
 
ادة        ة تطبيق الم ة المكلف ة الوزاري يس اللجن ر رئ أتي نص تقري ا ي د   140فيم دآتور رائ  من الدستور العراقي ال

  :2/12/2007فهمي الذي قدمه امام مجلس النواب العراقي في جلسته يوم االحد 
  

   مجلس النواب المحترمالسيد رئيس
  السادة اعضاء هيئة الرئاسة المحترمون

  السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الموقر
ة               ) 140(احييكم نيابة عن اعضاء لجنة تنفيذ المادة         م النجاح والموفقي راق وارجو لك ة الع من دستور جمهوري

  .في مهامكم الوطنية
ة                انه حقا لمبعث شرف واعتزاز ان نكون في حضرة           ه الديني ع اطياف شعب بجمي و ال تم ممثل وقر وان سكم الم مجل

والمذهبية والسياسية والقومية، وانتم تمثلون عماد بنيانه الديمقراطي ورآيزة اساسية للعملية الديمقراطية في              
ذي تفضلتم                         ضافة ال ا لطلب االست سها ووفق ذ تأسي ه من ا انجزت ا وم ه لجنتن ا قامت ب م م بلدنا العزيز لنعرض لك

  .جيهه لنابتو
ذا الطلب           ا، وبموجب ه حسب طلب االستضافة طلبتم التفاصيل عن تأسيس اللجنة، قرارات اللجنة وآليات عمله
هيأنا العرض الذي سنقدمه لكم واعتقد امامكم اآلن آراس يتضمن آل المفردات التي سأتولى عرضها وستكون        

  .ترتأون طرحهااللجنة جميعا تحت تصرفكم لالجابة عن اية اسئلة واستفسارات 
  :يتضمن العرض الفقرات اآلتية 

  .تشكيل لجنة، اللجان والمكاتب المنبثقة عن اللجنة
  .اللجان الفرعية آاللجنة المالية والموقف المالي للجنة-
  .اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها-
  .آلية تنفيذ القرارات-
  . الشأنقضايا الحدود االدارية وما قامت به اللجنة في هذا-
  .موضوع االستفتاء-

ادة             ) 140(آما تعلمون ان اللجنة شكلت استنادا الى المادة          ى الم من الدستور العراقي والتي تتضمن االشارة ال
ا في آب                ) 58(الـ شكيل لجنتن م ت ة، وت انون ادارة الدول ذاك       2006من ق ذي صدر آن ديواني ال  وبموجب االمر ال

ة والتي م          ادة                   والذي حدد ايضا هذه اللجن ى زي سها ال ذ تأسي ة من ة اللجن د تعرضت ترآيب شتقة من الدستور، لق
ة                          ة المعني ى الجهات المختلف شعب العراقي اضافة ال ات ال شمل مكون ا بحيث ت اعضاء اضافيين لتكامل ترآيبته
اتلي رئيس حزب                 د بي ور حمي ذلك االستاذ ان راك وآ د شياع الب بتنفيذ هذه المادة، وقد تمت اضافة االستاذ احم

  .العدالة الترآماني لعضوية اللجنة
غ عدد اعضائها اآلن         الي       ) 11(هذه الترآيبة النهائية للجنة والتي تبل عضوا والتي هي برئاستي وعضوية مع

ة                            ه في اللجن اك من يمثل ة وهن ر الداخلي والني وزي وزير جواد الب الوزيرة نرمين عثمان وزيرة البيئة، معالي ال
د       ة حل النزاعات             ومعالي الوزير الدآتور محم راك رئيس هيئ د الب يم آردستان، واالستاذ احم ل اقل احسان ممث

الملكية العقارية والدآتورة حنان سعيد محسن الفتالوي التي ضمت الى اللجنة مؤخرا آمستشار رئيس الوزراء               
د        ور ييل سيد آش وك، ال ة آرآ س محافظ ضو مجل ة ع د آهي سين محم سيد تح ات، ال اليم والمحافظ شؤون االق ل

ة   م يس حزب العدال دار رئ ور بيرق سيد ان وك، ال ة آرآ صيف عضو مجلس محافظ ل ن د خلي سيد محم امي، ال ح
  .الترآماني، السيد بابكر صديق عضو مجلس آرآوك

اريخ  ه استقال بت شبلي ولكن ة االستاذ هاشم ال ي البداي ا ف د تواله ة ق ذآر ان اللجن  وبقي 4/4/2007ويجدر بال
ة   2007هاية شهر آب  موقع رئيس اللجنة شاغرا حتى ن      دا لغاي م تكليفي    2007 من شهر آب   28 وتحدي  حيث ت

  .برئاسة هذه اللجنة
  .شكلت اللجنة الرئيسية عدة لجان فرعية ألجل متابعة تنفيذ مهامها المختلفة

