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محضر الجلسة رقم (42) االثنین (8/3/2021) م
محضر الجلسة رقم (42) االثنین (8/3/2021) م

 

.أفتتحت الجلسة الساعة (7:20) مساًء

ً .ابتدأت الجلسة بنصاب (249) نائبا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیات من الذكر الحكیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، نصاب الجلسة (251) أغلبیة الثلثین متحققة، نعم مع دكتور عبد الحسین أصبح النصاب (252)، السیدات والسادة النواب
حافضوا على بقائكم في الجلسة ألن الفقرة أوالً تتطلب التصویت بأغلبیة الثلثین لكل مادة من مواد القانون، ال توجد نقاط أو أي مداخلة إال بعد ھذه

.الفقرة

.(الفقرة أوالً: استكمال التصویت على مشروع قانون المحكمة االتحادیة العلیا. (اللجنة القانونیة*

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون المحكمة االتحادیة مع مقترح اللجنة

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة القانونیة بعد اجراء المداوالت، تكون الفقرة (ب) أربعة أعضاء من خبراء الفقھ االسالمي للنظر في الدعاوي المتعلقة بمدى
دستوریة القوانین واالنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام االسالم استناداً الحكام المادة (2) أوال (أ) من الدستور، والفقرة (ج) تصبح عضوین من

.فقھاء القانون للنظر في الدعاوى المتعلقة بمدى دستوریة القوانین التي قد تتعارض مع مبادئ

-:(النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم (نقطة نظام –

.سیادة الرئیس النص الموجود الذي قرأتھ اآلن، النص مصوت علیھ داخل اللجنة القانونیة، أي تعدیل حسب المادة (129) من النظام الداخلي یحتاج
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-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة یوجد النص الذي وصل ألي أیضاً فیھ نفس المالحظات، أمضي الى المادة التي تلیھا واترك ھذه الى أخر مادة، أمضي للمادة التي
.تلیھا

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (8) من مشروع قانون المحكمة االتحادیة مع مقترح اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، المادة (8). اعلن لكم النصاب (253) بعد دخول النائب رعد الدھلكي، السیدات والسادة النواب (یحال الى التقاعد بمرسوم
جمھوري الرئیس ونائبھ وأعضاء المحكمة من القضاة وخبراء الفقھ االسالمي وفقھاء القانون بعد اكمال العمر (72) عام استثناًء من قانون التقاعد

الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل واحكام قانون التنظیم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل أو أي قانون یحل محلھما)، أطلب من المجلس
.التصویت على مقترح اللجنة للمادة (8) كما قُِرئ، تصویت

.(عدد غیر المصوتین حسب ما اعلمتني اللجنة (16) من (255)، تمت الموافقة بأغلبیة الثلثین على مقترح اللجنة القانونیة للمادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف الشجالوي –

.یقرأ المادة (10) من مشروع قانون المحكمة االتحادیة مع مقترح اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (10) مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(عدد غیر المصوتین (13) من (255)، حصلت الموافقة بأغلبیة الثلثین على مقترح اللجنة القانونیة للمادة (10

-:النائب حسن فدعم عسل حسین الجنابي –

.یقرأ المادة (21) من مشروع قانون المحكمة االتحادیة مع مقترح اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

یحال بمرسوم جمھوري الى التقاعد رئیس ونائب وأعضاء المحكمة االتحادیة العلیا المعینین بموجب االمر التشریعي رقم (30) لسنة 2005 م
.استنادا ألحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل

ھذا النص صحیح اللجنة القانونیة؟

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (21) كما قُِرئ، تصویت

-:النائب یونادم یوسف كنھ خوشابا -*

بدایةً سیادة الرئیس نحن حریصین جمیعاً، حریصون على استكمال تشریع ھذا القانون الذي ھو أساسي في استمرار العملیة السیاسیة واستكمال
.االنتخابات المبكرة أیضاً، ھذا أوالً

ثانیاً حرصنا وتخوفنا سیادة الرئیس، في الدورة االولى كان السید المشھداني رئیس البرلمان قدمت مقترح ملیار دوالر الستنھاض مصانعنا، صاح
رئیس البرلمان قال ھذا ضد الشریعة، أنا أرغب أن أستنھض مصانع البلد بفائدة بسیطة، قال ھذا ضد الشریعة ال یجوز، اآلن قرض جاء السید

.المالكي (3) ملیار دوالر ال یعلم ماذا یعمل فیھا، طلبت ملیار دوالر قال ضد الشریعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب كل الذي أطلبھ من جنابك، ادخل في الموضوع
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-:النائب یونادم یوسف كنھ خوشابا –

نحن تخوفنا یعني ذاھب أخوك الى كربالء، زیارة الى كربالء خاصة، سؤال واحد، ھل أنتم مع دولة دینیة؟ أم مدنیة؟ الجواب كان مع الدولة المدنیة،
أنا زرت كربالء، ممثل المرجعیة العلیا سیادة الرئیس، جوابھ كان نرید دولة مدنیة، الیوم نحن نالحظ یوجد توجھ متشدد بإتجاه الدولة الدینیة، وھذا

سوف یخرب البلد بعد اآلن، أوربا جربت الدولة الدینیة، الى أین وصلت؟ فالصیاغة تكون بطریقة غیر مطاطیة، ھنالك تعطي مجال ما ھو دور ھذا
الخبیر في الفقھ؟ سوف یوقف لك كل التشریعات، ویستطیع، الصیاغة یجب أن تكون واضحة بحیث ال نتوجھ الى التوجھ الى الدولة الدینیة وإنما

.الدولة المدنیة سیادة الرئیس

-:النائبة ریحان حنا ایوب شكرو –

السالم علیكم سیادة الرئیس، سیادة الرئیس االخوان ذكروا قبل اآلن القانون مھم، ونحن معكم مع بدایة الدورة االنتخابیة في تشریع جمیع القوانین،
.حالیاً ھذه الفقرة تخصنا كمكون مسیحي سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا محسوب لكم ھذا الجھد

-:النائبة ریحان حنا ایوب شكرو –

شكراً سیادة الرئیس، سیدي الرئیس المكون المسیحي والمكون التركماني، انھ أنت تضع لھ ممثل لیس لھ صوت، ال یستطیع أن یصوت، ھذا غیر
مقبول، ھذا تھمیش، وھذا إقصاء للمكون المسیحي في مجلس النواب، نحن كممثلین للمكون المسیحي سوف لن نكون معكم في أي تشریع، في أي

.قانون، في أي عمل آخر یكون في ھذا، وقانونكم سوف لن تكون لھ الشرعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

