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 الدورة اإلنتخابية الثالثة

 السنـة التشريعية الثانية

 الفصـل التشريعي األول
 

 

 م( 17/8/1015) نثين ال  (14)م ـرق محضـر الجلسـة
 

 

 .ا  يائب( 144: )عدد الحضور
 .ا  صباح (10:50)بدأت الجلسة الساعة 

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الفصل التشريعي  ،نثاييةالالسية التشريعية  ،ةالنثالنث االيتخابيةالدورة م   ةعشر ة رابعال ع  الشعب يفتتح الجلسة ييابة  
 .نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم. ولال 
- :شبك جمعه خضر سالم  اليائب -

 .نتلو آيات م  القرآ  الكريم
- :السند رئيس مجلس اليواب -

أدى إلى إستشهاد عدد من مجلس النواب العراقي يدين العمل اإلجرامي الذي إستهدف النائب طالل الزوبعي و  في البداية
 .حمايته وجرح آخرين، نسأل هللا سبحانه وتعالى للشهداء الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان

 .على أرواح شهداء العراق قراءة سورة الفاتحة
 (.تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفا  )

تم التصويت عليها بعنوان، لجنة التحقيق في كلف مجلس النواب العراقي عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس بلجنة 
ألنه بداية لمرحلة جديدة تتمثل  سقوط الموصل، ومعلوم أن هذا هو أكبر حدث يحصل في العراق على مدى عقد من الزمن

 في صالح الدين وفي األنبار وفي مناطقو هجمة إرهابية يقودها داعش وما نتج عنها من آثار بعد سقوط نينوى  بمواجهة أعتى
أشهر بكل جد ومهنية ( 7)على مدى أكثر من  أدت عملهالجنة التحقيق في سقوط الموصل متعددة من العراق وبطبيعة الحال 

السيدات والسادة الذين دعت الحاجة إلى أخذ إفادتهم للوصول إلى الحقيقة وهو  وأستضافت قطعًا خالل هذه الفترة أعداد من
 .الزال العالم كله مشغول بها قيقة في قضية شائكة ومعقدةعمل ليس سهاًل حين ما يتم البحث عن ح

 مجلس النواب العراقي يشيد بدور لجنة التحقيق بسقوط الموصل التي سلمت تقريرها وبشكل كامل إلى رئاسة المجلس يوم أمس
 .لك تكون قد أنهت عملهاوبذ

بما  عد ذلك لمجلس النواب أن يتخذ القرار المتعلقأنا بودي أن أسمع فقط ما يتعلق بجهد اللجنة ونشاطها في هذا الجانب وب
 .ورد في هذا التقرير من حيثيات وقضايا مرتبطة بهذا األمر، السيد رئيس اللجنة
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- :اليائب حاكم عباس موسى الزاملي -
 .نائب( 52)وتتكون اللجنة من  11/1/5112في ( 9)تم تكليف لجنة نيابية حسب األمر الديواني النيابي 

شهور ( 2)أغلب النواب كانوا ملتزمين بالحضور ومواظبين على أداء هذه المهمة الثقيلة والصعبة وأستمرينا ألكثر من الحقيقة 
 .بهذا العمل الدؤوب من أجل الوصول إلى الحقيقة

فاداتها( 111)أكثر من   .شخصية مدنية وعسكرية وسياسية تم التحقيق معها واإلستماع إلى شهاداتها وا 
 .ساعة تحقيق إستغرقت هذه اللجنة وأستمرت حتى في أيام العطل وعطلة الفصل التشريعي( 182)أكثر من 
فقط هذا عن سير التحقيق، موجز سير التحقيق، أما لو نتكلم عن التحقيق  ،صفحة( 151)الـ نا ملف كبير يتجاوزئذهبنا وهي

 .إستمعنا إلفاداتهمكل الذين  مجلدات خاصة بإفادات( 11)فيكون ما يتم طبعه بحدود أكثر من 
ستماع إلى إفادات وشهادات ووثائق هو مصور بالفيديو وبالصور الفوتوغرافية ومغطى من قبل اكل ما جرى من تحقيق و 

 .أي جلسة من غير تصوير في القاعة الدستورية نوسائل اإلعالم ولم تك
- :إتجهنا بإتجاه

 .ن سواء الذين حققنا معهم أو الذين إستمعنا إلى شهاداتهموكل اإلخوة محترمي لم نستهدف جهة أو حزب أو كتلة: أوالً 
ستنتاجات وتوصيات: ثانياً   .لم نتعامل بمزاجية أو أهواء إنما إعتمدنا على المنهجية والحقائق ولذلك خلصنا إلى نتائج وا 

ال فهذا الملف فيه جوانب بين أنه أقدم مقدمة عامة وا   ولكن السيد رئيس مجلس النوابملف كبير وأنا لو أتكلم بهذه األمور 
 .كبيرة وخطيرة وفيه تعامل دولي وحتى النقاط المهمة نحن ثبتناها في هذا التحقيق

من تدخل ومن ساهم ومن كان له دور في سقوط هذه المدينة الكبيرة، أمور كبيرة ومؤلمة ومحزنة وأنا ال أريد أن أطيل في هذا 
ريخ أنا أقول ما جرى في الموصل ينطبق على المحافظات األخرى ولذلك أنا ولكن بشكل عام لدينا ملفات مهمة وللتأ األمر

ذا كان هناك أن نقرأ التقرير بجلسة علنية ونناقش هذا األمر متروك لكم أو  الذي أتمناه إذا كان هذا األمر إلى هيأة الرئاسة وا 
لى القضاء ألنه يجب أن تكون هذه التوصيات مهمة  وأنا أعتقد ملزمة للحكومة وخصوصًا أنا لست يحال إلى اإلدعاء العام وا 

ولكن بخصوص بناء المؤسسة األمنية ألن الكثير من األمور تحتاج ألن ما يجري جرى في الموصل وينطبق  في اإلداناتفقط 
 .على كل الوحدات وعلى كل اآلمرين وعلى كل القيادات العسكرية

- :السند رئيس مجلس اليواب -
وبالتالي سوف يعمد المجلس إلى طبع ما تمت كتابته في هذا التقرير بصيغة  سوف يؤرخ لمرحلة مهمةقطعًا التقرير كما قلت 

كتاب ويمكن أن يوزع لمن يريد أن يطلع على حيثياته وفي ذات الوقت أدعو البرلمانية إلى توزيع التقرير إلى السيدات والسادة 
غة اإلحالة التي سوف يعتمدها مجلس النواب والتي مفادها أن من المجلس الموقر التصويت على صي األعضاء وأرجو أيضاً 

جابات على األسئلة وما ورد فيه من أسماء سوف يحيل  المجلس سوف يحيل هذا التقرير بحيثياته وما ورد فيه من شهادات وا 
تخاذ ما يلزم لى هيأة النزاهة للنظر فيه وا  لى القضاء وا   .كل ذلك إلى اإلدعاء العام وا 

 .في سقوط الموصل ر القضاء في محاسبة المقصرين الذين تسببوا وكان لهم الدور األكبراآلن هو دو 
 .أن مجلس النواب العراقي يعاهد الشعب العراقي أن يكون عين الشعب في الرقابة والمحاسبة ولن تأخذه في ذلك لومة الئم

ستضافات ووقائع إلى القضاءالمجلس الموقر التصويت على إحالة الملف بما ورد فيه من حيثيات وا   أدعو لغرض  جابات وا 
 .محاسبة المقصرين في ذلك، التصويت العلني برفع األيدي
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لن يتوانى المجلس في محاسبة كل مقصر وهذه هي مسؤولية القضاء في محاسبة كل من ورد أسمائهم في ما يراه القضاء أنهم 
 .مقصرون 

 .ة المقصرين، تصويتلمحاسب إلى القضاء على إحالة الملف التصويت العلني
 (.إحالة هذا التقرير إلى القضاء حتى يأخذ دوره في محاسبة المقصري  على باإلجماع تم التصويت بالموافقة)

 .شكرًا جزيالً 
السيدات والسادة األعضاء، كجزء من إلتزام المجلس بعملية اإلصالح سواء ما تضمنت عملية اإلصالح النيابي بالورقة التي تم 

العلم به من عملية ترشيق الوزارات  اإلصالح الحكومي في متابعة المجلس بهذا الخصوص وعلى ضوء ما تمطرحها حول 
ت إصالحية اتخذ من إجراءولكون بعض الوزارات المدمجة قد تم تأسيسها بموجب قوانين نافذة وإلضفاء المشروعية على ما ي  

يتضمن ما البد منه لتيسير أعمال  التنفيذية مشروع قانون للسلطة فأننا بدورنا كمجلس النواب ندعو مجلس الوزراء إلى تقديم
لغاء البعض منها إلى هذا المعنى، بعض الوزارات المدمجة كانت قد شرع لها قانون وبالتالي  في اإلشارة الدولة في الوزارات وا 

عملية الترشيق الوزاري وهذا جزء من شرع حتى نصل إلى نحتاج إلى عملية سن قانون السلطة التنفيذية الذي بدوره البد أن ي  
 .نطلب من مجلس الوزراء تقديمه مسؤولية مجلس النواب ولكن بمشروع قانون 

وتقديم المرشحين للتعيين في  إعالم مجلس النواب ما تم بصدد إنهاء ملفات التعيين بالوكالة نطلب من مجلس الوزراء أيضاً 
 .زراءالمناصب العليا مما يدخل في صالحيات مجلس الو 

ندعو أيضًا مجلس الوزراء إلى اإلسراع في إقالة الوزراء المقصرين ومن يثبت بحقه تهمة فساد وا عالم مجلس النواب بالتصويت 
 .بالموافقة على ذلك