ة               اك اللجن اعين، وهن ين اجتم ا ب ة م ة لعمل اللجن فهناك اوال لجنة السكرتارية التي تتولى متابعة الشؤون العملي
لمالية التي تتولى جميع الجوانب المالية للجنة، واخيرا آما تعلمون فقد بدأنا بالصرف المالي للتعويضات وهي                 ا

  .ايضا تتولى تنفيذها واالشراف عليها هذه اللجنة



ادة      شمولين بالم ن الم ون م ن يرغب ات لم تقبال الطلب ا اس ن ضمن مهامه ة م ة فني اك لجن ولى ) 140(وهن ونت
ة              تفاصيل عمل آل لجن    ة من هذه اللجان الحقا في عرضنا، وهناك لجنة تقصي الحقائق وهي احدى اللجان الهام

ا                           شمول بالتعويضات التي تنص عليه ات ال ائق التي ترفق بطلب في عمل لجنتنا النها تتولى التدقيق في آل الوث
  .ضوابط اللجنة

  .وهناك لجنة متابعة برئاسة رئيس اللجنة لمتابعة جميع مفاصل العمل
اريخ  آم ك بت ة وذل ة العقاري ة حل النزاعات الملكي ة وهي لجن ة ثالث شكيل لجن م ت دد 6/12/2006ا ت صبح ع  لي

  .اللجان ست لجان تتبع عمل لجنتنا
ل وفي                              ة آك سية واالساسية في عمل اللجن ابير الرئي اهيم والتع ا بتعريف بعض المف ا قمن بهدف ممارسة عملن

انوا   )140(نة العليا لجنة تنفيذ المادة     تطبيقاتها الالحقة، في عملنا نقصد باللج      ، ونقصد بالسكان االصليين من آ
ادة   ام الم شمولة بأحك اطق الم سكنون المن ادة  ) 58(ي ة والم ة االنتقالي ة للمرحل ة العراقي انون ادارة الدول ن ق م

ام   ) 140( صاء ع ي اح ا ف سجلين فيه تور والم ن الدس صد  1957م را ونق ا جب رهم منه رحيلهم او تهجي ل ت   قب
ادة                       ام الم اطق المشمولة بأحك سكان االصليين للمن يس من ال ل شخص ل ر مسجل هو او       ) 140(بالوافد آ وغي

م  1957والده في سجل االحصاء السكاني لعام       في احدى الوحدات االدارية المشمولة بأحكام المادة المذآورة وت
رة     توطينه فيها من قبل النظام السابق ضمن سياق حملته الرامية الى تغيي          ا خالل الفت ديموغرافي فيه ر الواقع ال

سان     ) 9( ولغاية الـ  1968 تموز   17الممتدة من    اطق               2003من ني ل شخص من سكان المن  ونقصد بالمرحل آ
ة              ) 140(المشمولة بأحكام المادة     من الدستور اجبره النظام السابق على الرحيل عنها ألسباب سياسية او عرقي

رة            او طائفية او دينية او من الذين       رة المحددة في الفق ل في الفت  تم هدم دورهم او مناطق سكناهم بقصد الترحي
د   ) ج( ذا البن ا  . من ه ام            : رابع اطق المشمولة بأحك سكان االصليين الحدى المن ل شخص من ال المهجر وهو آ

ه                        ) 140(المادة   ة او احالت ا سواء بطرده من الوظيف ى الهجرة منه سابق عل ام ال ره النظ ى  من الدستور اجب ال
التقاعد ألسباب سياسية او عرقية او دينية او طائفية وحرمانه من التوظيف فيها او من ممارسة وسائل العيش     
د                              ا بع العودة اليه ه ب سماح ل دم ال ة او بع رك المنطق ة بهدف ت ة او معنوي ه بوسائل مادي االخرى او بالضغط علي

  .ل اليه وظيفيااخراجه من الوظيفة او احالته الى تقاعد في المكان الذي نق
اجر   صد بالمه ادة     : ونق ام الم شمولة بأحك اطق الم دى المن رك اح ل شخص ت باب  ) 140(آ تور ألس ن الدس م

  .سياسية او بسبب الخوف من التعرض للظلم والتعسف نتيجة السياسات القمعية للنظام السابق
ادة   ذ الم ا لتنفي ة العلي سمى اللجن ة ت شكيل لجن م ت انون ادارة ال) 58(وت ن ق ة م ة االنتقالي ة للمرحل ة العراقي دول

ادة  رئيس      ) 140(والم وزراء ال س ال يس مجل سمي رئ وزراء وي س ال رتبط بمجل ة ت ذه اللجن تور وه ن الدس م
  .واعضاء اللجنة

ادة                  ذ م ة في تنفي ل الحكوم زام دستوري من قب أتي نتيجة الت ا ت ة وان لجنتن شكيل اللجن ام لت ذا هو االطار الع ه
التزاما بتطبيق  ) 22(السيد نوري المالكي وضع في برنامجه الحكومي ايضا في المادة     دستورية آما ان حكومة     

