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محضر الجلسـة رقـم (44) الثالثاء (16/3/2021) م
محضر الجلسـة رقـم (44) الثالثاء (16/3/2021) م

 

م/ محضـر الجلسـة

 

ً .أبتدأت الجلسة بنصاب: (198) نائبا

.أفتتحت الجلسة الساعة (9:05) مساَء

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیات من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تتقدم كتلة سائرون ببیان حول حادثة حلبجة

:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

(یقرأ بیان بخصوص ذكرى حادثة جریمة حلبجة. (مرافق

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أطلب قراءة سورة الفاتحة على شھداء حلبجة وشھداء العراق جمیعا

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

.بیان باللغة الكردیة

-:النائب بختیار جبار علي محمد –

.یقرأ بیان حول حادثة حلبجة باللغة الكردیة
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-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

:الطلبات بشكل مختصر

(إجراءات إعالن محافظة حلبجة محافظة رسمیا المحافظة (19

الزال لدینا المئات من األطفال الذین فقدوا أثناء نزوحھم الى الجمھوریة اإلسالمیة في إیران وھناك قوائم وأسماء وھذا الملف حركناه في مجلس
النواب في الدورة السابقة ونتمنى تحریكھ من خالل لجنة العالقات الخارجیة مع وزارة الخارجیة مع الجمھوریة اإلسالمیة في إیران

موضوع التعویضات وھناك أكثر من قانون صدر وذكرناه یشمل تعویض المتضررین من النظام السابق لكن الزال ضحایا حلبجة غیر مستفیدین من
ھذه الضحایا. والیوم أنا تكلمت مع اللجنة الصحة ومشكورین وجاوبوني باإلیجاب وأنا أشكرھم، ھناك مستشفى في حلبجة لضحایا األسلحة الكیمائیة
وھذه المستشفى بحاجة الى عنایة واھتمام وأدوات ومواد وغیرھا من األجھزة، أتمنى من لجنة الصحة أن یفاتحوا من خاللكم وزارة الصحة العراقیة

.بتقدیم المساعدات من األدویة واألجھزة الى مستشفى حلبجة

-:السید رئیس مجلس النواب –

مقترح من الرئاسة بعرض أمر للتصویت بإلزام الحكومة بإكمال اإلجراءات المتعلقة بإعالن محافظة حلبجة، في ھذه المناسبة أكراماً للشھداء ولعوائل
الشھداء وحسب المعلومات المتوفرة للمجلس أنھ سبق للمجلس أن صوت مجلس الوزراء ونطلب من الحكومة أكمال اإلجراءات المتعلقة بإعالن

:محافظة حلبجة وأطلب من السادة أعضاء مجلس النواب التضامن مع حلبجة وأبناء حلبجة بالتصویت على النص التالي

على الحكمة أكمال اإلجراءات القانونیة إلعالن محافظة حلبجة

أطلب من المجلس التصویت

.أضم صوتي الى المصوتین وتمت الموافقة بإجماع المجلس

.تقدم النائب مثنى السامرائي ببیان الى رئاسة المجلس ووافقت رئاسة المجلس

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد حسین السامرائي –

 (یقرأ بیان حول شھداء محافظة صالح الدین. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أطلب قراءة سورة الفاتحة على مغدوري محافظة صالح الدین وشھداء العراق جمیعا

.الفقرة أوالً تأدیة الیمین الدستوریة لبعض السیدات والسادة النواب البدالء *

حسب الكتاب الوارد من المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات معنون الى األمانة العامة لمجلس النواب الدائرة البرلمانیة المرقم كذا في كذا 2021 نود
أعالمكم بأن المرشح البدیل عن السید آرام ناجي محمد صالح ضمن قائمة الحزب الدیمقراطي الكردستاني وحسب نتائج محافظة دھوك لمجلس

النواب العراقي یكون أعلى الخاسرین بعدد األصوات ھو السید عبد الرحمن سلیمان علي عمر وكونھ قدم اعتذاراً عن الترشیح كبدیل حسب الطلب
الوارد الى المفوضیة بالعدد 4 في 15/3/2021 فأن الذي یلیھ بعدد األصوات ھي السیدة شبال حسن رمضان سفر وكما مبین في الجدول أدناه مع

.التقدیر

أطلب من السیدة شبال حسن التوجھ الى قاعة المجلس لتأدیة الیمین الدستوریة

-:السیدة شبال حسن رمضان سفر –

.(تؤدي الیمین الدستوریة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

بالتوفیق وأتمنى أن تكوني من جنابك خیر خلف لخیر سلف، نحن فقدناه جمیعاً كان المرحوم آرام مثال للنائب المثابر والخلوق والمجد وأتمنى أن
.تكوني على نفس المسیر