في ورقة اإلصالح  التي تمت اإلشارة إليها االفساد المعلن عنه إلى إعالم مجلس النواب بصدد ملفات كذلك ندعو مجلس الوزراء
 .كوميالح

عن اإلجراءات المتخذة بصدد محاسبة ومالحقة الفاسدين وسراق المال العام  وكذلك ندعو مجلس الوزراء إلى إعالم المجلس
سترداد ما بذمتهم  .ممن أثرى على حساب الشعب العراقي وا 

عب، ونعتقد وبموجب ، ورد في قرار مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء بشأن تقليص الوزارات عبارة، بإسم الشفقط للتصحيح
 .خرآالدستور أن من يتحدث بإسم الشعب هو البرلمان العراقي، يرجى التنويه لذلك وتصحيح هذا الجانب بشكل أو ب

 .فأرجو إستكمال اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص ،لدينا عملية إستجواب( آب/52)للتأكيد مرة أخرى، أن يوم 
 
- (:يظام يقطة)اليائب محمود صالح عاتي الحس   -

ع وتأخر كثيرًا رغم الوصول لمراحله النهائية والذي يعد من أهم مؤسسات الدولة شر  من أهم مشاريع القوانين التي يجب أن ت  
 .العليا ونأسف لهذا التأخير ولهذا التعثر رغم هذا اإلنجاز اإلتحادية الفيدرالية هو مشروع قانون المحكمة اإلتحادية

 .الدستورية في الدولة المؤسسات أهماإلسراع بتشريع هذا القانون لكونه من أهم القوانين الذي ينشئ  نحن نطالب وبشدة بضرورة
بواجباتها وفق ما نص  إتخاذ قرار وتحديد موعد لتشريع هذا القانون حتى تتمكن هذه الهيأة من القيام أطلب من هيأة الرئاسة

 .يعطل تشريع هذا القانون دون مبرر هناك من يريد أن عتقدأ عليه الدستور العراقي، وأنا 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

- :نعم، اآلن نبدأ بالفقرة ثانيًا المتعلقة بعملية التصويت، بالنسبة
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نحن لدينا والزلنا ننتظر اإلنتهاء من قانون المحكمة اإلتحادية وهو يدخل ضمن عملية اإلصالح القضائي وهناك تشريعات : أوالً 
 .حتاج إلى إقرار من قبل مجلس النواب بهذا الخصوصحيلت أيضًا تأ  
لجية العمل والشؤو  اإلجتماعية، لجية مؤسسات المجتمع المديي، . )التصويت على مشروع قايو  العمل: الفقرة نثاييا  * 

 (.اللجية القايويية، لجية المرأة والسرة والطفولة
 .خذ باإلعتبارؤ ت سوف تإستكمال عملية التصويت على مشروع قانون العمل، المداخال

 .أرجو تثبيت الحضور أوالً 
- (:يقطة يظام) الصالحي اليائب أرشد رشاد فتح  هلا -

 .والبحث عن ضحايا سبايكر جنابكم أصدرتم أمرًا بمتابعة التحري  سيادة الرئيس،
ت، نطلب منكم إصدار األمر إجتمعت اللجنة والذي نريد إيصاله فقط إلى جنابكم، كان اإلجتماع يوم أمس ولكن ضمن التوصيا

بأن يتم تشكيل محكمة خاصة ودوائر خاصة  الديواني لألعضاء المشاركين في اللجنة، ألن أهالي الضحايا كان لديهم طلب
اإلصالح  كجزء من ورقة إلى الحكومة خاصة لمتابعة قضية سبايكرالدوائر ال فنتمنى أن ترسل هذه المحكمة الخاصة وطلب

 .الضحايا المفقودين ر الديواني حتى تقوم اللجنة بالبحث والتحري عنونحن بإنتظار األم
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .تثبيت الحضور فقط .شكراً 
 .نبدأ بعملية التصويت ،(572)إذن الحضور 

 نقاط نظام؟ أم ماذا؟ حول ماذا؟ والتي هي؟

- (:يقطة يظام)اليائبة أشواق يجم الدن  عباس الجاف  -
بتوقيع معظم أعضاء مجلس النواب حول مستحقات الفالحين، لكن بسبب عدم إكتمال النصاب أجل إلى هذا اليوم  قدمنا طلباً 

 .اإلثنين، الذي أتمناه هو أن ال يؤجل التصويت رجاًء، ألن وضع الفالحين صعب جداً 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 الطلب موجود لدينا؟
 
- :جافاليائبة أشواق يجم الدن  عباس ال -

 .نعم الطلب موجود لديكم عند هيأة الرئاسة
- :السند رئيس مجلس اليواب -

نحن لدينا عدة طلبات تصويت، ليس فقط هذا الطلب، للعلم فقط هناك عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس تقدموا بطلب 
التعليم العالي بصدد تعيين الطلبة األوائل،  إلغاء فقرة تم التصويت عليها في الجلسة السابقة، وهناك أيضًا طلب قدم من لجنة

واعتبار األولية لهم في هذا الخصوص، فكل هذه التصويتات هذا اليوم نحن سننجزها، فقط ننتهي مما تبقى من قانون العمل، 
 .وبعد ذلك نأخذ باإلعتبار كل المالحظات الموجودة

- (:يقطة يظام)الحسنيي حمدية عباس دمحم اليائبة  -
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. من النقاط المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها مجلس النواب هي مراقبة الحكومة. ضوع مهم يتعلق بمتابعة عمل الحكومةهناك مو 
نحن جمعنا تواقيع قبل خمسة أشهر لتفعيل مجلس الخدمة اإلتحادي ورفع األسماء، وقمنا بتشريع القانون، وسبب من أسباب 

 .التعيينات بسبب الطائفية والحزبيةالمظاهرات والفساد في الدولة العراقية هي 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .هذا موضوع وليس نقطة نظام، ممكن أن تقدم مكتوبة
- (:يقطة يظام) ربحس  سالم عباس جاليائب  -

نحن كممثلين للشعب مسؤولون اليوم مسؤولية تأريخية أمام هللا والشعب، واليوم نحن بصدد اإلصالح ألجل إنقاذ الشعب 
العراقي، والشعب العراقي اليوم يتعرض إلى مؤامرة، وهو موضوع يتعلق بدخول األرتال الداعشية من الرقة إلى العراق أمام 

 .أنظار التحالف الدولي أو أميركا، وهذا حقيقة تسبب في قتل أبناء الشعب العراقي
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .اش، فليس لدينا مانع، إجلب تواقيع من السيدات والسادة النوابهذه ليست نقطة نظام، إذا ترغب أن تطرح للنق
- :ربحس  سالم عباس جاليائب  -

الطلب نحن قدمناه، لكن لألسف الشديد، سكوتنا اليوم عن هذا الموضوع يعتبر مشاركة في الجريمة التي تحاك على هذا 
ي أغلب المناطق، بسبب سكوت األميركان والتحالف عن اليوم داعش تزود بأحدث األسلحة، ولدينا شهداء في بيجي وف. الشعب

 .هذه األرتال الداعشية التي تدخل من الرقة إلى العراق
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 إذن قدم طلبًا بماذا تريد من المجلس؟
- :ربحس  سالم عباس جاليائب  -

اعًا ضد هذا التحالف الذي لم يقدم شيئًا، وأنا أقسم لو الطلب ق دم، وال بد من إتخاذ موقف، على البرلمان أن يتخذ موقفًا شج
 .أنهي وجود هذا التحالف اليوم، وهللا لكان العراقيون قادرين على القضاء على داعش في غضون شهر واحد

 
 
- (:يقطة يظام) حيا  سعند محس  الفتالوي اليائبة  -

أنا باإلنتظار . ته وأسانيدهئلالسيد وزير الدفاع بكل إشكاله وأسنحن إستكملنا ملف إستجواب . ج من الدستور/سابعاً (/21)المادة 
 .لتحديد الموعد

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 .كل اإلجراءات نحن نتبعها بهذا الخصوص

- (:يقطة يظام)الدهلكي رعد حمند كاظم اليائب  -
والمفروض أن نصوت عليها هذا اليوم،  هناك ورقة إصالحات ملف النازحين قدمت إلى هيأة الرئاسة في الجلسة الماضية،

 .أتمنى أن تطرح للتصويت
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- :السند رئيس مجلس اليواب -
ق دم بيان من لجنة الشهداء أيضًا اليوم . أيضًا ق دم طلب بخصوص النازحين من لجنة الهجرة، ومن الممكن التصويت عليه

عد ذلك نحن لدينا مشروعا قانون، قانون الجوازات فقط حتى نستأنف عملية التصويت لإلنتهاء من قانون العمل، وب. يتلى
 .تفضلوا اللجنة المختصة. وقانون األحزاب، فأرجو أن نمضي وبعد ذلك نسمع كل نقاط النظام

- :صادق رسول حسو  يعمةاليائب  -
 .من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها( 111)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .برفع األيدي. ، مع التعديل المقترح على فقراتها(111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :صادق رسول حسو  يعمةاليائب  -
 .من مشروع قانون العمل( 111)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :ادق رسول حسو  يعمةصاليائب  -
 .من مشروع قانون العمل( 115)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.115)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :صادق رسول حسو  يعمةاليائب  -
 .من مشروع قانون العمل( 111)يقرأ المادة 
 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :صادق رسول حسو  يعمةاليائب  -
 .من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح ( 111)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .، مع التعديل المقترح(111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
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- (:ظاميقطة ي)حسن   من  يادرأمنثيى اليائب  -
والمادة ( 111)في وضع تعليمات السالمة المهنية، فورد األمر مرتين في المادة ( 111)تكررت مع المادة ( 111)المادة 

