
وعن التمویل، أنَت تُضیف أعباء مالیة من غیر أن تعلم الحكومة وترجع (10) سنین إلى الخلف، والحد األدنى للتقاعد أصبح (500) أي لیَس

.مثل ما ذكرت

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

.كال، (400) ألف

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

أنا أطلب منك اآلن، أطلب منَك إذا درستھُ بشكل جید تُعطیني األعداد المشمولین وتُعطیني كم الموازنة سوَف تُكلف، اآلن أُرید ِمنَك ھذِه األرقام؟

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

.ھذا لیَس عملي، عمل الجھات التنفیذیة

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

.كال، ھذا عملك؟ ألن أنَت تقول درستھ، نحُن اللجنة المالیة ال نعلم بھ، فإذا درستھ، لدیَك ھذا الجدول أعطِھ لي

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

.ال مانع من ذلك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األسباب الموجبة

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

یقرأ األسباب الموجبة لمقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات
.اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب مَن المجلس التصویت على األسباب الموجبة

(تََم التصویت بالموافقة)

السیدات السادة النواب، بناًء على الطلب المقدم إلى اللجنة من السید النائب الثاني وأیضاً مداخالت السادة النواب بإضافة كلمة البیشمركة الى
.(المادة (8) (ب) ، التي ھَي تتحدث عن (ضحایا اإلرھاب، والحشد الشعبي، والبیشمركة

.أطلب ِمَن المجلس التصویت

(تََم التصویت بالموافقة)

.أطلب ِمَن المجلس التصویت على القانون بالمجمل
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تََم التصویت بالموافقة على مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات)
(اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 المعدل

.الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

أجلوا المؤتمرات الحقاً السیدات السادة النواب، إیقاف الدائرة اإلعالمیة، المكتب اإلعالمي أوقفوه لحین إكمال الجلسة، المكتب اإلعالمي سوَف
.یتوقف لحین إكمال الجلسة، أوقفوا الدائرة اإلعالمیة أوقفوھا

-:(النائبة منى صالح مھدي العمیري (نقطة نظام –

سیدي الرئیس، نحُن في الجلسة ومن یوم أمس تصلنا إستغاثات من محافظة دیالى، مرة أبناء محافظة دیالى یردون ھجمات داعش ولفترات
متباعدة وإلى ھذا الیوم بھجوم كاسح لداعش، فأبنائھم یستشھدون في ھذِه المحافظة للدفاع عن البلد والدفاع عن المحافظة، كذلَك مرة أُخرى

یُدافعون عن مناطقھم ولم تتدخل الحكومة إلى ھذِه اللحظة، اإلستغاثات الیوم لمنطقة ناحیة أبو صیدا من یوم أمس إلى ھذِه اللحظة أكثر من (5)
شھداء والرمي بالھاونات والصواریخ ولیَس باألسلحة الخفیفة، إستغاثتھم بمجلس النواب، ومجلس النواب مشكور لإلھتمام بقضایا المحافظات

.جمیعاً، أرجو جعل محافظة دیالى معیارھا معیار المحافظات األخرى باعتبارھا ساندة لبغداد واعتبارھا ساندة للدولة

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

بكل صراحة الیوم األنظار تتجھ إلى مجلس النواب من أجل إقرار قانون االنتخابات، قانون مھم، إحدى مطالب المتظاھرین األساسیة سمعنا أَن
البعض یحاول أن یؤجل المادة من مواد ھذا القانون، ھذِه المادة تَم تأجیلھا أو تم تأجیل التصویت على ھذا القانون فیما سبق لوجود مشاكل فنیة أو
مالحظات فنیة، عقدنا اجتماعات مطولة كثیرة من أجل معالجة ھذِه المالحظات، أعتقد الیوم القانون جاھز للتصویت بالمجمل، ویجب أن یُصوت

.على القانون بالمجمل، أرجوا أن ال نبعث رسالة سلبیة الى الشارع العراقي والجمھور المتظاھرین وتكون ھذِه الجلسة جلسة مباشرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، قَبَل المضي في فقرة قانون االنتخابات، مجلس النواب أكمل تشریع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات، وأنھى
عمل مجلس المفوضین، وأیضاً نقل المدراء العامین، ونقل معاونین المدراء العامین إلى خارج مالك المفوضیة، األن المفوضیة كمؤسسة من