جنابك توصلین رسالة قد تفھم خطأ، مجلس النواب حریص على تمثیل جمیع المكونات بما فیھا المكون المسیحي، أرجو أنھ ان ال نوصل رسالة قد
تفھم خطأ، وفیما یتعلق في الفقرة التي ذكرتیھا حضرتك، بتمثیل المكونات تم التصویت في الجلسة السابقة ان یراعى تمثیل مكونات الشعب العراقي
كافة في ھذه المحكمة، سیادة النائبة، سیادة النائب، صوت المجلس على الزام الفریق الذي سیختاره واللذي یتم تحدیده في المادة (3)، إلزامھ أن یتم
تمثیل جمیع مكونات الشعب العراقي دون استثناء، والفقرة التي تتحدثون فیھا التي تتعلق بتمثیل المكونات ھي في المادة (3)، نحن نظم صوتنا الى
صوتكم، جمیع اخوانكم في رئاسة المجلس وفي اللجنة القانونیة وأتحدث نیابةً عن السیدات والسادة أعضاء المجلس، أنھ تكون محكمة اتحادیة ممثلة

.من جمیع العراقیین

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

سیدي الرئیس أتمنى االخوة قادة الكتل السیاسیة یسمعون، سیدي الرئیس یعني كالمنا غیر موجھ، ال الى اللجنة القانونیة، وال الى ھیأة الرئاسة، بقدر
ما موجھ الى قادة الكتل السیاسیة، مع كل األسف ونحن في اجتماع اللجنة القانونیة، نسمع وأمامنا تصنیفات لألسف تؤثر علینا كمكونات أصیلة لھذا

.البلد، سمعنا في التقسیم التي تتأسس منھا المحكمة االتحادیة، من القضاة، من الشیعة، ومن السنة، ومن الكورد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.غیر موجودة سیادة النائب

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.فقط اسمح لي سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

عفواً فقط سؤالي، في النص أو مسامع؟

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

النص سیدي الرئیس، النص غیر موجود، لكن نطلب من جنابكم التزام، جنابك التزمت لنا في بعض االمور، نطلب أیضاً التزام من جنابك ومن ھیأة
.الرئاسة ومن اللجنة القانونیة، سیدي الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –
ً



4/22/2021 محضر الجلسة رقم (42) االثنین (8/3/2021) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2021/04/21/محضر-الجلسة-رقم-42-االثنین-8-3-2021-م/ 4/16

.نیابةً عن المجلس سوف نلتزم مع مكونات الشعب العراقي كافة بما فیھا االخوة التركمان والمسیح

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

سیدي الرئیس فقط اسمح لي، سیدي الرئیس الحظ، االحتالل مع كل االسف االحتالل عندما وضع تسع قضاة فیھم قضاة اصالء من المكون المسیخي
والتركماني، والیوم نحن نعمل بزیادة الفقھاء االسالمیین وتجلبون فقھاء للقانون، واحد تركماني، و واحد مسیحي، ال یكون لھ حق التصویت أو

.المشاركة إال في قرارات تمس الدیمقراطیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من ممثلي المكونات، اخوان المادة (3) حاكمة على كل القانون، اللجنة القانونیة المادة (3) حاكمة على كل القانون، یعني ھي تقریباً من أھم
المواد، غداً اجتماع للقوى السیاسیة، أطلب من ممثلي المكونات یحضرون الى االجتماع، یحضرون الى االجتماع االخوة التركمان، االخوة المسیح،

االخوة الشبك، االخوة االیزیدیین، الصابئة، الجمیع یحضرون، لن یتم اھمال كل مقترحاتھم وأُؤكد الى جنابك، أؤكد لجنابك ھذا القانون من أھم
.القوانین، لن نترك مجال أن ال یمثل أحد في تشكیل ھذه المحكمة

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

شكراً سیادة الرئیس، فقط رسالتي الى قادة الكتل السیاسیة أن یكفوا عن التقسیم الطائفي مابین المكون نفسھ، أنا كتركماني ال أرید من أحد ان یقسمني
طائفیاً، ال شیعي، وال سني، نتكلم باسم القومیة، أدعوكم، أحترم المذھب، لنا من الشیعة من أعدموا، لنا من السنة من أعدموا، لكن أرجوكم ال

.تضعوننا الى الخانة المذھبیة، نحن نتكلم باسم القومیة

 

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي -*

.تقرأ بیان حول یوم المرأة العالمي

-:النائب احمد حیدر قاسم عبد هللا –

.یقرأ بیان بمناسبة الذكرى السنویة لقصف ناحیة تازا خورماتو بالمواد الكیمیائیة

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

الرحمة والغفران لشھداء تازا خور ماتو وشھداء العراق جمیعاً، وتحیة اجالل واكبار الى قواتنا المسلحة بكل صنوفھا من الجیش والحشد الشعبي
ً .وقوات البیشمركة االبطال، نقرأ سورة الفاتحة على أرواح شھداء تازا خور ماتو وعلى أرواح شھداء العراق جمیعاً وقوفا

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

-:النائب یوسف بعیر علوان عبد علي الكالبي –

سیدي الرئیس العزیز منذ قبل جلستین أتفقت رئاسة مجلس النواب الموقرة على أن تكون الجلسة القادمة یعني التي مضت جلسة إلقرار لجنة السلوك
النیابي من أجل حسم موضوع النواب المتغیبین وكذلك النواب اللذین كانوا وما زالوا یؤدون أداًء سیئاً اعالمیاً تجاه العراق وتجاه ثوابت العراق

وثوابت الدولة العراقیة وضد الشعب العراقي، وھذه اللجنة الى حد ھذه اللحظة لم تشكل لألسف الشدید. ثانیاً اخواني واخواتي السادة أعضاء مجلس
النواب، سیدي الرئیس أحمل كما قلت في الجلسة السابقة، أحمل طلباً موقعاً من (150) نائباً ونائبة من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

إلدراج مقترح قانون الموازنة العامة االتحادیة لسنة 2021 في الجلسة القادمة، وسوف یكون لنا بصراحة اجراءات اذا لم یتم ادراج قانون الموازنة
.االتحادیة في الجلسة القادمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أضف توقیعي معكم على الـ (150) لتعرض الموازنة في الجلسة القادمة في یوم السبت، نعم قدموا أسماء لجنة السلوك النیابي تعرض على السیدات
.والسادة من أعضاء المجلس للمضي في االجراءات، قدموا لي أسماء

-:النائب یوسف بعیر علوان عبد علي الكالبي –

من ھم الذین یقدمون؟
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنتم كأعضاء مجلس نواب أتفقوا فیما بینكم من ھم األسماء وقدموھا لي، أحتاج خمسة أسماء فقط، أكلفك أنت