  ).140(المادة 
ل          ان من ضمن الكت ويجدر بالذآر ان برنامج الحكومة آنذاك آان يعكس مشارآة جميع معظم الكتل السياسية وآ

ة        التي ساهمت في تشكيل الحكومة وللتذآير قائمة االئتالف وآتلة التحالف الك           ة وقائم ة العراقي ردستاني والقائم
  .التوافق اضافة الى عدد من المستقلين

ى       وجميع هذه المكونات آانت موقعة على برنامج الحكومة، اذا تنفيذ هذا االلتزام من قبل الحكومة هو واجب عل
ذه االلتزامات و               ؤطر نطاق      الحكومة ونحن آلجنة احدى االدوات التنفيذية التي اعتمدتها الحكومة لتنفيذ ه ذا ي ه

ه       نص علي ود وي و موج ا ه انوني لم ذي والق ب التنفي ي الجان ا ف صور عمله ي مح ة اذا ه ة، فاللجن ل اللجن عم
ذه                  ) 58(وآذلك المادة   ) 140(الدستور بمادته    ا الخروج عن ه ا اطالق يس من واجبن ة ول من قانون ادارة الدول

د            الحدود، فكل ما يتعدى ذلك ويتعلق بقضايا قد تمس نصوصا دس           ا اعتق ة وانم تورية فليس هذا من واجب اللجن
  .هذه من مهمة مجلسكم الموقر وهناك مجاالت اخرى لعملنا

  .وهذا هو االطار الذي حكم عملنا منذ مباشرة اللجنة لنشاطها لما يقارب العام
رة التي راف                      سها وخاصة في الفت قت استقالة    النقطة الثانية ان عمل لجنتنا قد طرأ عليه بعض التأخير منذ تأسي

اك      الي هن امن وبالت االستاذ هاشم الشبلي في بداية الشهر الرابع ولم يتم تكليف رئيس اللجنة اال نهاية الشهر الث
والي  د    ) 5-4(ح ة ق ا الفرعي م ان لجانه ا رغ ل بعض اعماله ر وعرق ا اث دون رئاسة مم ت ب ة آان اشهر، اللجن

  .واصلت اعمالها
ل اللج  م عم ذي حك ى ال ير ال سبة   اود ان اش ساسية بالن الغ الح اول موضوعا ب ا تتن ا انه درك تمام ة ت ة، اللجن ن

ى مستقبله                     للعراق وهو موضوع الكل يتفق على آونه احدى بؤر التوتر التي قد تؤثر على استقرار العراق وعل
  :وعلى حالة االمن في داخله قد يكون مبعث استقطابات حادة ولذلك نحن عملنا بدقة شديدة ويحكمنا مبدآن 

ع                             : المبدأ االول    ى برف ة تعن شأن اللجن ذا ال ر وفي ه ة هو هاجسنا االآب ة والعدال ى اسس عادل هو اننا نعمل عل
ع              ر الواق ب وتغيي سياسات التعري ة ل سياسة الظالم ائج ال ع نت و رف ة ه سي للجن دف الرئي ى اله ف بمعن الحي

  .ساس عادل لعملنا وهو رفع الظلمالديموغرافي التي اعتمدها النظام السابق بهذا الشأن، نحن اذا لدينا ا



ا ونحن                         : المبدأ الثاني    ى ان يكون عملن ى حرصنا عل انه ال يجوز ان نرفع ظلما ونقابله بوضع حيف آخر بمعن
ضا ونحن نعالجه                      ا اي سابق ان يكون عملن نحاول ان نخلص البالد من نتائج سياسات تمييزية اعتمدها النظام ال

  :ب طبقنا هذا المبدأ بالشكل اآلتي ويحكمه ايضا االنصاف ولهذا السب
في جميع القرارات التي اتخذتها آان المبدأ االول ان يتم تعويض جميع المتضررين بمن فيهم اولئك الذين يمكن                

  .ان يقال قد استفادوا من سياسة النظام السابق، اذا مبدأ التعويض هذا مبدأ اساسي
وم بعم        ا أال نق ة التي حرصنا عليه ذا االمر           النقطة الثاني ه، وله ى عن د في غن وترا البل ر ت ر استقطابا ويثي ل يثي

شكل خاص     ات وب ع الجه ة جمي ام رقاب وح ام و مفت ل تفاصيله ه ا وبك ل عملن شفافية، فك دأ ال ى مب حرصنا عل
ة في                    ع الجهات المختلف سكم وبجمي ى صلة بمجل مجلسكم الموقر ونحن قد حرصنا منذ البداية على ان نكون عل