مؤسسات الدولة، ال أتحدث بالجانب االنتخابي رواتبھم متوقفة ألن ال یوجد أمر صرف بالمؤسسة، فیتطلب تغطیة تشریعیة من مجلس النواب إلى
ھذِه المؤسسة ألغراض سیر األمور اإلداریة والمالیة لحین اختیار مجلس المفوضین، ویتم مناقشتھ أن یتم تكلیف أحد موظفین مجلس النواب

لسیر األمور اإلداریة والمالیة، ھي مؤسسة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، ال تتبع مجلس النواب، لیس تختلف عن المفوضیة العلیا لحقوق
اإلنسان التي ھي جزء من كادر مجلس النواب، إداریاً ترتبط المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان بمجلس النواب، مفوضیة االنتخابات ھَي مفوضیة

مستقلة، القرار الذي نُرید أن نَعِرَضھُ على السیدات والسادة النواب فقط لمعالجة األمور اإلداریة بما یتعلق عمل رواتب الموظفین، إجازة
الموظف حضورھم وغیابھم في ھذِه المؤسسة سواء كان في بغداد أو باقي المحافظات اآلن كل أمورھم متوقفة ھي مؤسسة من مؤسسات الدولة

.وال أتحدث عن الشأن االنتخابي أتحدث عن الجانب اإلداري

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

سیدي الرئیس، أنا أتفق معك بأَن ھناك أمور إداریة تتعلق بالجانب المالي لموظفي مفوضیة اإلنتخابات، ولكن ھناك قرار من المحكمة اإلتحادیة
حددت تبعیة المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات، باعتبار أَن الجزء األكبر من عملھا تنفیذي، وأَن الجانب المالي مرتبط بالسلطة التنفیذیة، أرى

.على مجلس النواب إصدار قرار في ھذا الموضوع والتنفیذ یكون على السلطة التنفیذیة

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.ھناك اآلن اآلالف ِمن العقود في المفوضیة، وھؤالء تَم قطع رواتِبَھم، بالتالي إصدار مثل ھذا القرار یعالج ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب

أطلب ِمَن المجلس التصویت على إدراج فقرة التخاذ قرار بما یتعلق بإدارة األمور الیومیة وتسییر األمور الیومیة لمجلس المفوضین لحین اختیار
.مجلس جدید

.أطلب ِمَن المجلس التصویت على إضافة ھذِه الفقرة ، وسوَف أقرأھا على مساِمعَكم

(تََم التصویت بالموافقة)

:قرار

أ أ ً ً أل ً
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طبقاً ألحكام المادة (59) ثانیاً والمادة (38) خامساً (أ) قرر مجلس النواب في جلستھ المرقمة (22) في 18/12/2019 ما یأتي: تشكیل لجنة
لتسییر األمور اإلداریة الیومیة للمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات وصرف رواتب موظفیھا على أن تنتھي أعمالھا بتشكیل مجلس المفوضین

الجدید وتشكل من األسماء اآلتیة:- ( 1- مھا محسن عبد الكاظم (مدیر حسابات أقدم) 2- رحیم ناصر علي (مشاور قانوني أقدم) ، 3- علي
.(جاسم مجبل (رئیس مالحظین) ، 4- علي أمان علي (اداري

.ھؤالء من األقسام اإلداریة والمالیة في مجلس المفوضیة الحالي فقط إلغراض صرف الرواتب وتسییر األمور اإلداریة الیومیة

.أطلب من المجلس التصویت على ھذا القرار

فقط لألمور اإلداریة مثل استالم البرید واإلجازة المرضیة وتسجیل الغیاب والحضور وصرف الرواتب وتذكر ھذه الفقرات بالقرار ولیس لھم
.عالقة باألمور التعاقدیة التي تتعلق باألجھزة والمعدات

.أطلب من المجلس التصویت

(تم التصویت بالموافقة)

ً .النصاب یتجاوز (200) نائبا

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ المادة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

.یقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

الدیباجة قُِرأت بطریقة مختلفة عن السیاقات المعتمدة، تكون قراءة الدیباجة لمقدمة القانون (بأسم الشعب رئاسة الجمھوریة بناءاً على ما أقره
مجلس النواب وصادق علیھ رئیس الجمھوریة وأستناداً إلى أحكام البند أوال من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور صدر