ال يصبح معيباً (. 111)  .أرجو إصالح ذلك، وا 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 أي فقرة؟( 111)المادة 
- :حسن  من  يادرأمنثيى اليائب  -

 .ثانياً /الفقرة( 111)المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .، اللجنة نعم(111)و ( 111)إذن مكرر، صحيح 
- :السهاليي زييب عبدعلي جريداليائبة  -

تتكلم عن القوانين والتشريعات المتعلقة بنظام العمل، والتي يعلقها صاحب العمل في داخل أروقة المشروع، أما ( 111)المادة 
 .م عن وضع صياغات وتعليمات أو أنظمة تتعلق بالسالمة والصحة المهنيةفتتكل( 111)بالنسبة للمادة 

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 .شكرًا، إستأنفوا

- :صادق رسول حسو  يعمةاليائب  -
 .من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح ( 112)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح ، مع(112)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :صادق رسول حسو  يعمةاليائب  -
 .من مشروع قانون العمل( 112)يقرأ المادة 
 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.112)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :خوشابا نويادم نوسف كيااليائب  -
 .لى مشروع قانون العمليقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة إ

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 .التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة

 (.تم التصويت بالموافقة)
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- :خوشابا نويادم نوسف كيااليائب  -
 .من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح ( 117)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .، مع التعديل المقترح(117)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :خوشابا نويادم نوسف كيااليائب  -
 .من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها( 118)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 . ، مع التعديل المقترح على فقراتها(118)التصويت على المادة 
 (.افقةتم التصويت بالمو )

- :خوشابا نويادم نوسف كيااليائب  -
 .من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح ( 119)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .، مع التعديل المقترح(119)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :خوشابا نويادم نوسف كيااليائب  -
 .روع قانون العملمن مش( 111)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :محيس  حس  محس  جياداليائب  -
 .من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح ( 111)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .ح، مع التعديل المقتر (111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :محيس  حس  محس  جياداليائب  -
 .يقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون العمل

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 .التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة

 (.تم التصويت بالموافقة)
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- :محيس  حس  محس  جياداليائب  -
 .من مشروع قانون العمل( 115)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.115)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :محيس  حس  محس  جياداليائب  -
 .من مشروع قانون العمل( 111)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :محيس  حس  محس  جياديائب ال -
 .من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها( 111)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 . ، مع التعديل المقترح على فقراتها(111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :محيس  حس  محس  جياداليائب  -
 .ة بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون العمليقرأ مقترح اللجن

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 .التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة

 (.تم التصويت بالموافقة)
- :محيس  حس  محس  جياداليائب  -

 .يقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون العمل
- :السند رئيس مجلس اليواب -
 .لتصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدةا
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :محيس  حس  محس  جياداليائب  -

 .من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح ( 112)يقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .، مع التعديل المقترح(112)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
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- :السهاليي زييب عبدعلي جريداليائبة  -
 .من مشروع قانون العمل( 112)تقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.112)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :السهاليي زييب عبدعلي جريداليائبة  -
 .فة فقرة جديدةمن مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح بإضا( 117)تقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .، مع التعديل المقترح بإضافة فقرة جديدة(117)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :السهاليي زييب عبدعلي جريداليائبة  -
 .من مشروع قانون العمل( 118)تقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.118)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :السهاليي زييب عبدعلي جريداليائبة  -
 .من مشروع قانون العمل( 119)تقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.119)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :السهاليي زييب عبدعلي جريداليائبة  -
 .لعمل، مع التعديل المقترح من مشروع قانون ا( 151)تقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .، مع التعديل المقترح(151)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :السهاليي زييب عبدعلي جريداليائبة  -
 .من مشروع قانون العمل( 151)تقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.151)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
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- :السهاليي زييب عبدعلي جريداليائبة  -
 .من مشروع قانون العمل( 155)تقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.155)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :السهاليي زييب عبدعلي جريداليائبة  -
 .مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل، ( 151)تقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .، مع التعديل المقترح(151)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :السهاليي زييب عبدعلي جريداليائبة  -
 .من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح ( 151)تقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .، مع التعديل المقترح(151)المادة التصويت على 
 (.تم التصويت بالموافقة)

- :السهاليي زييب عبدعلي جريداليائبة  -
 .من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح ( 152)تقرأ المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .، مع التعديل المقترح(152)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الجبوري علي خضر  ايتصاراليائبة  -

 .مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل( 152)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح( 152)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الجبوري  علي خضر ايتصاراليائبة  -

 .ملمن مشروع قانون الع( 157)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.157)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
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 -:الجبوري علي خضر  ايتصاراليائبة  -
 .من مشروع قانون العمل( 158)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.158)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الجبوري  ايتصارعلي خضراليائبة  -

 .من مشروع قانون العمل( 159)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.159)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الجبوري علي خضر  ايتصاراليائبة  -

 .من مشروع قانون العمل( 111)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الجبوري علي خضر  ايتصاراليائبة  -

 .مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل( 111)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح( 111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الجبوري  علي خضر ايتصاراليائبة  -

 .مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل( 115)ة تقرأ الماد
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح( 115)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الجبوري  علي خضر ايتصاراليائبة  -

 .تقرأ مقترح إضافة مادة جديدة
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .مادة جديدة التصويت على مقترح إضافة
 (.تم التصويت بالموافقة)
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 -:الجبوري  علي خضر ايتصاراليائبة  -
 .من مشروع قانون العمل( 111)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الجبوري علي خضر  ايتصاراليائبة  -

 .العمل من مشروع قانون ( 111)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:عرفات كرم مصطفى برايماليائب  -

 .مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل( 112)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح( 112)التصويت على المادة 
 (.ت بالموافقةتم التصوي)
 -:عرفات كرم مصطفى برايماليائب  -

 .مع مقترح إضافة بند جديد لمشروع قانون العمل( 112)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح( 112)التصويت على المادة 
ويلغى الذي تم تسجيله في بداية أنا اآلن أطلب تسجيل حضور، فقط تسجيل حضور، ويعتبر هذا هو الحضور المعتمد لدينا، 

 (.571)أن عدد الحضور هو . الحضور تالجلسة، ترفع الكارتات إذا لم يتواجد الشخص نفسه يرفع كارته، تثبي
 

 .التعديل المقترح( 112)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:عرفات كرم مصطفى برايماليائب  -

 .المقترح مع مقترح إضافة بندين جديدين من مشروع قانون العملمع التعديل ( 117)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح مع مقترح إضافة بندين جديدين( 117)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:عرفات كرم مصطفى برايماليائب  -
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 .ادة جديدة من مشروع قانون العملمع التعديل المقترح إضافة م( 118)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح إضافة مادة جديدة( 118)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:علي ريزا  دلنر مصطفىاليائبة  -

 .مقترح إضافة مادة من مشروع قانون العمل( 118)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح إضافة مادة بحسب ما تمت قراءته( 118)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:علي ريزا  دلنر مصطفىاليائبة  -

 .مقترح إضافة مادة من مشروع قانون العمل( 119)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح( 119)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:علي ريزا  دلنر مصطفىاليائبة  -

 .التعديل المقترح من مشروع قانون العمل( 111)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح( 111)التصويت على المادة 
  (.تم التصويت بالموافقة)
 -:علي ريزا  دلنر مصطفىاليائبة  -

 .مع مقترح إضافة بند جديد( 111)تقرأ المادة 
 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح مع مقترح إضافة بند جديد( 111)التصويت على المادة 
  (.تم التصويت بالموافقة)
 -:علي ريزا  دلنر مصطفىاليائبة  -

 .من مشروع قانون العمل( 115)تقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.115)على المادة التصويت 
 (.تم التصويت بالموافقة)
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 -:يور عوض سلما  العزيز عبد عبداليائب  -
 .مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل( 111)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح( 111)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:يور عوض سلما  دالعزيز عب عبداليائب  -

 .مع التعديل المقترح حذف المادة من مشروع قانون العمل( 111)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.111)التصويت على المادة 
  (.تم التصويت بالموافقة)
 -:يور عوض سلما  العزيز عبد عبداليائب  -

 .ن العملمع التعديل المقترح من مشروع قانو ( 112)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .التعديل المقترح( 112)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:يور عوض سلما  العزيز عبد عبداليائب  -

 .مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل( 112)يقرأ المادة 
 -(:يقطة يظام) عمار كاظم عبند الشبلياليائب  -

ألخطاء اللغوية في قراءة القانون وخصوصًا ما يخص المدد مثاًل خالل ثالثون أو خمسون فأرجو االنتباه لذلك ذكرت بعض ا
 .من قبل اللجنة بأن تراعى األخطاء اللغوية

 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .أرجو تنبيه اللجنة قبل إرسال مشروع القانون لغرض النشر بعد المصادقة عليه

 -:يور عوض سلما  زيز عبدالع عبداليائب  -
ضافة بند جديد وفقرات جديدة من مشروع قانون العمل( 112)يكمل قراءة المادة   .مع التعديل المقترح وا 

 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .التعديل المقترح من قبل اللجنة( 112)التصويت على المادة 

 (.تم التصويت بالموافقة)
- (:يقطة يظام)المالكي  عرمشالمحس   السالم عبد عبداليائب  -
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على أطراف حدود االجتماع إذا لم يحضر المدعي بعد النزاع يعد منتهيًا اعتقد إذا كان هناك طلب مسبب ( ثانياً ( )112)المادة 
 ،جتماع أما إذا كان هنالك طلب مسبب من صاحب الطلباإلعقد بعدم حضوره االجتماع هو الذي يتحمل تبعات عدم حضوره 