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

مرت علینا أربعة أیام تقریباً لزیارة البابا فرنسیس الى العراق، وھي زیارة موفقة، وبینت الدور الكبیر الى المرجعیة الدینیة ودورھا في الحفاظ على
العراق واالنسانیة ومواجھة االرھاب، ال یسعنا إال أن نقدم خالص الشكر والتقدیر الى السید البابا فرنسیس، وأیضاً الى كل الجھود التي بذلت،

الحكومیة والفعالیات الشعبیة من خالل الحكومة العراقیة، وكذلك أیضاً من خالل المسؤولین في الدولة العراقیة وایضاً محافظة ذي قار ومحافظة
الموصل وایضاً المسؤولین في اقلیم كوردستان، وخاصةً النجف االشرف من خالل ھذا الحضور الممیز للقاء قامتین كبیرتین تمثل البعد االنساني

والبعد الدیني لعالمیة االنسانیة وعالمیة أیضاً الدیانات واالرتباط بالسماء، وكما قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السالم) (االنسان أما أُخ
لك في الدین أو نظیر لك في الخلق)، وأیضاً ال یسعنا إال أن نقدم خالص الشكر وعظیم االمتنان الى عوائل الشھداء وخصوصاً ھذه العوائل الكریمة
التي بذلت مھجھا بالدفاع عن العراق، ولوال ھذه التضحیات ال سیما الشھداء قادة النصر وعلى رأسھم (ابو مھدي المھندس) والحاج (قاسم سلیماني)

صاحب ھذه الكفة العظیمة التي رعت كل مكونات ابناء الشعب العراقي مع الدماء الطاھرة التي اریقت، الى ھذه الشیبة التي كان حضورھا كبیراً
وفاعالً وممیزاً مع شھدائنا من القوات االمنیة والحشد الشعبي، فخالص الشكر واالمتنان لصاحب الزیارة ولمن تم زیارتھ للسید السیستاني أطال هللا

في عمره، وكذلك أیضاً الى العوائل الكریمة عوائل الشھداء لدورھم وابنائھم، وھذه العوائل التي انجبت ھؤالء القادة وھؤالء االبطال للدفاع عن
.العراق ووحدة العراق

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

في الحقیقة قانون المحكمة االتحادیة قانون جداً مھم وھنالك تقدم حقیقي یحصل في اتجاه تشریع ھذا القانون المتعثر من الدورة االولى من دورات
مجلس النواب، ھذا التقدم یحتاج في الحقیقة الى حكمة في القلیل من المواد المتبقیة والتي تتعلق بأن تكون أعضاء المحكمة ذات اختصاصات محددة
كٌل في مجال تخصصھ، فالمختص في الفقھ االسالمي لیس مؤھالً لكي یفتي في دقائق القضاء، أنا رجل عندي دكتوراه فلسفة اسالمیة لست مختصاً
ولست قادراً على اعطاء رأي فیما یتعلق بتنازع المحاكم، ألن ھذه قضایا تفصیلیة اجرائیة فنیة دقیقة، وانا في الحقیقة اشكر رئاسة المجلس في انھا
أعطت الفرصة للمزید من بلورة ھذه القضیة في إطار من التوافق، وایضاً اؤكد على حق واحترام طلب المكونات االصلیة لھذا الشعب بأن یكونو

ً .ضمن القضاة الممثلین كما كان في الماضي ایضا

-:النائب یونادم یوسف كنھ خوشابا –

سیدي الرئیس بدایةً نتوجھ بالتھنئة ألخواتنا بمناسبة یوم المرأة العالمي. بمناسبة انتھاء زیارة قداسة البابا الحبر االعظم، نود ان نشكر قداستھ
والقائمین على ھذه الزیارة في الحقیقة، وفي ذات الوقت نتقدم بالشكر على كافة المؤسسات الحكومیة، االمنیة واالعالمیة وبقیة االدارات التي قامت
بالمھام سواًء في بغداد والناصریة والنجف وفي الموصل وفي االقلیم، حقیقةً كانت صورة رائعة تنعكس ایجاباً جداً على صورة العراق بعد ما مرینا
بھ من مآسي في أیام داعش والقتل والذبح والتفجیرات، نتمنى من القائمین على الحكم، الكتل الحاكمة لنسمیھا الكتل الكبیرة، أن تستثمر ھذه الزیارة
بما یخدم مصالح الشعب العراقي والتآخي والشراكة والتصالح والتسامح والتحاور كما تفضل بھا قداسة البابا، شكراً جزیالً لكم سیادة الرئیس وعلى

.مواقفكم جمیعھا، وشكراً للشعب العراقي واھنيء الشعب العراقي على سالمة عودة قداسة البابا ونجاح زیارتھ

-:النائبة االء تحسین حبیب الطالباني –

مرة اخرى شكراً لدعمك واسنادك لتجمع البرلمانیات إلقامة االحتفال والمبادرات التي اطلقناھا الیوم وان شاء هللا بوجودك ووجود الرئاسة واالخوة
واالخوات نكمل ما بقى علینا من مسیر خالل الفترة القادمة في دعم قضایا المجتمع والمرأة، وفي ھذه المناسبة ونحن نناقش قانون المحكمة االتحادیة

أطلب منكم جمیعاً أن ننصف تواجد المرأة في المحكمة االتحادیة، ھنالك نسبة جیدة وممتازة من القاضیات العراقیات المتمكنات، فیا حبذا لو نؤكد
.على أن یكون من ضمن أعضاء المحكمة االتحادیة من القضاة أمرأة على االقل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، الفقرات االخرى تحتاج الى اكمال نصاب المجلس، خمسة دقائق اذا لم یكتمل النصاب یتم تأجیل الجلسة الى موعد آخر

:السیدات والسادة النواب النصاب غیر متحقق، جلسة السبت سوف تتضمن الفقرات التالیة

.التصویت على مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا (لجنة الصحة والبیئة) تعرضونھ یوم السبت
.استكمال التصویت على مشروع قانون المحكمة االتحادیة العلیا للمواد المتبقیة

(التصویت على مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لسنة 2021، اللجان المعنیة (لجنة الصحة والبیئة، اللجنة القانونیة، اللجنة المالیة

.إكمال جمیع االجراءات خالل الیومین القادمة للوصول الى اكمال ھذه المشاریع



4/22/2021 محضر الجلسة رقم (42) االثنین (8/3/2021) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2021/04/21/محضر-الجلسة-رقم-42-االثنین-8-3-2021-م/ 6/16

تثبیت الحضور داخل القاعة، السیدات والسادة النواب النصاب (193) أي النصاب متحقق. النصاب متحقق إلكمال باقي الفقرات، أطلب من المجلس
.التصویت على تقدیم الفقرة رابعاً لتكون الفقرة ثانیاً في جدول االعمال، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضلوا لجنة الصحة