.القانون اآلتي رقم كذا لسنة 2019 قانون انتخابات مجلس النواب العراقي)، ھذه الصیاغة التي تعتمد

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة لتعریف الناخب في المادة (1) الناخب النازح والناخب المھجر

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة لتعریف المرشح

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة بتعریف الحزب السیاسي

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة بتعریف القائمة المنفردة

.(تم التصویت بالموافقة)

.ھذا باألخیر سوف یكون ھذا الیتعارض مع أي قانون نافذ

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة بتعریف القائمة المفتوحة

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة بإضافة تعاریف جدیدة (محطة اإلقتراع

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة بإضافة تعریف (القوات المسلحة واألجھزة األمنیة

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة بإضافة تعریف (التسجیل البایومتري
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.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على المادة (1) بالمجمل أخذین بنظر األعتبار مقترحات اللجنة بتعدیل بعض التعریفات وإضافتھا حسب ما تم
.التصویت علیھ

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (2) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (3) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (4) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بتعدیل البند رابعاً من المادة (5) المقترح األبعد

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (5) بالمجمل أخذین بنظر اإلعتبار مقترح اللجنة الذي تم التصویت علیھ

.(تم التصویت بالموافقة)

األلكترونیة تشمل البایومتریة واأللكترونیة أثنینھما األلكترونیة البایومتریة القصیرة وطویلة األمد، یعني طویلة األمد وقصیرة األمد، نفس الذي
.صوتم علیھ في قانون انتخابات مجالس المحافظات

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یقرأ المادة (6) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (6
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یقرأ المادة (7) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

كیف تجري اإلنتخابات قبل (45) یوم من الدورة النیابیة؟

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.ھذه الفقرة دستوریة، ھذا القانون لم یُشرع إلنتخابات مبكرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الدورة السابقة ھذه الدورة أم الدورة التي قبلھا؟

المادة (7) أوالً بناًء على ما تم التداول مع السید رئیس اللجنة القانونیة، مقترح اللجنة القانونیة للفقرة أوالً، یجب أن تجري إنتخابات مجلس
.النواب العراقي للدورة النیابیة الجدیدة قبل (45) یوم من تاریخ إنتھاء الدورة النیابیة التي سبقتھا، ھذا مقترح التعدیل للبند أوالً

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح التعدیل من اللجنة القانونیة للبند أوالً

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (7) أخذین بنظر االعتبار البند المعدل كما تمت قرأتھ

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یقرأ المادة (8) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة للبند أوالً من المادة (8

.(تم التصویت بعدم بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على البند أوالً من المادة (8) كما ورد من الحكومة (25) سنة

مقترح جدید من اللجنة القانونیة أن یكون عراقیاً كامل األھلیة أتم (27) سنة من عمره في یوم االقتراع، فقط للتوضیح إن لم یمر المقترح على
أي بند من البنود أعود ألصوت على أصل البند أن لم یمر المقترح، وأما البنود التي لیس فیھا مقترح نعود ونصوت علیھا بالمجمل، اللجنة

.(القانونیة قدمت مقترحین، المقترح األبعد (27) سنة المقترح األقرب (28) وما جاء من الحكومة (25

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة األبعد للبند أوالً الذي ینص على أن یكون عراقیاً كامل األھلیة أتم (27) سنة من عمره في یوم
.االقتراع، تصویت

.(تم التصویت بعدم بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة األقرب للبند أوالً من المادة (8) الذي ینص على أن یكون عراقیاً كامل األھلیة أتم (28) سنة
.من عمره في یوم اإلقتراع، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة للبند ثالثاً من المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

السید النائب اللجنة القانونیة في البند أوالً وضعت مقترح وفي البند ثانیاً لم تضع مقترح، سوف نصوت على المقترحات وبعدھا نصوت على
البند كامالً، ال تتدخلوا في التصویت أنا سوف أعالج التصویت نصوت على المقترحات وبعدھا نصوت على المادة جمیعھا بما فیھا المقترحات،