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –
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أحر التعازي والمواساة للشعب العراقي من شمالھ الى جنوبھ للجرائم التي حدثت وذھب ضحیتھا مئات اآلف من الشھداء والجرحى من أبناء الشعب
العراقي والیوم عندما نستذكر الشھداء في حلبجة واالنتفاضة الشعبانیة وانتفاضة 17/3/1999 في البصرة ونستذكر المقابر الجماعیة نحن الیوم نقف

متضامنین مع ھذه العوائل وقد جمعنا تواقیع ألكثر من (100) نائب لتضمین االستحقاقات المالیة والمعنویة لعوائل الشھداء والسجناء والجرحى في
الموازنة االتحادیة استناداً للمادة (132) من الدستور وقانون رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم (35) لسنة 2013 وقانون رقم (5) لسنة 2009

وقانون رقم (16) لسنة 2010وقانون (579 لسنة 2015 وھي قوانین مشرعة یجب أنصاف ھذه العوائل والضحایا وضحایا المقابر الجماعیة في
الموازنة االتحادیة، لذلك على الحكومة أن تنصفھم، وأیضاً أدعو من خالل سیادتكم حث اللجنة المالیة واللجان األخرى لدعم ھذه العوائل في

الموازنة، ونحن جمعنا التواقیع وھذه المطالب القانونیة الدستوریة إلنصافھم ونأمل أن ینصفوا ولیس من اإلنصاف أن یبقى الجالد ینعم بخیرات البلد
وأبناء المقابر الجماعیة والضحایا مازالوا یأنون وآالف الدور المھدمة والبساتین المجرفة واآلم واألنین لعوائل الشھداء والجرحى سواء كانوا شھداء

الحشد أو ضحایا اإلرھاب أو شھداء النظام السابق وبالتالي علینا أن ننصفھم في ھذه الموازنة وأدعو من خاللكم حث اللجنة المالیة إلنصافھم
.بأستحقاقات ھي فتات مقابل الدماء التي أریقت من أجل العراق وكرامة العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة اتخاذ الالزم بناًء على طلب السید النائب

وبمناسبة تكلیف السید عبد اآللھ النائلي الى إدارة مؤسسة الشھداء نؤكد على أزره وھو ابن ھذه المؤسسة إلنصاف المؤسسة والجھات المعنیة بھذه
.المؤسسة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

شكراً سیادة الرئیس لدعمكم المؤسسة ونشد على أیدیھم ونطلب من سیادتكم عرض الموضوع للتصویت قرار برلماني بدعمھم في الموازنة االتحادیة
.لعام 2021

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من األخ عبد اآللھ النائلي واألخ رئیس اللجنة أن یحضروا معي في مداوالت اللجنة المالیة وھم معنا كلجنة وبحضور من یرغب من السیدات
.والسادة النواب ونتبنى موقفكم داخل اللجنة

-:النائب خلف عبد الصمد خلف علي –

لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین قدمت مقترحات للحفاظ على ما شرع من قوانین في مجلس النواب، وعلیھ ھناك مادة تناقض ھذه
.التشریعات وقدمنا مقترحات للجنة المالیة لتضمین ھذه المقترحات للحفاظ على القوانین التي شرعت

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعلن تضامني وتضامن المجلس مع مقترحات جنابك وأطلب من حضرتك غدا سوف یكون ھناك اجتماع للمداولة النھائیة بما یتعلق بقانون الموازنة،
.وأنا معك على اللجنة المالیة

-:النائب عبد اآللھ علي محمد طاھر النائلي –

شكر سیادة الرئیس للكلمات الطیبة التي تفضلت بھا وسوف نكون داعمین للمؤسسة التشریعیة ونحن أبناء المؤسسة منذ (11) عاماً وان شاء هللا
.نتعاون جمیعاً في سبیل خدمة الشرائح المضحیة وخدمة الشھداء والشكر الجزیل للرئاسة واألخوة األعضاء جمیعاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الى اآلن اللجنة القانونیة في نقاشاتھم

.الرأي أن نأخذ استراحة لمدة نصف ساعة

.ُرفعت الجلسة لإلستراحة الساعة (9:45) مساًء
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.إستؤنفت الجلسة الساعة (11:40) مساًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

تقدم بعض السادة من رؤساء الكتل السیاسیة طلب الى رئاسة المجلس أن یكون التصویت على قانون المحكمة االتحادیة برفقة قانون الموازنة في یوم
.الخمیس القادم

.ترفع الجلسة الى یوم الخمیس القادم

.ُرفعت الجلسة الساعة (11:50) مساًء

 

 