 .ان تنتبه إليه اللجنةاألمر يجب إذن هذا 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 اللجنة المختصة هل سمعتم وجه النظر؟ 
- :المحية صادق رسول حسو  اليائب  -

 ما هي المشكلة؟  ،في موضوع النزاع
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.117)استأنفوا  ،ممكن مكتوبة لكي نحيلها إلى اللجنة قبل التصويت على القانون  بالمجمل
- :اليائب ساما  فتاح حس  رشند -
 .من مشروع قانون العملمع التعديل المقترح ( 117)المادة  أيقر 
- :اليائب صادق رسول حسو  المحية -

 ( 118)عفوًا المادة  مقترح تقديم المادة أيضاً السيد الرئيس، التصويت على 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .تصويت ،مقترح اللجنة( 118)المادة التصويت على 
 (.تم التصويت بالموافقة)

 .ممكن نسمع مالحظة ،دعونا نمضي قبل أن نأتي بالقانون بالمجمل
- :اليائب ساما  فتاح حس  رشند -
 .من مشروع قانون العمل( 118)المادة  أيقر 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .سوف يكون بالعكس تصويت( 119)عتبار تقديمها على المادة مقترح اللجنة أخذًا باال( 119)المادة التصويت على 
 (.تم التصويت بالموافقة)

 .فقط تقومون بتغير األرقام( 118)ن المادة أو اآلن سوف تقر 
 
- :اليائب ساما  فتاح حس  رشند -
 .من مشروع قانون العمل( 119)المادة  أيقر  
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 ؟(119)و ( 118)كم مرة ( 119)المادة 
- :اليائب ساما  فتاح حس  رشند -

 .أواًل هنا أصبح إبدال فأصبح بالتسلسل عندما نكمل المشروع سوف نجعل التسلسالت مضبوطة
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- :السند رئيس مجلس اليواب -
 اآلن على أي مادة نصوت؟

- :اليائب صادق رسول حسو  المحية -
 .صلياثنينهم األ ألكننا نقر ( 119)قدمناها على المادة ( 118)اآلن نصوت على المادة 

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 .ال يجوز قراءتهما معًا يجب أن نقرا مادة ونصوت عليها

- :اليائب صادق رسول حسو  المحية -
 .صوتنا عليها سيد الرئيس لكن بها إضافات تقديم وتأخير فقط( 119)نحن اآلن هذه المادة 

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 .واأكمل
- :اليائب ساما  فتاح حس  رشند -
 .من مشروع قانون العمل( 118)النص األصلي للمادة  أيقر 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 ؟ أالمادة الجديدة إذا تسمحون نحن اآلن أي مادة نقر  تقرأقبل أن 
- :اليائب صادق رسول حسو  المحية -

 (.119)لمادة وا( 118)أصبح هناك اختالف في التسلسل فقط المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

( 118)مقترح اللجنة تصويت، اآلن مقترح إضافة مادة اآلن سأحل اللبس الذي حصل الن ثالث مرات مكتوبة ( 118)المادة 
 .  ال يجوز هذا تفضلوا( 119)وثالث مرات مكتوبة 

- :اليائب ساما  فتاح حس  رشند -
 .مادة من مشروع قانون العمل ةمقترح أضاف مع( 118)النص األصلي للمادة  أيقر 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 . إذن مقترح إضافة مادة تصويت بحسب ما تم قراءته اآلن
 (.تم التصويت بالموافقة)
 ن أي مادة؟أو اآلن ماذا تقر  
( 119)ال تقول  ،ار هذا الجانبختلفت التسلسالت بحسب إضافة المواد الجديدة وتغيير مواد فأرجو من اللجنة أن تأخذ باالعتبإ

 .بل قل المادة إذا تسمح
- :اليائب ساما  فتاح حس  رشند - 
 .مع النص المقترح من مشروع قانون العمل( 119)النص األصلي للمادة  أيقر 
- :السند رئيس مجلس اليواب -
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تعديالت بحسب ما تم قراءته اآلن من مع اخذ النظر بال( 119)المادة التصويت على المادة التي بعدها هل هي مادة جديدة؟ 
 .تصويت ،قبل اللجنة
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اليائب ساما  فتاح حس  رشند -
 .مع التعديالت من مشروع قانون العمل( 119)لمادة  أيقر 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

دة أليس كذلك؟ هل انتم تريدون التصويت على إلغائها انتم قلتم مقترح اللجنة إلغاء الما( 119)إذا تسمح لدينا هنا خلل المادة 
 أم على تثبيتها؟ 

- :اليائب صادق رسول حسو  المحية -
 .على إلغاء المادة

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 مع إجراء تعديالت ماذا تقصدون؟( 117)حسنًا، قمتم بنقلها بعد 

- :اليائب صادق رسول حسو  المحية -
 .هذا المكان ننقلها ونحن صوتنا عليهنحن نقصد إلغائها من 

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 .تصويت على مقترح اللجنة بالنقل( 117)اآلن مقترح اللجنة هو نقلها مع إجراء تعديالت بعد المادة  
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اليائب ساما  فتاح حس  رشند -

 .ون العملمع النص المقترح من مشروع قان( 119)يكمل المادة 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .مادة مقترح اللجنة تصويت ةاآلن أضاف
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اليائبة فردوس ياسن  مهدي العوادي 
 .من مشروع قانون العمل( 121)المادة  تقرأ 
- :السند رئيس مجلس اليواب -
 (.121)المادة على  تصويتال
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :بة فردوس ياسن  مهدي العوادي اليائ

 .من مشروع قانون العملمع التعديل المقترح ومقترح إضافة مادة جديدة ( 121)المادة  تقرأ 
- :السند رئيس مجلس اليواب -



 47 - 19 

 .المقترحالتعديل مع ( 121)المادة التصويت على 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اليائبة فردوس ياسن  مهدي العوادي -
 .من مشروع قانون العمل( 125)مادة ال تقرأ 
- :السند رئيس مجلس اليواب -
 .تصويت( 125)المادة  
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اليائبة فردوس ياسن  مهدي العوادي -
 .من مشروع قانون العمل( 121)المادة  تقرأ 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .قترح اللجنةتصويت على م( 121)اآلن مقترح اللجنة حذف المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اليائبة فردوس ياسن  مهدي العوادي -
 .من مشروع قانون العمل( 121)المادة  تقرأ 
- :السند رئيس مجلس اليواب -
 (.121)المادة على تصويت ال
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اليائبة زييب عبد علي السهاليي -
 .صل من مشروع قانون العملف ةمادة جديدة مقترح إضاف تقرأ 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .مادة لفصل جديد اسمه أحكام عامة وختامية، تصويت ةالتصويت على إضاف
 (.تم التصويت بالموافقة)
 
 
- :(يقطة يظام)جاسم دمحم الموسوي  اليائب مياضل -

التنظيم النقابي تغطية كاملة لذا قدمنا طلب  ةتغطييتم تنظيم النقابي ولم الهناك بعض الخلل واقع في هذا القانون فيما يتعلق 
التنظيم النقابي بقانون حتى ينظم ن تضاف إلى األحكام الختامية مادة أإلى اللجنة المعنية بتشريع هذا القانون يوم أمس ب

 .نضمن بان هناك قانون سيحل اإلشكاالت الواردة في هذا القانون 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .إلى اللجنة في عرضها الرأي
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- :خوشابا نويادم نوسف كيااليائب  -
 .سنصوت عليه ننصح المباشرة بقانون حرية التنظيم النقابي لدينا اآلن مشروع القانون  وان شاء هللا قريباً 

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 .شكرًا استأنفوا، امضي بالقراءة المادة الجديدة

- :اليياليائبة زييب عبد علي السه -
 .مادة من مشروع قانون العمل ةمقترح إضاف تقرأ
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .مادة جيدة بحسب ما تم قراءته ةالتصويت على إضاف
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اليائبة زييب عبد علي السهاليي -
 .من مشروع قانون العمل( 122)مادة   تقرأ
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.122)على المادة  التصويت
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اليائبة زييب عبد علي السهاليي -
 .من مشروع قانون العمل( 122)مادة ال تقرأ
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 (.122)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
- :اليائبة زييب عبد علي السهاليي -
 .قانون العملمن مشروع ( 127)مادة ال تقرأ 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 ن يومًا؟ يقترحتم تسعإنتم أهل 
 
- :اليائب صادق رسول حسو  المحية -

 .يدخلن يوما حتى يهذه قوانين عالمية يعني منظمة العمل الدولي وكل المنظمات يحتاجون إلى تسع
- :السند رئيس مجلس اليواب -

  .(127)المادة التصويت على 
 (.ت بالموافقةتم التصوي)

 .األسباب الموجبة
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- :خوشابا نويادم نوسف كيااليائب  -
 .مشروع قانون العمللاألسباب الموجبة  أيقر 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

 .التصويت على األسباب الموجبة
 (.تم التصويت بالموافقة)

 .لكن قبل ذلك نقطة نظام ككلاآلن التصويت على القانون 
 -(:يقطة يظام)  العبادي الحسن الخالق عبد جبار عبداليائب  -

تاسعًا في  .يوماً ( 11)العمل خالل أمام محكمة ألي طرفي النزاع الطعن بقرار هيأة التحكيم ( سابعاً ( )117)ما ورد في المادة 
ون تعارض هنا سيك ا،ليات عملهآنفس المادة تطبق أحكام قانون المرافعات العراقي في كل ما يخص تشكيل هيآت التحكيم و 

تطبق أحكام قانون ( 121)هذا من جانب ومن جانب آخر ما ورد في المادة  ،المطروحة ضمن قانون المرافعات دفي المد
حتى نرفع هذا اللبس النص الذي قمنا بحذفه انه  ،المقترح الذي صوتنا عليه حذف المادة ،1929لسنة ( 81)المرافعات رقم 