أ أ أ أ ً
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مقترح واحد في البند ثالثاً من المادة (8)، مقترح واحد لدیھم أن یكون غیر محكوم بجنحة أو جنایة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غیر مشروع
.(على حساب المال العام بحكم قضائي بات وإن ُشمل بالعفو عنھا، ھذا مقترح اللجنة القانونیة الذي تم التصویت علیھ للبند ثالثاً من المادة (8

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة للبند خامساً من المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة للبند سادساً من المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على إضافة بند جدید لیكون بالتسلسل سابعاً من المادة (8) مقترح اللجنة القانونیة، الذي یتحدث عن المرشح الفائز
.من مزدوجي الجنسیة التخلي عن الجنسیة المكتسبة قبل أداء الیمین الدستوري

.(تم التصویت بعدم بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (8) أخذین بنظر االعتبار مقترحات اللجنة وكما تم التصویت علیھا

.البند ثانیاً لیس علیھ تعدیل عندما أصوت على الفقرة بالكامل یعتبر تصویت علیھ

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (8) أخذین بنظر االعتبار مقترحات اللجنة وكما تم التصویت علیھا

.(تم التصویت بالموافقة)

.البند الذي لیس علیھ تعدیل عندما أصوت على الفقرة بالكامل یعتبر تصویت علیھ

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.یقرأ المادة (9) من مشروع قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة ھل تقصدون بالمادة (9) اآلن أعضاء مجلس المفوضین الذین تم حلھم ھل مشمولین بموجب ھذه الفقرة بالترشح أم ال؟

 

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.أعضاء مجلس المفوضین مشمولین السابقین والقادمین، ألن القانون لیس لدورة واحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

كل مجالس المفوضین السابقة لم یسمح لھم بالترشح إال بعد ثالث سنوات، قبل كان ثالث سنوات وتم تعدیلھ إلى سنتان، بموجب ھذا النص الذي
أقترحتموه یسمح ألعضاء مجلس المفوضین الذین تم إحالتھم للتقاعد یسمح لھم بالترشیح، سوف أقرأ مقترح اللجنة تم التعدیل علیھ بالتنسیق مع
اللجنة، مقترح اللجنة للمادة (9)، (أن ال یكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات األمنیة أو أعضاء مجلس المفوضین السابق والحالي أو

موظفي المفوضیة العلیا المستقلة لألنتخابات عند ترشحھ) أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة كما قرأ اآلن بعد تعدیلھ، ما ھي
مشكلتكم في الفقرة؟ اآلن المفوضیة التي تم حلھا أخیراً والالحقة التي سوف تشكل ال یسمح لھم بالترشح لألنتخابات وموظفي المفوضیة باإلضافة

.إلى القوات المسلحة والمؤسسات األمنیة، أطلب من المجلس التصویت على المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

.أكتبوا لي إن كنتم معترضین

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.یقرأ المادة (10) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (10
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.(تم التصویت بالموافقة)

.قبل التصویت على القانون بالمجمل سوف أسمع مقترحاتكم، إذا لدیك مالحظة قدم لي تواقیع

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (11

.(تم التصویت بالموافقة)

.السیدات والسادة النواب إذا كانت لدیكم مداخالت أتركوھا جانباً حتى نمضي بالقانون

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تقرأ المادة (12) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (12

.(تم التصویت بالموافقة)

.(ھذه النصوص المقترحة تم االتفاق علیھا داخل اللجنة القانونیة بحضور القوى السیاسیة، من یؤید إعادة التصویت على المادة (9

.(تم التصویت بعدم بالموافقة)

سوف أضطر إلى إحالة بعض أعضاء مجلس النواب إلى السلوك النیابي، قانون تم األتفاق علیھا وعرضھ السید نائب رئیس اللجنة القانونیة ھل
القانون تم األتفاق علیھ أم ال؟ حتى أؤكد لكم ھذه المادة بناًء على طلب تم تقدیمھ من قبل السیدات والسادة النواب إلى اللجنة القانونیة تخالف نص

دستوري واضح بالمادة (20) التي تنص، للمواطنین رجاالً ونساًء حق المشاركة بالشؤون العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیھا حق
التصویت واإلنتخاب والترشیح، ال یجوز منع أي مواطن عراقي ما لم ینص علیھ الدستور، ال یجوز منع أي مواطن عراقي خالفاً لما نص علیھ