.(الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا. (لجنة الصحة والبیئة*

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي جاسم الجبوري –

.یقرأ مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد الموسوي –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي محمد –

.تكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

سیادة الرئیس فقط رابعاً قلیالً فیھا تعدیل في مفردة واحدة، رابعاً أجرینا علیھا تعدیل في أحد المفردات لتصبح المواد الطبیة (اللقاحات أو المستلزمات
.الطبیة الالزمة لعملیة التطعیم) حصراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني تكون رابعاً (اللقاحات أو المستلزمات الطبیة الالزمة)، اقرأھا لي، یعني مقترح اللجنة لرابعاً، أقرأھا

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

نص مقترح اللجنة، البند رابعاً، المواد الطبیة، (اللقاحات أو المستلزمات الطبیة الالزمة لعملیة التطعیم ضد فایروس كورونا)، حتى یكون محصور
.فقط بموضوع اللقاح وما تتطلبھ عملیة التطعیم من مستلزمات

-:السید رئیس مجلس النواب –

أكملتم المادة؟

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.نعم، تمام

-:السید رئیس مجلس النواب –

أقدم لكم مقترح بما یتعلق باإلسم، (قانون توفیر واستخدام لقاحات جائحة كورونا لصالح وزارة الصحة)، أو اسمھ قانون دعم وزارة الصحة، (قانون
.(توفیر واستخدام لقاحات جائحة كورونا

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي جاسم الجبوري –

.نعم أتفق معك

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(المقترح (قانون توفیر واستخدام لقاحات جائحة كورونا
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-:النائب قتیبة ابراھیم تركي جاسم الجبوري –

.فقط، كافي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ألن المضمون یكفي

.أطلب من المجلس التصویت على تغییر اسم القانون لیكون قانون (قانون توفیر واستخدام لقاحات جائحة كورونا)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على مقترح اللجنة (لجنة الصحة) لتعدیل البند (ثالثاً) من المادة (1)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على مقترح اللجنة كما قُرئ، األخیر لتعدیل البند (رابعاً) من المادة (1)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على مقترح اللجنة للبند (سادساً) من المادة (1)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(التصویت على المادة (1) بالمجمل آخذین بنظر االعتبار مقترحات اللجنة التي تم النظر بھا للبند (ثالثاً، ورابعاً، وسادساً)، تصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب غایب فیصل عنید –

.یقرأ المادة (2) مع نص المادة الثانیة المقترح بعد التعدیل من مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:السید رئیس مجلس النواب –

سؤال؟ كیف أعفي حملة لقاحات وأنا غیر مستوردھا كدولة، ممكن ان تشرحوا لي ھذه؟

مكتوب قبل حملة اللقاحات قبل نفاذ ھذا القانون، نحن مستوردین؟ فقط وضحوا للنواب؟

-:النائب حسن خالطي نصیف –

سیادة الرئیس، السیدات والسادة النواب، المقصود انھ وزارة الصحة بعد ان استلمت الـ (50) ألف بدأت بلقاحات الكوادر الطبیة بدأت الحملة أصبح
لھا ثالثة أیام، فإذا قصرنا القانون فقط بعد النفاذ، ھؤالء سوف لن یكونوا مشمولین، ألنھ حملة اللقاحات بدأت، فالمواطنین سوف تطالب، تقول لك

.نحن ما ھو ذنبنا؟ اذا تعرضنا الى ضرر ھذا القانون سوف لن یشملنا، النھ القانون فیھ مادة تضمن حق المواطن العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الذین قدموا مساعدة للبلد في ھذا الشأن ھو قبل اقرار القانون، أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة

ھو عالجھا، عرفھا فوق في رابعاً، قرأھا استاذ خالد، قرأھا اللقاحات أو المستلزمات الطبیة لعملیة التطعیم ضد فایروس كورونا، فقط المتعلقة بعملیة
التطعیم، عالجھا فوق، انت كدولة عندما ترغب أن تشتري یقال لك أعطیني ضمان أنك ال تطالبني حتى أبیع لك، اخواني ھذه الشركات، عالجھا

.(المواد الطبیة عرفھا قال المواد الطبیة ھي اللقاحات أو المستلزمات الطبیة الالزمة لعملیة التطعیم ضد فایروس كورونا (حصراً

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة لتعدیل البند أوالً، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للبند ثانیاً من المادة (2)، تصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (2) بالمجمل آخذین بنظر االعتبار مقترحات اللجنة التي تم التصویت علیھا، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (3)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد حیدر قاسم عبد هللا –

.یقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب تم تشریع قانون یعوض الضحایا نتیجة فایروس كورونا، ھذا وكأنھ تعویض آخر

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

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة وفاء الشمري –

.تقرأ المادة (5) من مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (5)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فارس صدیق نوري –

.یقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من المجلس التصویت على المقترح لتعدیل البند سادساً وكاآلتي (ینفذ ھذا القانون من تاریخ إقراره في مجلس النواب. وینشر في الجریدة
.الرسمیة)، أطلب من المجلس التصویت على المقترح للمادة (6)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فارس صدیق نوري –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون مواجھة جائحة كورونا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(یقرأ النص المقترح لالسباب الموجبة (لتعدیل االسباب الموجبة
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.أطلب من المجلس التصویت على المقترح لألسباب الموجبة كما قرأت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

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

:إطالق غیر صحیح سیدي الرئیس. االحتماالت المتصورة لموجبات الضمان ثالث احتماالت

.أوالً: االضرار العمدي

.ثانیاً: االضرار الناشئ من التقصیر أو التفریط

ثالثاً: اذا قیل أن من یستكمل ویستوفي المقدمات الفنیة والعلمیة للخدمة اذا قیل بإعفاءه من الضمان فیبقى االحتمال الثاني حسب اطالق ھذا النص، لما
سبق نفاذ ھذا القانون سیشمل من قصر أو فرط، ھذا االطالق غیر صحیح، ھي ھذه شركة فایزر عندما طلبت قانون الحصانة ماذا بررت في كتابھا

الى كیمادیا؟ قالت ألن عملیة التصنیع تمت في ظروف استثنائیة وبوتیرة سریعة، یعني تصنیع اللقاح في الظرف االستثنائي والوتیرة السریعة
یتوقعون منھ احتمال أن ینشئ عنھ ضرر، فطلبوا قانون الحصانة حتى یحمون أنفسھم، ما سبق ھذا القانون لماذا نشملھم ایضاً بالحصانة ولم یطلبونھ