تطبق أحكام قانون المرافعات في )انه ( تاسعاً )هذا يبقى ويحذف  (لة لم يرد قانون خاصتطبق أحكام قانون المرافعات في حا)
 .التي صوتنا عليها (كل ما يخص الهيأة

- :السند رئيس مجلس اليواب -
 ،اآلن السيدات والسادة األعضاء .عتبار المالحظة التي قدمها النائب جبار العبادي وهي مالحظة تنظيميةاللجنة تأخذ باإل

 .قطة نظام أخيرةن
- (:يقطة يظام) اليائب رائد إسحاق متي داوود -

كانت لدي نقطة نظام في ( عشرون )و( تاسع عشر)الفقرة ( 1)بعد التصويت على المادة ( 11)الجلسة  12/8في يوم 
وعمر  من العمر( 12)خصوص عمر عامل الحدث والطفل حيث هناك تداخل حيث ورد عمر العامل الحدث بان يكون بلغ الـ

والطفل لم يتم ( 12)أي نفسها فيفترض أن يكون العامل الحدث أتم الـ( 12)ولم يتم الـ( 12)وبلغ الـ( 12)الطفل لم يتم الـ
تعريف العمل الجبري كل عمل أو خدمة تفرض على أي شخص تحت ( 51)الفقرة ( 1)ليستقيم الفقرتين وكذلك المادة ( 12)الـ

النص المقترح  كل عمل أو خدمة تفرض قصرا على أي ( 11) .حض إرادتهمالشخص ألدائه بتهديد أو إكراه ولم يتطوع هذا 
ن التهديد واإلكراه أوسع صح من النص المقترح ألأالنص الصحيح األصلي وهو لمصلحة العامل  ،شخص تحت التهديد بعقوبة

 .لب بإيقاع عقوبةة قد يكون عمل قصري تحت التهديد واإلكراه دون الط،شمل من اإليقاع بالعقوبأو 
- :السند رئيس مجلس اليواب -

ست سنوات في  مضى عليهنجاز جديد لمشروع إاآلن السيدات والسادة األعضاء أيضا المجلس أمام  .وان كانت هذه مناقشة
 .طلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على القانون برمتهأ ،دراج اللجنةأ
 (.اع على مشروع قايو  العملتم التصويت بالموافقة باإلجم)

 .باإلجماع شكرًا جزياًل للجنة المختصة بعد جهد كبير
- :اليائب صادق رسول حسو  المحية -
 .جزياًل لحضراتكم شكراً  ،سيد الرئيس ولكل اإلخوة واألخوات أعضاء المجلسللشكرًا  
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- :السند رئيس مجلس اليواب -
قانون الجوازات سنأتي أن  ،قانون األحزاب سنأتي للتصويت عليه ،الث فقرات مهمةلدينا ث :اآلن لدينا في جدول األعمال اآلتي

فضاًل عن ذلك هناك طلبات قدمت من بعض اللجان منها لجنة  ،شاء هللا للتصويت عليه وأيضا فقرة تتلق بالطعون المقدمة
 وائل وأيضاً األ ةطلبالفالحين وما يتعلق بالهجرة والمهجرين حول إصالحات لجنة التعليم العالي واإلصالحات فيما يتعلق بال

 .لجنة الشهداء لديها بيان بهذا الخصوص
 .شكراً  ،اآلن نستأنف بعد نصف ساعة لجدول األعمال المهم

 .ظهرا  ( 1:15)لإلستراحة الساعة الجلسة  رفعت
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ظهرا  ( 0::1)ت الجلسة الساعة إستؤيف
 -:د رئيس مجلس اليوابالسن -

 .اآلن نستأنف الجلسة، ممكن فقط نثبت الحضور حتى نعرف النصاب الموجود، ممكن تثبيت الحضور إذا تسمحون 
 (.521)لدينا الحضور 

طبعًا نحن لدينا بعض التشريعات جاهزة للتصويت، قانون الجوازات واآلن على وشك أن ينتهي، قانون األحزاب، بعض الكتل 
هللا سوف  إن شاءطلب نصف ساعة لغرض بيان رأيها بشكل نهائي بشأن قانون األحزاب ولكن بالنتيجة اليوم السياسية ت

 .قانون الجوازات نصوت على قانون األحزاب وعلى
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نائب بشأن إلغاء فقرة ومفاد النص، إلغاء، إستنادًا إلى قرار المحكمة ( 28)قبل أن نبدأ بذلك، اآلن قدم طلب موقع من 
ولكون القرار ربط التصويت في ضوء ما يظهر من وقائع وأدلة ولكون المقعد التعويضي الذي يشغله ( 25)ية المرقم اإلتحاد

 .وفق القانون هو مطابق لجميع قرارات المحكمة
نائب يطلب الموافقة على إلغاء فقرة التصويت على صحة ( 28)ومؤيد من ( ميزر حمادي سلطان)الطلب من النائب 

وشطبها من جدول األعمال والمرفق برقية إلى مجلس النواب  11/8/5112بتأريخ ( 15)لجلسة المرقمة عضويته في ا
العراقي عن معلومات تتعلق بالشخص الذي قدم طعن بصحة عضويته وهي معلومات جنائية، فأطلب من المجلس الموقر 

 .اء فقرة التصويت على صحة عضويتهإلغ شطب الموافقة( ميزر حمادي سلطان)بناًء على الطلب المقدم من السيد 
 النائب ميزر، ممكن توضح الفقرة؟ مرة أخرى أوضح؟

 -:اليائب منزر حمادي سلطا  البو حمد -
 .قيود جنائية( 1)سيادة الرئيس، يوجد عليه 

 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 ماذا يترتب على ذلك؟

 -:اليائب منزر حمادي سلطا  البو حمد -
 .وك، فقدانحسن السيرة والسل

 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 تريد في الطلب من مجلس النواب؟ ماذا
 -:اليائب منزر حمادي سلطا  البو حمد -

 .إلغاء الفقرة
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

نائب مؤيد يقول، أن الفقرة التي تم التصويت عليها بصحة عضويته في ( 28)النائب ميزر، قدم طلب موقع ومشفوع بـ
جلسة الماضية مخالفة للسياقات الطبيعية لكون الشخص مقدم الطعن عليه قيود جنائية مرفقة في الطلب المقدم اآلن، ال

 .فيطلب من المجلس الموقر إلغاء الفقرة التي تم التصويت عليها، أطلب من المجلس التصويت
 (.عضويتهإلغاء الفقرة التي تم التصويت فنها على صحة  تم التصويت بالموافقة على)

قدم طلب أيضًا، من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي على التفضل بالموافقة على إدراج حزمة إصالحات لجنة التعليم 
 .العالي والبحث العلمي المرفقة طيًا على جدول األعمال لغرض التصويت عليها

مهجرين ولجنة اإلقتصاد واإلستثمار ولجنة التعليم الحقيقة اللجان النيابية التي تقدمت برؤية إصالحية هي لجنة الهجرة وال
العالي، بالمجمل أطلب التصويت على إعتماد ما تراه تلك اللجان من رؤية إصالحية يمكن إضافتها إلى المنهج الذي يسير 

 .أطلب التصويت على ذلك، ثالثة لجان قدمت رؤيا إصالحية في ما يتعلق بمجال عملها في إتجاهه مجلس النواب،
 ولجية اإلقتصاد واإلستنثمار التعليم العالي والبحث العلمي تم التصويت بالموافقة على إعتماد المالحظات التي قدمت م )

 (.ولجية الهجرة والمهجري 
 .هناك طلب، قراءة بيان بعد قليل ولجنة الشهداء يتفضلون بقراءته
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 .التقرير جاهز واآلن وضع في صناديق السادة النواب
 .قرة قدمت بشأن الفالحين، ممكن السيدة أشواق الجاف توضحهااآلن أيضًا ف
 -:اليائبة أشواق يجم الدن  عباس الجاف -

سيدي الرئيس، الفالحين في عموم العراق لم يستلموا مستحقاتهم كاملًة للسنة الماضية وهذه السنة واآلن نحن على بدء موسم 
غير الممكن أنه يبدأون بموسم الزراعة الجديد وال سيما نحن المفروض  جديد فبالتالي من غير إستالم مستحقاتهم المالية من

 .نأخذ درس في العراق
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 ماذا تطلبين؟
 -:اليائبة أشواق يجم الدن  عباس الجاف -

 .أن نصدر قرار بأن تلتزم الحكومة باإليفاء بإستحقاقات الفالحين في عموم العراق فيحتاج إلى قرار
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 السيد رئيس لجنة الزراعة، تؤيد؟ أم ماذا تقول؟
 -:اليائبة أشواق يجم الدن  عباس الجاف -

 .نحن جمعنا تواقيع من كل النواب سيدي الرئيس،
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .تفضل .تمام
 -:اليائب فرات دمحم عبد حس  التميمي -

 .شكرًا سيدي الرئيس
 .شكر للسيدة النائبةطبعًا 

نحن قبل أن تقدم السيدة النائبة الطلب يوجد طلب موافق عليه حضرتك على إدراج قرار في مجلس النواب يلزم الحكومة 
 .5111/5112بصرف المستحقات للفالحين للموسم 

خير صرف هذه سيدي الرئيس فقط لكي أوضح، نحن نعتقد وزراة المالية ووزارة التجارة هما من تتحمل مسؤولية تأ
 .المستحقات
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .حول هذا الموضوع، أخيرًا حتى نطلب التصويت من حيث المبدأ، تفضل
 -:اليائب عباس حس  موسى البياتي -