.الدستور، السیدات والسادة النواب سوف أضطر إلى رفع الجلسة إذا لم تتفضلوا إلى أماكنكم

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یقرأ المادة (13) مع مقترح اللجنة القانونیة من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة المكون المسیحي خمسة مقاعد توزع على المحافظات(بغداد، نینوى، كركوك، دھوك اربیل) المقصود مقعد لكل محافظة ھل
یحتاج التأكید على ذلك؟

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.نفس القانون النافذ الحالي خمسة مقاعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعلم خمسة مقاعد توزع على ھذه المحافظات ھل یحتاج التأكید على أن یكون مقعد لكل محافظة مذكورة؟

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.ال یحتاج لكل محافظة مقعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھي خمسة على خمسة یعني ال یحتاج
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-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.نفس المادة موجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

أخواننا المسیح ھل یحتاج التأكید على ھذه الفقرة؟ خمسة مقاعد على خمسة محافظات ھل یحتاج ان أقول لكل محافظة مقعد أم انتھى خمسة على
.خمسة؟ أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة للبند(أوالً) من المادة (13)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (13) بالمجمل آخذین بنظر األعتبار مقترح اللجنة الذي تم التصویت علیھ للبند (أوالً)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.السیدات السادة النواب أعتذر عن أكمال الجلسة لمدة نصف ساعة تفضل السید النائب األول

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یقرأ المادة (14) من مشروع قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019

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

.تصویت على المادة (14) كوتا النساء

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات السادة الرجاء الجلوس في المقاعد، كیف أعطیك دور إذا لم یجلسوا األخوة، السیدات السادة الرجاء الجلوس في المقاعد الرجاء الجلوس
في المقاعد السیدات والسادة، اللجنة القانونیة أدعو السیدات والسادة وأعضاء اللجنة القانونیة إلى المضي في التصویت على القانون وفقاً للنظام
الداخلي وفي حالة كسر النصاب نمضي بإجراءات النظام الداخلي، أدعوكم إلى األلتزام بالنظام الداخلي لجلسات المجلس، الرجاء الجلوس ألخذ
النصاب، السیدات والسادة الجلسة ابتدأت مباشرةً الرجاء الجلوس، أعطیك دوراً عندما یھدأ المجلس والجمیع یجلس في مقعده، الرجاء الجلوس

في المقاعد ألخذ النصاب، األخوة السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي الرجاء الجلوس في المقاعد ومن ال یرغب في الجلوس لیخرج
خارج القاعة لكي ال یؤثر على سیر أعمال المجلس، أدعوكم إلى األلتزام بالنظام الداخلي، السیدات والسادة نصاب، أدعوكم إلى األلتزام بالنظام

الداخلي البرلمانیة لغرض أخذ النصاب، الجلسة تبث بشكل مباشر أخوان الرجاء األلتزام، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب نصاب الجلسة
حالیاً ونحن نسیر في التصویت على قانون األنتخابات (102) وأستناداً إلى ألحكام القانون للنظام الداخلي ال یمكن المضي في التصویت ألنھ

.یشترط بأستمرار التصویت على مشروعات القوانین أن یكون النصاب حاصل یستلزم النصاب ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة استراحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نائباً یتعلق بالمادة (15) و المادة(16) تفضلوا أماكنكم، السیدات السادة النواب تفضلوا أماكنكم، السید المقرر إعالم النصاب،  النائب (67)
ریاض المسعودي موجود؟ السیدات السادة النواب سیتم أفتتاح جلسة جدیدة للمجلس ویتم تسجیل الحضور اآلن جلسة أُخرى، سترفع أرید أعرف

الحضور الذین بقوا ھذا األمر مھم تثبیت الحضور والغیاب لجلسة جدیدة، السید المقرر جلسة (23) وزع الحضور والغیاب أرید الحضور
والغیاب لجلسة (23) نصاب الجلسة، بصراحة لكي نمیز بین النواب الحاضرین والمھتمین بھذا القانون والمتغیبین عن القانون اآلن سوف یتم

.توزیع ورقة تفضلوا أماكنكم إعالم النصاب المقرر

 

.رفعت الجلسة الساعة (9:40) مساًء