.ھم؟ وقد ینشئ االضرار عن نتیجة التقصیر أو التفریط ولیس عن استكمال مقدمات العمل الفنیة والعلمیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب یسري أحكام البند أوالً من ھذه المادة، البند أوالً ماذا یقول، یقول فقط على الشركات العالمیة المصنعة والمجھزة للقاح، فأسریت
.المصنعة والمجھزة ألحكام البند اوالً على قبل نفاذ ھذا القانون

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

اآلن شركة فایزر طلبت قانون الحصانة كما یعبرون حتى توافق أن تجھزك، یعني الشركات االخرى لم تطالبك، لماذا تتبرع لھا أنت باعفاء واستثناء
.من عندك، لماذا؟ ألن احتمال الضرر ینشئ من تقصیر وتفریط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دعوني أسمع رأي اللجنة، تفضلوا

-:النائب غایب فیصل عنید –

عفواً سیادة الرئیس فیما یخص ھذا القانون، أعتقد أن بعض الشركات قد طلبت بضمان لعدم المالحقة القانونیة، ومن أھم ھذه الشركات ھي شركة
(فایزر) الكل یعلم أن شركة فایزر ھي شركة أصلیة، نحن لسنا ملزمین بتشریع ھذا القانون لكن بنفس الوقت سوف نتحمل المسؤولیة أمام الشعب

العراقي بأننا كنا عائق من اكمال ھذا القانون الذي یعتبر سنداً من أجل تجھیز الشعب العراقي بھذا اللقاح، لذلك اشترطت الحكومة العراقیة أن یصوت
على ھذا القانون، كان ھنالك قرار لمجلس الوزراء، داخل مجلس الوزراء بالتصویت على الحفاظ على حصانة ھذه الشركات، لكن الشركة رفضت
ذلك، فذھبوا بأن یكون ھنالك قانون بما أن الدولة ھي برلمانیة، لذلك ھنالك بعض االمثلة على ذلك، من اھم ھذه الدول ھي دولة لبنان، وكذلك دولة

.تونس، فال أعتقد أن ھنالك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.استاذ عمار النفاذیة قبل اقرار القانون على المجھزین فقط بما یتعلق بالشركات المصنعة والمجھزة، ال یمتد ذلك الى الشركات الناقلة

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.سیادة الرئیس ممكن ان أجیب أنا الدكتور عمار

دكتور عمار لیس شركة فایزر وحدھا طلبت حصانة، (مودیرنا) أیضاً طلبت حصانة وشركات أخرى، یعني أتصور ثالثة أو أربعة شركات عالمیة
.طلبت نفس االجراء، فالدولة لجأت الى ھذا الموضوع، الى ھذا القانون، نحن اخوان القانون فرغناه من محتواه

-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف أسأل سؤال، االجراءات قبل نفاذ ھذا القانون، ما ھو نوع اللقاح الموجود لدینا؟
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.أنا أتكلم، أنا أآلن أعطیت ھذا الغطاء القانوني لكل مجھز الحق بعد القانون، أنا لماذا أعود على شيء قبل القانون

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.سینو فارم) الصیني و(أسترازینكا) االنكلیزي)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.جید سوف أتعاقد معھم، سوف أتعاقد

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.ال أُستخدم قبل القانون في العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم ال یوجد لدیھ غطاء قانوني الستخدامھ قبل القانون

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.المساعدات التي جاءت

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أخوان سوف أقدم مقترح للمجلس، أطلب من االخوة في اللجنة أیضاً أنھ ال یعارضون على ھذا، أنھ النفاذیة الخاصة بالقانون من اآلن فصاعدا

أطلب من المجلس إعادة التصویت على البند ثانیاً، اذا لم نصوت علیھ، نعود نصوت على االصل یسري حكم البند أوالً من ھذه المادة على الحاالت
.الناشئة قبل نفاذ ھذا القانون، اذا أیضاً لم ینفذ، فأنتھى تكون على الحاالت الالحقة من إقرار القانون فصاعداً

.أطلب من المجلس إعادة التصویت بناًء على طلب رئیس المجلس واللجنة للبند ثانیاً، یعني مقترح اللجنة للبند ثانیاً من المادة (2)، تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على البند ثانیاً الذي ھو موجود في أصل المادة، البند ثانیاً من المادة (2) اذا لم یمر یسقط البند، یصبح فقط على
.الشركات بعد إقرار القانون، ثانیاً أقرأه

.یسري حكم البند أوال من ھذه المادة على الحاالت الناشئة قبل نفاذ ھذا القانون وبعد نفاذه، تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

أذاً المادة الثانیة ھي فقط أوالً، تلغى عبارة أوالً تصبح مقترح اللجنة المادة (2) تعفى من المسؤولیة المدنیة والجزائیة الشركات العالمیة المصنعة
والمجھزة للقاحات الخاصة بفایروس كورونا ووزارة الصحة وتشكیالتھا والعاملین فیھا من االضرار الناتجة عن توفیر أو استخدام المواد الطبیة

.الالزمة للوقایة من فایروس كورونا، أطلب من المجلس إعادة التصویت على المادة (2)، بعد ال توجد أوالً فقط ھذا النص، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون مواجھة جائحة كورونا)

أطلب من المجلس أیضاً المضي، لجنة التعلیم العالي، التصویت على مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلیة في وزارة
.التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012، لجنة التعلیم العالي تفضلوا

.السیدات والسادة النواب ھذا القانون مھم یتعلق باالقسام الداخلیة في وزارة التعلیم

الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7)*
.لسنة 2012
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-:النائب مقدام محمد عبید –

.یقرأ مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012

یقرأ المادة (1) مع مقترح تعدیل البند سابعاً من مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث
.العلمي رقم (7) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة لتعدیل البند سابعاً، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (1) آخذین بنظر االعتبار مقترح اللجنة الذي تم التصویت علیھ، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن محمد كاظم –

.یقرأ المادة (2) من قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

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

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

.تقرأ المادة (3) من قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (3)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب طھ حمد امین خضر –

.یقرأ المادة (4) من قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (4)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریاض المسعودي –

.یقرأ االسباب الموجبة لقانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على األسباب الموجبة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)
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.أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل، تصویت

تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم االقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة)
2012).