نتهى في  12/1المنطقة الجنوبية والوسطى بدأتا التسويق والتسليم  إلى  1/2والمنطقة الشمالية بدأت التسويق من  1/2وا 
فالبد أن يكون التوازن في إيصال األموال، ال يمكن أن نقول في جميع العراق ألن هؤالء سلموا سوف يقومون للموسم  1/7

 .الشتوي، أما المنطق الشمالية الموسم الشتوي يبدأ بعد شهرين فال يمكن أنه
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
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 .ال يستدرك نائب على نائب
 .تفضل نقطة نظام

 -(:يقطة يظام)الجبوري  علي دمحم تميم اليائب دمحم -
 .من الدستور وهي أن العراقيون متساوون ( 11)سيدي الرئيس، نقطة نظام تتعلق بالمادة 

الذين ضاعت أراضيهم  5111/5111إذا كان يوجد من بقي ولم يوزع لهم  5111/5112في ما يتعلق بالموسم الزراعي 
هو يأتي وليس المفروض أن ندفعه وهو يذهب إلى مناطق تحت سيطرة اإلرهاب  واآلن مهجرين ولديهم أموال عند الحكومة

وهو مهجر في أربيل وفي السليمانية وفي كركوك وهذا الذي سوق ولديه صكوك لماذا ال يعطى؟ من العام الماضي وليس 
 .من هذا العام
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

صيغة تأخذ باإلعتبار المالحظات المقدمة وتشترك النائبة أشواق الجاف بكتابة إذن، أطلب من لجنة الزراعة اآلن كتابة قرار ب
 .صيغة القرار ويقدم إلى المجلس طالما يوجد نصاب نستطيع التصويت عليه

 .شكراً 
 .تؤخذ باإلعتبار كل المالحظات والسيدات والسادة النواب يمكن أن يقدموها مكتوبة إلى لجنة الزراعة والمياه

 -:نائب مفاده اآلتي( 11)دم من النائبة غيداء وموقع من يوجد طلب ق
يرجى إدراج موضوع تعيين األوائل في الكليات العراقية الحكومية واألهلية على جدول أعمال الجلسة تشجيعًا لروح المثابرة 

تخاذ قرار بذلك من  5111/5112والتنافس لدى الطلبة وتكريمًا للخريجين األوائل للعام الدراسي  قبل مجلس النواب وذلك وا 
 .إنسجامًا مع ورقة اإلصالح ولسد باب من أبواب المحسوبية في التعيين

 .أطلب التصويت على إضافة الفقرة على جدول األعمال
 .تضاف على جدول األعمال

 (.تم التصويت بالموافقة على إضافة الفقرة على جدول العمال)
 -(:ميقطة يظا)اليائب دمحم ياجي دمحم العسكري  -

 .، وهي مسألة تطور األحداث في قواطع جبهات القتالسيدي الرئيس، أرجو أن نقف لدقيقتين عند مسألة مهمة جداً 
نحن مشغولون والحكومة أيضًا بقضايا كثيرة وهذا واجب أيضًا، ولكن يجب أن ال نتغافل عن المواقف المتطورة اليوم في 

والحشد الشعبي وأبناء العشائر لتمكينهم من صد تلك الهجمات التي يقوم بها جبهات القتال وأهمية دعم كل القوات المسلحة 
 داعش هذه األيام

إستضافة السيد ( ب)سابعًا ( 21)وعليه أطلب بإسمي وبإسم اإلخوة الذين وقعوا إلستضافة السيد وزير وفق المادة الدستورية 
عطينا تطمينًا على اإلجراءات المتخذة لوقف هجمات داعش لكي ال رئيس الوزراء بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة من أن ي

 .نقع في مثل ما كان في الموصل أو الرمادي
 .شكراً 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .يقدم الطلب ويتم تحديد موعد بالتنسيق مع األمانة العامة إلستضافة السيد القائد العام للقوات المسلحة
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 .هناك طلب
 -(:يقطة يظام)د الحمزة عبد الرزاق الغريب السند رياض عب -

 .نقطة النظام حول سير الجلسة
في الجلسة السابقة جلسة يوم السبت تم قراءة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي واإلجتماع والتظاهر السلمي وتمت قراءته 

ه لم يضاف في جدول األعمال السيما في أهمية القراءة الثانية وأجل رئيس الجلسة مناقشة هذا الموضوع على جلسة اليوم إال أن
هذا القانون خاصًة في هذه المرحلة ولذا أطلب من السادة هيأة الرئاسة أن تضع مشروع القانون هذا على جدول األعمال 

 .لمناقشته ألهميته في هذه المرحلة
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

اإلعتبار اليوم جدول أعمالنا مزدحم جدًا وفيه تصويتات مهمة وقد يطول تضاف هذه الفقرة على جدول األعمال، ولكن األخذ ب
 .بها األمر

 .أيضًا قدم طلب، بعد النائب ريناس جانو أخيرًا ونأتي إلى الطلبات المقدمة
 -:اليائب ريياس جايو دمحم نويس -

إلى وزارة الخارجية من خالل سلسلة من  أرجو من هيأة الرئاسة اإلشادة بدور لجنة العالقات الخارجية التي قدمت اإلصالحات
اإلجتماعات المتتالية مع السيد وزير الخارجية وقامت وزارة الخارجية بهذه اإلصالحات قبل أن تبدأ التظاهرات في البلد وهذه 

ذوي الدرجات العليا في الوزارة نتيجة الشهادات المزورة  اإلصالحات كانت عبارة عن إقصاء مجموعة من السفراء والموظفين
 .وغيرها من اإلجراءات التي قامت بها الوزارة وهذه كانت ضمن اإلصالحات

 .أرجو اإلشادة بدور لجنة العالقات الخارجية
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

المناطق التي سيطرت عليها داعش والذين نائب بإضافة موضوع صرف رواتب موظفي ( 21)اآلن أيضًا قدم طلب موقع من 
 .إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة العراقية ويمارسون أعمالهم في الدوائر في كافة أنحاء العراق انزحو 

طلب إلضافة هذه الفقرة على جدول األعمال، أيضًا أطلب التصويت على إضافتها للمناقشة وليس بالضرورة اليوم ولكن توضع 
 .ول األعمال لأليام القادمةعلى دا
إلى  اتم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة حول صرف رواتب موظفي المياطق التي سيطرت علنها داعش والذن  يزحو )

 (.المياطق التي تقع تحت سيطرة الدولة العراقية ويمارسو  أعمالهم في الدوائر في كافة أيحاء العراق
 .ى صحة عضوية بعض السيدات والسادة األعضاءاآلن في ما يتعلق باإلعتراضات عل

 -(:يقطة يظام)الطائي زييب نثابت كاظم اليائبة  -
عندما نأخذ قرارًا ويكون ملزمًا للحكومة، فالمفروض أن يكون مستوجبًا لكل الشروط القانونية والمالية، نأخذ قرارًا بصرف 

للحكومة يأخذ إستحقاقاته ويأتي تدريجًا، سيكون قرار وسيكون مستحقات الفالحين، بصورة طبيعية، الفالح الذي سوق محصوله 
 .أنا أثني على كالم السيد عباس البياتي. تصويت عليه، فقط نقطة مهمة

 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .إنتهينا من هذا، بإمكانك أن تناقشي اللجنة، ألنه طلب منها تقديم القرار



 47 - 27 

سيدات والسادة األعضاء، هناك طعن ق دم بشأن صحة عضوية النائب مشعان ركاض بالنسبة للطعون المقدمة بشأن عدد من ال
 .ضامن الجبوري، فأطلب تصويت المجلس على صحة العضوية

 -:اليائب مشعا  ركاض ضام  الجبوري  -
 .هذه المرة الخامسة تعرضني على التصويت. سيادة الرئيس

ى المجلس، وال يجوز النظر بطلب شخص واحد مرتين يطعن بعضوية مقدم الطلب أحمد ناظم سبق وأن قدم طلبًا إل: ثانياً 
 .واحد
، المفوضية أرسلت كتابًا، هل هذه قضية طارئة بحيث لم 12/8تستندون إلى كتاب قادم من مجلس المفوضين اليوم : ثالثاً 

ي، هذه قضايا الوطن تتركونها تؤجل إلى الجلسة القادمة إال أن تعرض اليوم على مجلس النواب، اليوم جاء الكتاب، هذا بجيب
، أنا أخطر دع زمالئي يعرفون، فقط أرجوكم إسمعوا حتى تعرفوا 12/8وتتكلمون على اإلصالحات، وهذا الكتاب جاءك اليوم 

 .المجلس
جاء كتاب إلى رئاسة مجلس النواب من محكمة تمييز العراق تنقض هذا الكتاب، وكتاب  11، يوم 12/8هذا الكتاب جاء اليوم 

أخفوه باألدراج، فهل يوجد أكبر  11وكتاب  12لنقض وصل قبل وصول هذا الكتاب، وهم يعتمدون على الكتاب الواصل يوم ا
 .من هذا اإلستهداف

 -:السند رئيس مجلس اليواب -
نظر  السادة األعضاء قرارات المحكمة اإلتحادية التي رأى المجلس ظرورة اإللتزام بها، مع أنه توجد وجهة. فقط للتوضيح

أنا بدوري سأحيل كل ما يتعلق بهذه الملفات، ألنها تثير مشاكل عديدة إلى اللجنة القانونية حتى تعطي التوجه بهذا . أخرى 
رأي المحكمة اإلتحادية هو أن من حق . الخصوص، ولكن هناك طلبات متراكمة، وكما تقولون أنها تتعلق بحقوق المعترضين

 .ية أي نائب في أي وقت، وهذا نقض لقرار رئيس المجلس السابقكل من يريد أن يعترض على صحة عضو 
 .صحة عضوية النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري، نحتاج الثلثين، تصويت ألكترونياآلن أطلب التصويت على 