ة                      الدولة وحتى عل    اء مع اللجن م فعال اللق د ت رة وق ة مبك سكم بمرحل ا مجل د فاتحن سياسية، فق ى صعيد القوى ال
ادة       اء،            ) 140(المشكلة داخل المجلس لمتابعة الم ر من لق م اآث د ت واب واعتق ا مع رئاسة مجلس الن ا التقين آم

سياسية ج                    ل ال ى ان نلتقي رؤساء الكت ع        اضافة الى هذا آله لقد حرصنا منذ البداية عل د عرضنا لجمي يعهم وق م
ة مالحظات                    دينا حرصنا لالستماع ألي رؤساء الكتل منهجنا في العمل وتوجهاتنا والمنطلقات التي اعتمدناها واب

  .يرتأون ان يفيدونا بها ونحن آنا على استعداد آامل للتعامل معها
 من االجتماعات التي تعقدها موضوع الشفافية آان في رأس اولوياتنا وقد حرصنا ايضا على انه بعد آل اجتماع             

ة                      رارات التي تتخذها اللجن ل الق اللجنة يصار الى اصدار بيان صحفي وهذا البيان الصحفي يتضمن بالتفاصيل آ
ة                              ات سواء هيئ ذه البيان ع ه ستلم جمي وقر ي سكم الم ى نطاق واسع ومجل ا عل تم توزيعه وهذا البيان الصحفي ي

ودة ف    ة الموج ضاء اللجن ع اع ة وجمي ادة   الرئاس ة الم ة بمتابع سكم المعني تعداد  ) 140(ي مجل ى اس ن عل ونح
  .هذا هو اطار عمل اللجنة. الرسالها الى آل من يرغب في ذلك

سية،               ة مكاتب رئي ب، نحن شكلنا ثالث اما تفاصيل عمل اللجنة فانه ألجل تنفيذ توجهاتها شكلت اللجنة عدة مكات
ذه            مكتب آرآوك، مكتب سنجار ومكتب خانقين، وهذه منا        ل ه طق آلها هي مناطق نزاع بمعنى متنازع عليها وآ

ر                     ستهدف تغيي زي وت ابع تميي المناطق هناك قرارات لمجلس قيادة الثورة للنظام السابق وقرارات اخرى ذات ط
ة او         ية ذاتي ارات سياس ق اعتب تم وف م ي اطق ل ذه المن شكيل ه ى ان ت اطق بمعن ك المن ديموغرافي لتل ع ال الواق

رارات وتوجهات وممارسات                   اعتبارات خارج اال   اك ق ذه اللجان هن ل ه ساس القانوني والمرجعيات الثابتة في آ
وطين اناس           ل وت ات ترحي ديموغرافي ولعملي ر ال من قبل النظام السابق تؤآد ان هذه المناطق قد تعرضت للتغيي

  .من مناطق اخرى وبالتالي آانت موضع نزاع
الي سنجار             في مكتب سنجار، هناك عدة اعضاء ارتباط وهؤال        ء موجودون في المناطق التي تم تهجير بعض اه

واطنين من                ا من م ل اليه ر او نق ة تهجي ى عملي اليها، فكل مناطق بعشيقة وشيخان وزمار ومخمور تعرضت ال
ل مكتب من المكاتب              انقين وتجدون في عدد الموظفين اآلن لك سكنة سنجار، وآذلك طبق نفس المبدأ مكتب خ

ن  ب م ل مكت ة آ رد    وترآيب رب والك ا الع شمل ضمن مكوناته ى ت ة، بمعن ة متنوع ي ذات ترآيب ب ه ذه المكات  ه
اطق                    ذه المن ات ه ع مكون سبة من جمي اك ن ذه المكاتب هن والترآمان والمسيحيين وغيرهم وفي آل مكتب من ه

  .وحرصنا حرصا شديدا على حضور الجميع ومشارآتهم في عمل اللجنة
ضا ذات صلة                     من ضمن اللجان المهمة هي لجان تقصي       ا وهي اي رتبط به ة ت ديها ثالث لجان فرعي ائق ول  الحق

ى                              ة ال ع من اربع ائق في آرآوك عدد اعضائها اآلن ارتف ة تقصي الحق بالمكاتب التي تستلم الطلبات وهي لجن
ائق في                  ثمانية وذلك لزخم العمل، لجنة تقصي الحقائق في سنجار وعدد الموظفين فيها ثالثة ولجنة تقصي الحق

ين                 خانق سعة وثالث يس ت ين ثالثة وفاتني ان اذآر ان مكتب آرآوك اصبح عدد الموظفين فيه سبعين عنصرا، ول
  .آما آان في السابق

ضوابط التي                            ذلك ال ة وآ ل وزارة المالي ات االصولية من قب ى الموافق هناك ايضا اللجنة المالية التي حصلت عل
ة         تعتمدها ايضا حصلت على جميع الموافقات االصولية من        ا موافق د حصلت طبع ة وق ة في الدول  الجهات المعني