.(الفقرة رابعاً: التصویت على مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002. (لجنة الخدمات واالعمار*

-:النائب عباس بایر عوید –

.یقرأ مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 مع مقترح اللجنة اضافة مادة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

سیدي الرئیس أنا لست ضد االستثمار لكن أنت تقول یوجد كوادر دائرة الطرق والجسور، ال یجوز نحن، الكھرباء نعزل كوادرنا الفنیة نضعھم على
جانب ونأتي بشركات ونعطیھا بنى تحتیة تعبانین علیھا، ھذه فرص عمل للكوادر الفنیة والدوائر الفنیة والوزارات المختصة نرفعھا ونعطیھا
.للمستثمر، أھالً بالمستثمر الذي ینشئ لنا مشروع بأموالھ وبعیداً عن امكانیات الدولة، لیس یسخر أمكانیات الدولة حتى یستفید منھا المستثمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة ما ھو رأي الحكومة في ھذا؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

.وھذا مبدأ عام أنا دائماً أذكره

-:السید رئیس مجلس النواب –

أخوان ھذا الموضوع الطرق والجسور یوجد تقاطع في موضوعھا ما بین الوزارة، یعني وزارة البلدیات واالسكان والمحافظات، یوجد تقاطع في
االدارة بینھم، حتى في موضوع نقل الصالحیات ال زال ھنالك اشكال، ھل ھذا تتحدثون عن الطرق العامة؟ تتحدثون عن الطرق الخارجیة؟ ھل تم

أخذ رأي الحكومة في ھذا البند؟ الحكومة لدیكم رأي في ھذا البند؟

-:النائب عباس بایر عوید –

فقط لحظة سیادة الرئیس، النسخة التي لدیك ھي لیست النسخة التي لدینا، أترك النسخة التي لدیك، ألنھ المشترك فیھا ھي طریقة االستثمار والكوادر
.التي تابعة الى الطرق والجسور

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط سؤال، المادة أنتم بدأتم بإضافة مادة جدیدة، ھذه المادة تتحدث عن استثمار أمالك الدولة التي ھي الطرق والجسور، سؤال ھل مضیتم في
االجراءات القانونیة بأخذ رأي الحكومة في ھذا البند، لدیكم موافقة؟ أعطوني الموافقة أین ھي؟

-:النائب عباس بایر عوید –

سیادة الرئیس حصلت اجتماعات مشتركة بین وزارة االسكان واالعمار والطرق والجسور وبین اللجنة التابعین لھا، وتمخض ھذا الموضوع على ھذه
.الفقرة یعني، وھذا الموضوع أصالً یعني یعتمد على طریقة االستثمار وعلى طریقة الكوادر، الطرق والجسور

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، ممثل الحكومة ھذه الفقرة تتعلق باستثمار أمالك الدولة سواء كانت طرق أو جسور، انتظر من الحكومة موقف ورأي بما یتعلق بالبند
.المضاف

-:النائب عباس بایر عوید –

سیادة الرئیس نحن بالنسبة لھذا القانون تم عقد أكثر من (10) أجتماعات، مع وزارة التخطیط، مع ھیأة االستثمار الوطنیة، مع دائرة الطرق
والجسور، فقط أسمح لي، ھذا كلھ حتى نكون واضحة أملم األخوة السادة النواب، كل ھذا ھو كان بعلم الحكومة، وبالتالي نحن الیوم عندما نعمل على



4/22/2021 محضر الجلسة رقم (42) االثنین (8/3/2021) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2021/04/21/محضر-الجلسة-رقم-42-االثنین-8-3-2021-م/ 13/16

تشریع ھذا القانون، سوف لن نؤثر حتى في االستثمار سوف لن نؤثر على الطرق الموجودة اآلن، توجد ھنالك طرق بدیلة سوف تكون استثمار من
.حق المواطن یسیر في الطریق اذا كان لمستثمر أو الطریق االعتیادي الذي ھو تابع للدولة وكوادر الطرق والجسور

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وأیضاً ممكن تعزز االیرادات، لكن حتى نتخلص من الجانب الشكلي، نأخذ رأي الحكومة بشكل مباشر، وأیضاً تناقشونھ مع زمالئكم النواب

-:النائب عباس بایر عوید –

.ال یوجد اشكال سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

یعني مثالً ھذه الفقرة تقول لدائرة الطرق والجسور تشغیل الطرق والجسور الحدیثة، ما ھو تعریفنا للحدیثة؟

التي سوف تنشأ، أو المنشأة؟

ھذه یجب أن توضح، أطلب الى اللجنة التداول مع اللجان المعنیة، وأیضاً التداول مع ممثلة الحكومة بما یتعلق في ھذه الفقرة ونعرضھا في الجلسات
.القادمة

-:النائب عباس بایر عوید –

.ال یوجد اشكال سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد التداول مع لجنة الخدمات سوف یتم إرجاء النظر والتصویت في ھذا القانون على الجلسات القادمة

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

سیادة الرئیس یعني فیما یخص الطرق، طریق بغداد الموصل مثال على حالة الصراع الموجودة مابین المحافظة ووزارة االعمار واالسكان، اذا
تخرج اآلن من بوابة بغداد بإتجاه التاجي والطارمیة تالحظ الشارع فیھ حفر منتھي تماماً، راجعنا وزارة االعمار واالسكان، وكان المفروض

یخصص لھ، وتخصص لھ مبالغ، وحالة الصراع مابین المحافظة ومداخل بغداد كان سبب أنھ ال یتنفذ فیھ المشروع الى حد اآلن، تفاجأنا وزارة
االعمار واالسكان أحالت المشروع لالستثمار، ھو الشارع الوحید لمدخل بغداد الشمالي، فإذا أرادوا أخواننا یشرعون قانون للطرق الخارجیة،

.یفترض أنھ ال یكون على نفس الطرق التي المواطن لیس لھ سواھا، المستثمر یذھب یعمل شارع جدید، والطرق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ولھذا قلنا أجلوا التصویت فیھا الى أن یتناقشون مع السیدات والسادة النواب في ھذا البند

.(الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون ایجار االراضي الزراعیة. (لجنة الزراعة والمیاه واالھوار، اللجنة المالیة*

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

نبارك للبرلمان اقرار قانون (كوفید 19) سیادة الرئیس أرید أن أُشیر في ھذه المناسبة بأنھ الیوم الجمیع ال یختلف بأنھ ھذا الوباء ھو وباء أو لنسمیھا
عقوبة من رب العالمین، أو وباء من رب العالمین على البشریة لكي یتضرعوا الى رب العالمین ویعودون ألیھ، الیوم نحن نغلق الدوائر (%100)

لثالثة أیام في االسبوع، ونغلقھا (50%) أربع أیام في االسبوع، المطاعم مفتوحة، الشوارع مفتوحة، المقاھي مفتوحة، لكن في نفس الوقت غلقنا باب
الرحمة وباب رب العالمین عندما غلقنا الجوامع، وفتحنا باب الصین وباب الدول االوربیة حتى یرسلون لنا عالج، سیادة الرئیس نطالب جنابك أنھ
تفاتحون اللجنة العلیا للصحة والسالمة الوطنیة لكي تفتح الجوامع ویعود أھالي الجوامع بالتضرع الى هللا والدعاء من رب العالمین لرفع ھذا الوباء