 .نائباً ( 519)هو اآلن عضو، الذي يقول ليس عضوًا فيصوت بنعم، ولكن نحتاج إلى الثلثين . أوضح
 (.الموافقة عدمتم التصويت ب)

إذن لم يوافق المجلس على الطلب المقدم، ويحتفظ النائب مشعان ركاض بعضويته، ولمن يعترض على قرار المجلس فله حق 
 .الطعن أمام الجهة القضائية المختصة

 .نائباً ( 25)اآلن ق دم أيضًا طلب بدرج موضوع على جدول األعمال موقع من 
واب نؤيد الموضوع المطروح من النائب حسن سالم المتعلق باألنشطة المشبوهة الداعمة نحن الموقعون أدناه، أعضاء مجلس الن

 .لداعش، ونطالب بدرج الموضوع على جدول األعمال، والتصويت على الصيغة المقترحة
أطلب من المجلس الموقر التصويت على درج هذا الموضوع على جدول . طبعًا الطلب هو درجه على جدول األعمال

 .ل، ليس بالضرورة اليوم، لكن يأخذ مداه في جدول األعمالاألعما
 (.الموافقةبتم التصويت )

نائبًا، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط الرمادي، ونحن ( 91)ق دم طلب أيضًا من قبل عدد من السيدات والسادة النواب 
، ولكن أطلب من حيث المبدأ تصويت مجلس النواب كرئاسة سنحيل هذا الطلب إلى لجنة األمن والدفاع، وتوافينا بالتفاصيل
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حالته إلى لجنة األمن والدفاع، للبحث في أسباب سقوط الرمادي بناًء على طلب موقع  على إعتماد ما ق دم بهذا الخصوص، وا 
 .نائبًا، تصويت( 91)من 
 (.الموافقةبتم التصويت )

ر إستعمال األراضي الخضراء الواقعة ضمن التصميم األساس لمدينة اللجنة القانونية قدمت طلبًا بصيغة قرار، يقضي بمنع تغيي
 :بغداد والمحافظات كافة إلى مناطق سكنية، وصيغة القرار

 .يمنع تغيير إستعمال األراضي الخضراء الواقعة ضمن التصميم األساس لمدينة بغداد والمحافظات كافة إلى مناطق سكنية: أوالً 
مقترح قانون يعالج الحاالت التي تمت فيها مخالفة القوانين النافذة مما أدى إلى تحويل المناطق  إعداد مشروع قانون أو: ثانياً 

 .إلى مناطق سكنية
 .على الجهات ذات العالقة تنفيذ هذا القرار: ثالثاً 

ماية للمال العام لمخالفة قرارات التخصيص لمقتضيات التصميم األساس لمدينة بغداد وأنحاء العراق كافة، وح: األسباب الموجبة
 .والمحافظة على جمالية العاصمة بغداد ومحافظات العراق صدر هذا القرار

 توقيع رئيس اللجنة القانونية
 .أطلب من المجلس الموقر أيضًا التصويت على صيغة هذا القرار

 (.الموافقةبتم التصويت )

 .مقدم من السيد حسن خلف علوهناك إعتراضات على صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب، والطلب 
الطلبات المقدمة لدينا، أحيانًا ال تتوفر فيها الشروط الالزمة لتقديم الطلب، ألن الشروط : السيدات والسادة األعضاء. بالمناسبة

يجب أن يكون من نفس المحافظة، ومن نفس الكيان، حتى يستطيع أن يطعن بصحة العضوية، : التي سبق أن ذكرناها
أطلب من اللجنة القانونية النظر بالطلبات المقدمة بهذا الخصوص، وتقديم ما يؤشر ظرورة عرض بعض الطعون وبالتالي 

 .المقدمة داخل مجلس النواب، لغرض التصويت عليها، وتقدم في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا الخصوص
 .ناقشة في بعض التفاصيلالتحالف الوطني، نبدأ بالجوازات؟ بعضهم لديه م. بالنسبة لجدول األعمال

 .أرجو أن تنبهوا بعض قيادات الكتل في التحالف الوطني بأن يرسلوا من يمثلهم، ألهمية مشروع القانون 
 .قبل أن تبدأوا، نطلب من لجنة الشهداء قراءة بيان، لكن أرجو من السيد رئيس اللجنة أن يكون مختصراً . عفواً 
 -:عقنل عبد حسن  ساجتاليائب  -

 (مرافق)(. قدس)انًا حول الذكرى السنوية السابعة عشرة إلستشهاد السيد دمحم صادق الصدر يقرأ بي
 ( (.قدس)تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على روح السند الشهند دمحم صادق الصدر )
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 . نستأنف عملية التصويت على قانون الجوازات. اآلن
 .لعلم للكتل السياسية، وللسيدات والسادة أعضاء المجلس، لغرض إتمام التصويتأرجو مرة أخرى إعطاء ا

 -:حامد عبند مطلك عمراليائب  -
 .يقرأ مشروع قانون جوازات السفر

 -:وتوتسكيدر جواد حس  اليائب إ -
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 .من مشروع قانون جوازات السفر( 1)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.2)ية التصويت، وقد وصلنا إلى المادة نحن اآلن نستأنف عمل
 -:وتوتسكيدر جواد حس  اليائب إ -

 .من مشروع قانون جوازات السفر، مع التعديل المقترح على فقراتها( 2)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .أواًل، التعديل المقترح/، الفقرة(2)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 .ثانيًا، التعديل المقترح/، الفقرة(2)صويت على المادة الت
 (.الموافقةبتم التصويت )

 .ككل( 2)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:عبد هلا هوشيار عبد هلا فتاحاليائب  -
 .من مشروع قانون جوازات السفر، مع التعديل المقترح( 7)يقرأ المادة 
 -:بالسند رئيس مجلس اليوا -

 .، التعديل المقترح(7)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:عبد هلا هوشيار عبد هلا فتاحاليائب  -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 8)يقرأ المادة 
 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.8)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:عبد هلا حهوشيار عبد هلا فتااليائب  -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 9)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.9)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:الساعديصباح مهدي حسن  اليائب  -
 .من مشروع قانون جوازات السفر، مع التعديل المقترح( 11)يقرأ المادة 
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 -(:يقطة يظام) خضر فيا  دخنل سعنداليائبة  -
أثناء المناقشة في القراءة الثانية بينا مسألة مهمة جدًا، ليس كل شخص فقد جواز سفره، هو فقده لإلهمال، لدينا بعض الحاالت 

الذي يفقد : للنازحين إضطروا إلى ترك مستمسكاتهم، فهل هذا القانون أيضًا سوف يسري عليهم؟ وسوف يدفعون؟ القانون يقول
أن يحال إلى محكمة أو يدفع مبلغًا لهذه المخالفة، فهذه حالة إستثنائية أو إضطرارية، البلد يمر بظرف صعب،  جوازه يجب

 فهناك عوائل كثيرة تركت كل مستمسكاتها، فكيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 اللجنة ما هو رأيكم؟. هذه قضية تنظيمية
 -:وتوتحس  سكيدر جواد اليائب إ -

في مثل هذه الحالة هناك المحكمة المختصة هي التي تقدر هذه الحالة باإلدانة، وهي التي تقدر ظرف الشخص المعني، ولذلك 
 .هذه تعتبر ضمن الحاالت الطارئة

 -:السند رئيس مجلس اليواب - 
 .، التعديل المقترح(11)التصويت على المادة 

 (.الموافقةبتم التصويت )

 .ككل( 11)لى المادة التصويت ع
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:الساعديصباح مهدي حسن  اليائب  -
 .من مشروع قانون جوازات السفر، مع التعديل المقترح( 11)يقرأ المادة 

 .، التعديل المقترح(11)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 
 -:حمد عبدالقادرأشاخه وا  عبد هلا اليائب  -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 15)رأ المادة يق
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.15)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:محمود من  بكر دمحماليائب أ -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 11)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.11)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبصويت تم الت)
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 -:محمود من  بكر دمحماليائب أ -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 11)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.11)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:محمود من  بكر دمحماليائب أ -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 12)يقرأ المادة 
 -:ئيس مجلس اليوابالسند ر  -

 (.12)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:الخزاعي عباس جابر مطنوي اليائب  -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 12)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.12)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:الخزاعي عباس جابر مطنوي اليائب  -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 17)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.17)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:الخزاعي عباس جابر مطنوي اليائب  -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 18)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .(18)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:الخزاعي عباس جابر مطنوي اليائب  -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 19)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.19)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )
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 -:الغراوي ماجد جبار عبدالحسن  اليائب  -
 .ازات السفرمن مشروع قانون جو ( 51)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.51)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:الغراوي ماجد جبار عبدالحسن  اليائب  -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 51)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.51)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:الغراوي ماجد جبار عبدالحسن  ب اليائ -
 .من مشروع قانون جوازات السفر( 55)يقرأ المادة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 (.55)التصويت على المادة 
 (.الموافقةبتم التصويت )

 -:الغراوي ماجد جبار عبدالحسن  اليائب  -
 .يقرأ األسباب الموجبة من مشروع قانون جوازات السفر

 -:مجلس اليوابالسند رئيس  -
 .التصويت على األسباب الموجبة

 (.الموافقةبتم التصويت )
 . ، وهذا مخالف للقانون (والتي تتطلب قرارًا قضائيًا باتاً )، (2)قبل التصويت على القانون بالمجمل، ورد في المادة 

 -(:يقطة يظام)الحس   محمود صالح عاتياليائب  -
ر هو من القرارات اإلعدادية غير الفاصلة في الدعوى، وليس حكمًا قضائيًا حتى يكون كما تحدثتم باعتبار أن قرار منع السف