د   19/10/2007في ) 90(دولة السيد رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة بموجب االمر الديواني الرقم           م تحدي  وت
  .الصالحيات والمهام والهيكل االداري للجنة المالية

درها                 ة ق ة ميزاني ة، حيث خصصت للجن الي للجن ون دوالر  ) 200(امامكم جدول يتضمن تفاصيل النشاط الم ملي
م    2006وآما تالحظون اننا لم نصرف سوى مبلغ ضئيل خالل عام          ا ل ا فيه  الن الفترة التي باشرت اللجنة بعمله

ا ف                   وءة، ام ر ممل ول غي ر من الحق اك الكثي ذلك هن ة    2007ي عام  تزد على حوالي شهرين، ل  توسع عمل اللجن
ال التعويضات آخر                           غ اجم ة صرف التعويضات بحيث اآلن بل وتوصلنا منذ شهر آب الماضي سارعنا في عملي

ة  ) 50(رقم تجاوز الرقم الى ما يقارب     مليون دوالر وقد تم تحرير صكات بهذا المبلغ ونتوقع خالل الفترة القادم
  .ز هذا الرقمحتى نهاية هذا العام ان نتمكن من تجاو

د من شهر آذار                          رة التي تمت دا الفت ا ع ا بصورة منتظمة م د اجتماعاته سبب       2007اللجنة تعق ى شهر آب، ب  ال
ل         اع آ ا ذآرت    ) 3(شغور موقع رئيس اللجنة، منذ ذلك الحين اجتماعات اللجنة بمعدل حوالي اجتم اسابيع وآم

  .هناك بيان صحفي يصدر بعد آل اجتماع من هذه االجتماعات



ى  تنادا ال تم اس ا ي ة اآلن عمله ل مجلس ) 6(اللجن رارات من قب ة ق رار اربع م اق ا، حيث ت رارات تمت بلورته ق
اك  ذي وهن رار تنفي رد ق اره مج وزراء باعتب ى مجلس ال اج ال ه وال يحت ل ب رار خامس اآلن ان نعم وزراء وق ال

دم              ) 6(القرار   د ق وزراء ونحن          يتعلق بتعويض اهالي حمزلي ومنطقة تسعين في آرآوك وق ة رئيس ال ى دول ال
  .بانتظار االجابة الرسمية وهناك تداول من قبل الدائرة القانونية بهذا الشأن

سجم مع                ضا ين وهذه القرارات تعتمد مبدأ التعويض وايضا تعتمد مبدأ الطواعية وانا اعتقد هذا مبدأ اساسي واي
ة، ان  ي البداي اه ف ذي ذآرن دأ ال و المب سان وه وق االن ادئ حق ى  مب ر عل ا آخ يم حيف ا لنق ع حيف د ان نرف ا ال نري ن

شكل      ذه ب رارات ه رأ الق ا اود ان اق ة وان دأ الطواعي ى مب ة عل ة هي قائم دم للجن ي تق ات الت ل الطلب واطن وآ الم
  :مكثف ألهميتها 

رار االول  رد      : الق ن الك ا م ازع عليه اطق المتن ليين للمن سكان االص ن ال وظفين م ع الم ادة جمي ى اع نص عل ي
اطق ألسباب                والتر ك المن م خارج تل ادهم او نقله م فصلهم او ابع ذين ت آمان واآلشوريين والكلدانيين والعرب ال

، الى وظائفهم السابقة    2003 نيسان   9 ولغاية   1968 تموز   17سياسية او عرقية او طائفية او دينية للفترة من          
  .او القريبة منها في مناطقهم االصلية

ازع                ينص على اعا  : القرار الثاني    اطق المتن وا وهجروا من المن دة جميع العوائل المرحلة والمهجرة الذين رحل
ن     رة م سابق للفت ام ال ات النظ ة سياس ا نتيج ة 17عليه وز ولغاي ادة  9 تم شمولة بالم سان والم ن ) 140( ني م

  :دستور جمهورية العراق ، الى مناطقهم السابقة واتخاذ اآللية ادناه للتنفيذ 
  :أوال 

وائل المرحلة والمهجرة بقطعة ارض سكنية تخصص من الدولة في مناطقهم االصلية التي هجروا          تعوض الع  -أ
  .ورحلوا منها، بشرط ان ال يكونوا من المستفيدين بامتالآهم قطعة ارض سكنية من الدولة سابقا

ط  -ب دره فق الي ق ويض م رة بتع ة والمهج ل المؤحل ع العوائ رقم) 5( تعوض جمي دل ال ار، ع ين دين ا مالي  الحق
دره فقط                       ) 10(ليصبح   ا ق ة آرآوك مبلغ ساآنة داخل حدود بلدي ة والمهجرة ال ماليين، وتعوض العوائل المرحل