عن ھذا الشعب وھذه األمة، سیادة الرئیس أنا تواصلت مع رئیس الوقف السني قال أنا ثالثة مرات أفاتح اللجنة العلیا للصحة والسالمة الوطنیة لكن ال
یوجد جواب، أتمنى من جنابكم أن توجھوا الصحة بفتح الجوامع، الصحة والسالمة الوطنیة (اللجنة العلیا) أقصد بفتح المساجد ووضع علیھا قیود
وشروط محددة للتعقیم وأخذ االحترازات الوبائیة، سیادة الرئیس أتمنى من جنابكم أن یكون ھذا القرار لكي یعود صوت الدعاء الى رب العالمین،

.والعودة الى رب العالمین، ویتضرع الجمیع الى رب العالمین لرفع ھذا الوباء عن الشعب العراقي واالمة االسالمیة

سیادة الرئیس فقط أرید توجیھ من جنابك رحمة لوالدیك، من أجل فتح الجوامع، یعني (50%)، (20%)، ضعوا لھم شروط، محددات، لكن أفتحوا
.الجوامع، لكي نعود الى رب العالمین، سیادة الرئیس أنت وجھ اللجنة العلیا أن تنظر في ھذا الموضوع، لفتح الجوامع والمساجد
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.لجنة األوقاف اتخاذ الالزم وإعالمنا

-:النائب علي سعدون غالم –

سیادة الرئیس تعاني محافظة میسان وخاصةً مزارعیھا وفالحیھا ھذه األیام من مالحقات قانونیة من قبل وزارة الموارد المائیة، وردم مشاریعھا
األروائیة التي علیھا أراضي زراعیة جداً واسعة، ورفع المضخات المائیة، أضافة الى اطفاء الكھرباء خالل وقت النھار كلھ على المناطق الریفیة
التي فیھا محطات ضخ زراعیة، سیادة الرئیس أطالب بتشكیل لجنة من لجنة الزراعة لتقصي الحقائق والوقوف على ھذه المشاكل، سیادة الرئیس

.(زرع) یعني محاصیل حنطة واصلة الى الحصاد، لم یتبقى سوى شھر أو شھرین، واآلن الماء مقطوع عن ھذه المحاصیل جمیعھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة الزراعة، متابعة االمر وإتخاذ االجراءات الالزمة وإعالم الرئاسة بذلك

-:النائب محمد امین فارس –

.یقرأ تقریر لجنة الزراعة والمیاه واالھوار حول مشروع قانون ایجار االراضي الزراعیة

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

.یكمل قراءة تقریر لجنة الزراعة والمیاه واالھوار حول مشروع قانون ایجار االراضي الزراعیة

-:النائب خلیل محمد سعید –

.یكمل قراءة تقریر لجنة الزراعة والمیاه واالھوار حول مشروع قانون ایجار االراضي الزراعیة

-:النائب جمال فاخر عوید –

.یكمل قراءة تقریر لجنة الزراعة والمیاه واالھوار حول مشروع قانون ایجار االراضي الزراعیة

-:النائب محمد امین فارس –

سیدي الرئیس ال مانع لدینا من المضي في خطوات تشریع قانون ایجار االراضي الزراعیة وعرضھ للقراءة الثانیة ضمن جدول أعمال جلسة مجلس
.النواب

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا –

سیدي الرئیس ھذا القانون أكثر من مرة جاء، نحن في كل مرة نستثني بعض العقود الزراعیة من ھذا القانون، االخوة في وزارة الزراعة یؤكدون أن
ھذا العقد ال یشمل القضایا التي فیھا نزاعات ملكیة، كال، یشمل، یعني ھم عندما یؤجرون األرض الزراعیة، صاحب االرض األصلي بعده غیر

متحولة أرضھ، تأتي مدیریة الزراعة أیضاً تؤجر أرضھ الى آخرین، ھذا تحدیداً في محافظة كركوك لدینا، أصبح لنا (17) عام نعاني من ھذا األمر،
نحن لماذا كل مرة نستثني كركوك من ھذا األمر، یبقى الذي یرغب أن یستأجر أرض زراعیة ال توجد أرض زراعیة لھ، ألن ھي في األصل جمیعھا

مستولى علیھا من قبل األدارات المحلیة قبل 2003 بقرارات جائرة، نحن دعونا نحل ھذه االشكالیة، كل ما في األمر قرارات مجلس قیادة الثورة،
.نستطیع في ذلك الوقت نستأجر ھذه األراضي لآلخرین

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

.أحدى عشر مالحظة

أوالً: حدد القانون صالحیة وزارة الزراعة بایجار مساحة (5000) دونم، وما زاد عن ھذه المساحة تعرض الموافقة علیھا على مجلس الوزراء دون
أن یحدد سقف ھذه المساحة المسموح بھا بایجارھا، وھذا قد یؤدي إلحتكار ھذه الفرص بأشخاص محدودین، خصوصاً وأن المادة التالیة في القانون

.تملك األرضض للمستأجر بعد خمسة سنوات من تأریخ غرس األرض

ثانیاً: مدة االیجار (25) سنة قابل للتجدید (10) سنوات في كل مرة، وھذه مدة طویلة تعدم فرص التنافس بین المزارعین وتفوت فرص تحصیل
.الدولة ایرادات على أعلى من تنافسھم

.ثالثاً: النؤید تملیك األرض وإنما تعتمد طریقة االیجار فھذا أفضل في دوام تحصیل الدولة الیرادات

أ أ أ أ أ أل أ أ أ ً
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رابعاً: ذكر القانون یشترط في المستأجر أن الیكون موظف أو منتسب قوات األمن أو عسكري أو مكلف بخدمة عامة، وأضیف ألیھا وأن الیكون
.سیاسیاً أو من كبار مسؤولي الدولة أو من أقاربھم من الدرجة االولى

خامساً: یذكر القانون استثناًء من أحكامھ لألراضي المخصصة للمشاریع االستثماریة، بمعنى تزید مساحة االرض الممنوحة عن (5000) دونم،
وأیضاً تعني تملیكاً للمستأجر بعد خمسة سنوات وأن بلغت مابلغت من المساحة، وھذا التفاف یؤدي الى خلق اقطاعیة جدیدة تستأثر بواسع مساحات

.االرض الزراعیة

.سادساً: لم یلزم القانون المستأجر بإقامة المشاریع الزراعیة والثروة الحیوانیة، وإنما قال یسمح لھ، یجب أن یلزم بذلك

سابعاً: منح القانون أفضلیة في التنافس لمن قاتل داعش واالرھاب، وھذا أمر صحیح ونؤیده، ویضاف لذلك لمن یشمل في التفضیل في المنافسة
.خریجو كلیات الزراعة أفراداً أو مجموعات تشترك في عمل جماعي زراعي

ثامناً: یتم فسخ العقد مع المستأجر لألرض الزراعیة بعد مرور سنتین متعابقتین على عدم زراعتھا، المفروض بأقل من ھذه المدة اذا لم یزرعھا
.المستأجر یتم فسخ العقد، وإال لماذا تبقى معطلة لسنتین

تاسعاً: یمنح القانون وزیر الزراعة صالحیة انھاء عقد االیجار واسترداد األرض اذا أقتضت المصلحة العامة ذلك، وھذا عنوان فضفاض قد ینشأ من
.االستناد علیھ الحاق ضرر في المستأجر لم یكن ھو سببھ

أخیراً: في حالة وجود قاصرین وبالغین سن الرشد ورثة للمستأجر ولم یتفقوا على اختیار أحدھم لنقل الحقوق واالمتیازات ألیھ أو اعتماده وریثاً في
.ادارة شؤون العقد، یفسخ العقد وھذا أمر غریب، المفروض أن یكون فسخ العقد اذا أجتمع أو أجمع الورثة على انھاء التعاقد ولو

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً سیادة النائب، مالحظات مھمة أرجو تقدیمھا بشكل مكتوب الى اللجنة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

سیدي الرئیس القراءة الثانیة ما ھي فوائدھا؟ النواب یطلعون، یعني عندما اسلمھا فقط ورقة، ممكن أن تطلع فقط اللجنة، لكن عندما یستمعوا، بعد ھذا
.الرأي العام ونحن أحیاناً نحتاج الى الرأي العام، ألن فیھ المختص، وفیھ المعني، وفیھ صاحب المشكلة، وفیھ صاحب الحاجة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنت جنابك أكملت قراءتھا وأطلب منك أیضاً أن تقدمھا مكتوبة، نعم یعني اضافة الى القراءة تقدمھا مكتوبة

-:النائب فالح حسن جاسم –

شكرا لك سیادة الرئیس وكذلك شكراً الى اللجنة، وھذا القانون ھو أیضاً من القوانین المھمة والتعدیالت علیھ لما لھ من أھمیة في دعم قطاع الزراعة
في العراق، حیث أنھ توجد میاه جوفیة، أكبر حقول من المیاه الجوفیة ھي في العراق یبتدأ من شمال األنبار وصوالً الى محافظة البصرة (حقل

دبیدب)، ودعماً الى الزراعة نمضي من تغییر العقد من (5) الى (20) سنة، وموضوع التملیك لألراضي التي فیھا بساتین على أن یكون العقد یصل
الى (20%) من التملیك على أن یكون البساتین مثمرة وتجرى علیھا كشوفات من خالل دوائر الزراعة في المحافظات لمدة (5) سنوات دعماً الى
الزراعة والمحاصیل والمیاه الجوفیة في ھذه المحافظات، بالنسبة الى فسخ العقد، فسخ العقد الى سنة بدون انذار، وھذا لكي الیكون ھنالك استحواذ
على االراضي دون مبرر، العقود ایضاً یجب أن تمضي وتكون ماضیة لوجود تأخیر من خالل الوزارات وخصوصاً وزارة النفط بعد (6) أشھر
وزارة النفط خاصة، والوزارات االخرى اذا لم تجب یعتبر العقد ماضیاً حیث أنھ ھنالك مماطلة من كثیر من الوزارات وخصوصاً وزارة النفط،

ونحن لدینا مشاكل في محافظة البصرة حیث التوجد توأمة للزراعة والنفط في معالجة ھذا الموضوع، والمحرمات النفطیة، الیوم محافظاتنا خاصة
طبعاً في محافظة البصرة، وزارة النفط أستحوذت على أراضي الفالحین وتعویضات زھیدة وبالتالي یجب أن یالحظ ھذا الموضوع في تعدیل قانون

35)).

 

 

-:النائب جمال محمد شكور –

طبعاً نحن نحتاج في البلد الى تطویر القطاع الزراعي والصناعي واالستثمار، لكن لدیناً مثالً مشكلة في ھذا القانون، نحن نرید تعظیم الواردات،
نشكر لجنة الزراعة ألقرار ھذا القانون، لكن نحن في كركوك وبعض المناطق الى حد خانقین لدینا مشاكل، شكلت عدة لجان لحل ھذه المشاكل، لجنة
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حكومیة، ولجنة في األمم المتحدة، وآخر لجنة األمر النیابي رقم (144)، الى حد اآلن ھذه المناطق فیھا مشاكل وغیر محلولة ھذه المشاكل، فأرجو
.وأطلب من اللجنة إدراج فقرة بإستثناء األراضي المشمولة بالمادة (140) الى حین حل ھذه المشاكل في مناطق كركوك والمناطق المتنازع علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً الى اللجنة، خذوا بالمالحظات وتوجد مالحظات أخرى سوف تأتیكم مكتوبة من النواب اآلخرین

-:النائب محمد امین فارس –

الحقیقة مالحظات السیدات والسادة النواب جمیعھا مھمة جداً، ونحن كلجنة الزراعة والمیاه واألھوار سوف نعقد ورشة، أي من السیدات والسادة
.النواب یرغبون ان یشاركوا في الورشة سوف نناقش فیھا ھذا القانون ألنھ قانون مھم جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً لجنة الزراعة، السیدات والسادة النواب جدول األعمال للجلسة القادمة سوف یتضمن بإذن هللا

.اكمال التصویت على فقرات قانون المحكمة االتحادیة
.ایضاً یتضمن في نفس الیوم وفي نفس الجدول التصویت على مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لسنة 2021

أطلب من السیدات والسادة النواب ان یكونوا متواجدین في الجلسة القادمة بكامل عددھم، أیضاً اللجان المعنیة، اللجنة المالیة لما یتعلق بقانون الموازنة
وأیضاً اللجنة القانونیة لما یتعلق بقانون المحكمة االتحادیة، أكملوا االجراءات للمضي في ھذه القوانین، أكملوا كل اجراءاتكم، یعني أكملوا جمیع

اجتماعاتكم، الجلسة سوف تكون یوم االثنین القادم یوم 15/3/2021 إلكمال قانون المحكمة االتحادیة، وأیضاً انجاز مشروع الموازنة الذي طال
.انتظاره طویالً

.شكراً جزیالً السیدات والسادة النواب. ترفع الجلسة الى یوم االثنین القادم الساعة (11) صباحاً إلكمال ھذه القوانین المھمة

.ترفع الجلسة الى یوم االثنین القادم 15/3/2121

.ُرفعت الجلسة الساعة (10:20) مساًء
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