  .ماليين دينار) 10(
  :ثانيا 

ة        ستملكة نتيج صادرة والم الك ال ارات واالم ضايا العق ع ق ل جمي ة بح ة العقاري ات الملكي ل نزاع ة ح وم هيئ تق
اطق    سابق في المن ام ال ادة  سياسات النظ ا المشمولة بالم ازع عليه راق  ) 140(المتن ة الع من دستور جمهوري

  .، ويخضع هذا القرار وجميع القرارات لمصادقة دولة رئيس الوزراء15/3/2007وبأسرع وقت ممكن اقصاه 
  :القرار الثالث 

ادة              ا والمشمولة بالم ازع عليه راق   من دستور جمه  ) 140(اعادة جميع العوائل الوافدة للمناطق المتن ة الع وري
رة              سابق للفت ام ال ا نتيجة سياسات النظ دوا منه وبصورة خاصة محافظة آرآوك، الى مناطقهم السابقة التي وف

  : واتخاذ اآللية ادناه للتنفيذ 2003 نيسان 9 ولغاية 1968 تموز 17من 
  .مليون دينار مع قطعة ارض سكنية في مناطقهم االصلية) 20( منحهم مبلغ -أ
ة             نقل قيد ال   -ب ر االحوال المدني ى دوائ ا ال ازع عليه اطق المتن ة من المن عوائل الوافدة من دوائر االحوال المدني

  .في المناطق االصلية
  . نقل البطاقة التموينية للعوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليها الى مناطقهم االصلية-جـ
اطقهم االصلية            نقل جميع المستمسكات الرسمية المتبقية للعوائل الوافدة         -د ى من ا ال من المناطق المتنازع عليه

ة         -هـ. السابقة ة التمويني  يتم صرف مبلغ المنحة بعد تقديم المعنيين ما يؤيد نقل سجالت االحوال المدنية والبطاق
  .للمشمولين بهذه المادة

  :القرار الرابع يتعلق بالعقود الزراعية 
ازع   إلغاء آافة العقود الزراعية التي ابرمت ضمن س        اطق المتن ياسات التغيير الديموغرافي في التعريب، في المن

ادة الحال                ) 140(عليها والمشمولة بالمادة     من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة محافظة آرآوك واع
  .الى ما آان عليه قبل ابرام تلك العقود

ل مجل      ن قب ت م ف، بعض الوق ع االس ا م تغرقت اقراره سية اس رارات الرئي ذه الق ل  ه تم العم وزراء، وي س ال
  .بموجبها

ذه                        شمول به راغبين بال د نظمت لل هذه اآللية يجري االستناذ اليها من قبل مكاتبنا في آرآوك، وهناك استمارة ق
العودة             (القرارات ويقول الطلب     ة صورتي الشخصية اعاله ارغب ب ة        ) اني المواطن المثبت ى آلم د عل ا اؤآ وهن

افظتي االصلية      (الطواعية بهذا الشأن،    التي تؤآد مبدأ    ) ارغب بالعودة ( ا تتعامل    )ارغب بالعودة الى مح ، ولجانن
  :مع هذا الطلب مرفقا بجميع المستمسكات الواردة فيه وآلية تنفيذ قرارات اللجنة 

اطقهم                   -1  آل صاحب طلب ينبغي ان ينظم استمارة طلب خاصة بالوافدين والمرحلين الراغبين في العودة الى من
  .االصلية

سابقة -2 اطقهم االصلية ال ى من العودة ال راغبين ب رحلين ال دين والم ل سجالت نفوس الواف ة لنق داد آلي تم اع  ي
  .وبالتنسيق مع المديرية العامة للجنسية والجوازات واالقامة



ساب        -3 اطقهم االصلية ال ى من العودة ال قة  يتم اعداد آلية لنقل البطاقات التموينية للوافدين والمرحلين الراغبين ب
  .وبالتنسيق مع دائرة التموين والتخطيط في وزارة التجارة

  . اعداد آلية لمعالجة اآلثار المترتبة على الغاء العقود الزراعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة-4
دين    ق بالبن ا يتعل سية          )3،2(فيم ة للجن ة العام ع المديري ة وم ع وزارة الداخلي ررة م اءات متك ت لق د تم ، فق

اق مع وزارة                  والجوازات وا  ضا االتف م اي ه ت سجالت وبالوقت ذات القامة وتم التوصل الى آلية لتسريع نقل هذه ال
  .التجارة العداد آلية مشابهة، وهذا استغرق بعض الوقت

اءات واالتصاالت                      ات واللق وقد يتساءل المجلس، لماذا التأخر في عمل اللجنة ؟ يجدر الذآر ان جميع هذه العملي
  .ا الى ان يتم التوصل الى آلية ومن ثم اقرارها تستغرق شهوراوالمفاوضات احيان

ة ال                        وزارات المختلف ان المكاتب لل تنفيذها ايضا يستغرق بعض الوقت حتى بعد اقرار اآللية نجد في بعض االحي
  .تباشر بتنفيذها وتطلب تعليمات اضافية ويصار الى متابعة، فهذه العناصر اسهمت في تأخير عمل اللجنة

شأن وعرضت                            اما ف  ذا ال ا مع وزارة الزراعة به م التوصل اليه ة ت اك اآلن آلي ة، فهن العقود الزراعي يما يتعلق ب
دا                 ا وغ ين (على مجلس الوزراء وقد ناقشها مجلس الوزراء مؤخرا وعرض بعض المالحظات حوله ا  ) االثن لن

ع ج  وزراء وم ي مجلس ال ة ف دائرة القانوني ع ال ع وزارة الزراعة وم شترك م اء م ة لق ات ذات العالق ع الجه مي
  .لتدقيق هذه اآللية ولمعالجة جميع الثغرات والنواقص التي قد تكون موجودة بها

ضوابط            سكات وال ل المستم ى آ اف عل شف االلتف ر او تك شف التزوي ة تك ذه اآللي ي ه دة ف وابط عدي اك ض هن
ال                   ى سبيل المث ى           المطلوبة، واقول في هذا الشأن، آثيرا ما يقال ان في آرآوك عل رة جاءت ال اك اعداد آبي  هن

دد الحقيقي                    آرآوك وارتكبوا تجاوزات في داخل مدينة آرآوك والبعض يقول ان هذا العدد آبير جدا ويتجاوز الع
ون              اك المرحل اوزون وهن اك المتج يئين، هن ين ش ز ب ي التميي ه ينبغ شأن ان ذا ال ول به ن نق رحلين، ونح للم

ادة  ضوابط الم ال ب شمولون فع ا) 140(الم ين  وهم ا ب رز م ستطيع الف ا ت ي ذآرته ة الت ان، واآللي ان متمايزت  فئت
اك في ملعب آرآوك              شأن هن ذا       ) 400(المجموعتين وآمثال بهذا ال ا اآلن موجودة متجاوزة في ه ة تقريب عائل

ادة                          ل مشمولة بالم د عدد العوائ ل، اعتق ذه العوائ ع ه ا ان نتقصى واق د ال يتجاوز     ) 140(الملعب ونحن قررن ق
ه               %) 25(ن هؤالء، فاذن    م%) 25( ا تنص علي ل م ازات وآ ل االمتي يهم آ ذين ستسري عل ا من هؤالء ال ربم

ة تجاوز وهي موجودة                       )140(المادة   ا آحال تم التعامل معه ، اما اآلخرون، فهناك حالة تجاوز وحالة التجاوز ي
الي ليست                             انون وبالت ة خارجة عن الق راق وهي حال ة من الع اطق مختلف من اختصاصات    في آرآوك وفي من

  .اللجنة، وهذه مسألة خاصة باالدارات المحلية في آرآوك
ا في آرآوك          ) 25(حتى الـ  ا     ) 20(من الشهر الماضي عدد االستمارات التي تم توزيعه م توزيعه الف استمارة ت

ذلك   صد ب ع     ) 20(ويق م توزي رحلين ت ة، وللم ل عائل وزع لك تمارة ت ة، اس ف عائل دد  ) 75(ال تمارة ع ف اس ال
آالف ) 4(الفا، فقط حوالي   ) 25(، وما تم تحقيقها لحد اآلن فقط في آرآوك االستمارات المنجزة           )10(دين  الواف

ـ             م رفض          ) 4(استمارة، ربما تجاوز هذا العدد قليال مؤخرا، ومن هؤالء ال دين ت سبة الواف م  ) 392(آالف بالن وت
ى         ومؤ) 2035(اصبحت جاهزة للتعويض، وتم تحرير صكوك لـ      ) 3500(اعداد   دد ال ذا الع ) 2475(خرا ارتفع ه

  .صكا محررا
ادة   )140(فيما يتعلق بالحدود االدارية واالستفتاء، قيل لنا ان المادة      ى الم شمل فقط    )58(، وحت ادة ال ت ، ان الم

ذا     ة ه ى دراس ة عل ت اللجن وك وعكف ضمنها آرآ ا وب ازع عليه اطق المتن ع المن شمل جمي ادة ت وك، ان الم آرآ
يس       الموضوع وشكلت اللج   شمل ل شهر لت ذا ال نة الفرعية واآلن نتوقع ان تكون توصياتنا جاهزة في منتصف ه

داد        فقط آرآوك والمحافظات الشمالية وانما ايضا المحافظات االخرى في عموم العراق وخاصة آربالء وحتى بغ
ـ             ل ال شهر وستت       ) 15(وربما غيرها من المحافظات ونأمل انجاز جميع هذه التوصيات قب ذا ال ذه     من ه ة ه م احال

ة                            ذ اآللي ذ سيتم تنفي ة الرئاسة وعندئ ى هيئ دوره سيحيلها ال وزراء وب التوصيات الى االمانة العامة ومجلس ال
  .الموجودة في الدستور ويكون االمر متروآا لهيئة الرئاسة بهذا الشأن

ة   فيما يتعلق باالستفتاء، نحن اجرينا لقاء مع مفوضية االنتخابات ومع وزارة التخطيط وب       حضور وزارة الداخلي
  :وجميع اعضاء اللجنة وتم التوصل الى ما يأتي 

فيما يتعلق باالحصاء، تم االتفاق ان ما هو مطلوب هو اعداد سجل للناخبين الذين يحق لهم المشارآة في                  : اوال  
ا اولئ     م حسب تعريفن ليين، وه وك االص كان آرآ ن س الي او م ن اه وا م ي ان يكون ؤالء ينبغ تفتاء وه ك اي اس

اد             1957المسجلون في احصاء عام        تم االعتم ة وي سجل موجود في وزارة الداخلي ذا ال ى ان ه اق عل م االتف  وت
أن                ون وآ ا المتوف ع عنه أن يرف ا، آ ديالت عليه على قاعدة البيانات الموجودة في الوزارة بعد اجراء بعض التع

ام   وك لع صاء آرآ ي اح سجلين ف كنة الم ة س ا ذري ضاف اليه د1957ي ت م شأن  وتم ذا ال دة به اوالت عدي
صدد                             ا ونحن ب شأن وحولت الرسالة الين ذا ال وزراء وارسلت رسالة به ا من رئاسة ال والمفوضية طلبت تكليف
وفير المستلزمات                       ة ت زال في عملي اعداد اجابة نقترحها على رئاسة الوزراء، في موضوع االستفتاء نحن ال ن

د من عمل                 الفنية وتوضيح االطر الالزمة لذلك، وفي المالح       ى ان العدي ظات الختامية بهذا الشأن اود ان اشير ال
ارة   ل وزارة التج ة ومن قب ل وزارة الداخلي دا من قب ا جي ا تعاون ا، والحظن وزارات معه اون ال رتبط بتع ة ي اللجن
ى التعويضات                       ذين حصلوا عل دين ال ك الواف ولكننا نواجه بعض الصعوبات مع الوزارات االخرى، والسيما اولئ



ي    وينبغ أ ف وزارات اآلن تتلك ا ان بعض ال لية، فالحظن اتهم االص ي محافظ شابهة ف ائف م ى وظ وا ال ي ان ينتقل
ى التي وافق                       ا وحت ا امر مخالف للتوجيهات المتفق عليه ذا طبع وك، وه رهم في آرآ منحهم االنفكاك من دوائ

  .لشأنعليها مجلس الوزراء، لذلك نحن نأمل من جميع الوزارات ان تتعاون معنا بهذا ا
ة بعض                   فيما يتعلق بنقل البطاقة التموينية ونقل السجالت، الحظنا ان تنفيذ التوجيهات التي اعتمدت وتنفيذ اآللي
ذا الموضوع               ة ه ا لمتابع شاطا مكثف ا ن ة، نحن عملن االحيان يواجه عراقيل في المكاتب وفي المحافظات المعني

  .ونأمل ان تتسارع االمور
ا ا  ة، تردن ة الثاني ذآورة وصرف     المالحظ ضوابط الم ى ال اوز عل تم التج ى ي ة بمعن ر مكتوب كاوى غي ار وش خب

ا والمكاتب اي                       ستلم في لجنتن تعويضات بدون اوليات وغيرها من هذه الشكاوي، انا اقول حتى هذه اللحظة لم ن
ل وضوح،            ل شفافية وبك صلنا وسنتعامل بك  شكوى مكتوبة ونحن على استعداد للتعامل مع اي شكوى مكتوبة ت
اء، الشك تحدث اخطاء ونحن اآلن                   ول ال تحدث اخط ا ال نق ع، انن ام الجمي ا ام وسنكون مستعدين لعرض عملن
ات               دقيقات لآللي ة، اي ت حريصون على تشخيص هذه االخطاء ونحن ايضا منفتحون الستقبال اي مالحظات نقدي

  .المتبعة
ه، نحن    يجري الحديث عن تجاوزات تتم باالرض، اقول بهذا الشأن ن: ثالثا   حن جهة تنفيذية تتعلق بما اسلفت ب

  :ال صالحية لنا بما يدور على االرض، هذا الموضوع خارج صالحيتنا، نحن نحاسب عن اآلتي 
  .نحاسب اذا آانت ضوابطنا عادلة او غير عادلة، منصفة او غير منصفة منسجمة مع روح الدستور ام ال

ذه الضو     ع خارج صالحيتنا           . ابطنحاسب اذا آنا دقيقين ام ال في تطبيق ه ذا يق د أن ه ك نحن نعتق دا ذل ا ع ا م ام
  .وخارج حدود سيطرتنا

 