باتًا أو غير بات، ولذلك العودة إلى النص األصلي لمن صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر، وليس حكمًا باتًا، فالعودة إلى 
 .األصل
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .سابقًا، وتأخر على ضوئه تشريع القانون  على العموم هذا جرى الحوار بشأنه
 -(:يقطة يظام)الكيايي حمد سليم عبدالرحم  اليائب أ -

لم يحدد القانون مدة صالحية الجواز من فترة إصداره إلى إنتهاء المدة، هل هي أربع سنوات أم خمس أم : المالحظة األولى
 .، لكي ال تكون إجتهادات من أشخاصعشرة؟ وهذا من المهم والضروري أن يحدد التأريخ في القانون 
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، طبعًا أكثر الدول لديها ثالثة جوازات (خاص -ب: يكون جواز السفر على أربعة أنواع: )ب/أوالً (/5)المادة : المالحظة الثانية
 (.الدبوماسي والخاص والعادي)
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 أين وجه المالحظة على المادة؟
 -:الكياييالرحم  حمد سليم عبداليائب أ -

 (.الخاص)لم نفهم معنى 
 -(:يقطة يظام)محمود  من  بكر دمحماليائب أ -

نحن كلجنة قانونية قدمنا مقترحات بخصو مشروع قانون جوازات السفر، فاستغربنا بعدم درج أية من مالحظاتنا ضمن 
وت عليها، فلنصوت عليها، ألنه التعديالت، وتتعلق بخمس مواد، فلتضاف على جدول األعمال ضمن المشروع حتى نص

، فإذا لم يكونوا مقتنعين بها فلنعرضها على (يجب أن نبدأ بالمقترح األبعد من النص األصلي)حسب النضام الداخلي 
 .التصويت
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .لقد تأخر مشروع القانون على مسائل عديدة
 -(:يقطة يظام)بامريي براهيم إيجنبة يجنب اليائبة  -

هناك إشكالية قانونية لمن عمل في المحاماة والقضاء، وكذلك نحو العملية، هناك إشكالية في هذه المادة (. 11)بالنسبة للمادة 
، أي أن محكمة الجنح هي التي ستبت في (تختص محكمة الجنح التي تقع مديرية الجوازات أو دوائرها في المحافظات)

رسال األوراق التحقيقية وفق المراسالت األلكترونية إلى الدائرة . الموضوع، وهي التي ستصدر القرار نأتي إلى اإلضافة وا 
القانونية للبت في الموضوع، فتوجد إشكالية، المحكمة هي التي ستنظر في األوراق وستبت في الموضوع، حسنًا ما هي عالقة 

 المديرية العامة للجوازات في هذا الموضوع؟
 
 -:بالسند رئيس مجلس اليوا -

 .هذا نقاش
 .اآلن أطلب التصويت على مشروع قانون جوازات السفر ككل

 (.الموافقةبتم التصويت )
 .شكرًا إلى اللجان المختصة في عملها

 لجنة مؤسسات المجتمع المدني، واللجنة القانونية، هل أنتم متهيئون لقانون األحزاب؟
 -:حمد منرزا دمحمأ ةتافكاليائبة  -

، إجتمعنا مرتين مع اللجنة القانونية، 51/2/5112أنا كرئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني منذ . حزاببالنسبة لقانون األ
في القاعة الدستورية وزعنا الصياغة األخيرة على كل الكتل  52/2/5112وقدمنا الصياغة األخيرة لهيأة الرئاسة ومنذ تأريخ 

ات المجتمع المدني أتصور نحن حاضرون للتصويت، والقرار يعود لكم بالنسبة لنا في لجنة مؤسس. السياسية لقانون األحزاب
 .في هيأة الرئاسة
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 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .نحن ماضون هذا اليوم بشأن التصويت على قانون األحزاب، نسمع وجهة نظر

 -:عرجيقاسم دمحم جالل الاليائب  -
لى هذا الو  قت، ولم نكمل اإلجراءات كافة، بقيت صفحة واحدة أو صفحتان، ونأمل طبعًا إجتمعنا منذ الساعة الحادية عشرة وا 

 .اإلسبوع المقبل يكون جاهزاً 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

اللجنة القانونية كم . فسنبدأ بالقراءة األولى لبعض مشاريع القوانين، وحال جهوزية األطراف المعنية. صفحة واحدة اآلن تنتهي
 .لو غدًا نمضي قانون األحزاببقي لكم لتنتهوا؟ وحتى 

 -:الحس  محمود صالح عاتياليائب  -
الحقيقة ما تم . نحن اآلن وضعنا اللمسات األخيرة لهذا القانون، نحتاج إلى طباعة ما تم اإلتفاق عليه من البداية حتى النهاية

صياغة، أعدناها مرة ثانية، لذلك وضعه من نصوص من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني وجدنا فيها الكثير من مراجعة لل
مادة، لذلك صراحة هذا ( 22)، وهو أكثر من (22)إلى المادة ( 1)نقول وبصراحة ال نستطيع اليوم إعادة الطباعة من مادة 

نما في الثالثاء المقبلة  اليوم ال أعتقد أنه جاهز للتصويت، ولكن في يوم آخر، ليس غدًا، ألنه في الصباح يحتاج إلى عمل، وا 
 .فمن الجائز تشريع هذا القانون، وهو من أهم القوانين

 -:اليائبة لنلى كاظم جاسم الخفاجي -
أنا أستغرب رئيس اللجنة القانونية اآلن يقول الكثير من الصياغات تحتاج . كما ذكرت رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني

الصياغة النهائية لهذا القانون، ووافقت عليه اللجنة القانونية، إلى إعادة صياغة، في إجتماعين مع اللجنة القانونية تم إعداد 
فالصياغات هذه إنتهينا منها، لكن أنا أعتقد إضافات أخرى، نعم قد تحتاج إلى إعادة صياغة، ولكن القانون تم اإلنتهاء منه، 

 .مثل ما تفضلت رئيسة اللجنة
 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .نون األحزاب الذي ينظمهادائمًا األحزاب تخاف من قا
 -:المساري حمد عبد حمادي اليائب أ -

بالنسبة للصيغة النهائية التي أ تفق عليها في لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة القانونية كان متفقًا عليها حتى من قبل 
القانونية لم نطلع عليها، فإحتمال حصل الكتل السياسية، ولكن التغييرات التي حدثت اليوم، وكما سمعنا من السيد رئيس اللجنة 

هنالك تغيير في الصيغ النهائية، ونحن ككتلة سياسية لم نطلع على التغييرات النهائية، أما الصيغة السابقة المتفق عليها، فنحن 
 .مستعدون للتصويت عليها

 -:السند رئيس مجلس اليواب -
ب هي لجنة مؤسسات المجتمع المدني، والبرلمانية عندما وزعت قانون اللجنة المعنية في قانون األحزا. أنا فقط أوضح مسألة

األحزاب، وزعت النسخة التي إعتمدتها لجنة مؤسسات المجتمع المدني، وهذه اللجنة تقول أن مشروع القانون جاهز بالنسخة 
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ياسية تحديد موقفها بشكل واضح، األصلية وبالمقترح، وبالتالي أطلب من الجهات المعنية وبالذات اللجان المختصة والكتل الس
 .وال بأس من التأجيل نصف ساعة، ولكن التأجيل إلى وقت آخر صعب

 (.اللجنة القانونية) .القراءة الولى لمشروع قايو  التعدنل الول لقايو  هيأة دعاوى الملكية: الفقرة السادسة* 
 .يت، تفضلوا اللجنة القانونيةوبعدما ننتهي من القراءة األولى سنعود إلى قانون األحزاب للتصو 

 -(:يقطة يظام)اليائب رعد حمند كاظم الدهلكي  -
ختصاص لجنة من إدعاوي الملكية هي هيأة أن  أصالً  ،قانون هيأة دعاوي الملكيةلقانون التعديل األول  لمشروعالقراءة األولى 

 .ه في اللجنةتساطلب سحبه لحين در ن ،الهجرة والمهجرين البرلمانية ولم يعرض علينا هذا القانون ولم ندرسه
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .جزء أصيل في تشريعه ولكن في القراءة الثانيةأنتم  ه وأيضاً أ اآلن نقر  ،شرك اللجنةسحبه يمضي لكن باإلمكان بالقراءة الثانية ت  
 -:اليائب رائد إسحاق متي داوود -

جلسة غرض درج موضوع أرصدة النازحين في المصارف ضمن جدول أعمال ل نائباً ( 21)ؤيد بتوقيع مقدمت طلب قبل شهرين 
مجلس النواب للمناقشة والخروج بقرار مجلس النواب وسيادتكم قمتم بإحالة الطلب إلى اللجنة المالية ورأي اللجنة المالية كان 

 .عتبار تلك المبالغ المودعة في المصارف في المدن المحتلة خسائر حربإ قتراح إ
 -:د رئيس مجلس اليوابالسن -

 .تواقيعالمشفوعة بالن كل الطلبات المقدمة أنه شأيصوت عليه شو لمرة أخرى يدرج  ،السيد النائب
 -:اليائب دمحم ياصر دلي الكربولي -
 األخيرة وجود بعض الحاالت في محافظة بابل يتم أطالق سراح المعتقلين في الساعة الثامنة من مديرية استخبارات ةونفي اآل 

ن حالة في بابل يتم أطالق يأكثر من خمس ،الجزئيةهذه نتبه على أسيد الرئيس فقط ال ،ومكافحة الجريمة المنظمة في بابل
 ،ستالم المعتقلين خالل الساعة الثامنة من مديرية استخبارات ومكافحة الجريمة المنظمةإغ ذوي المعتقلين بسراح المعتقلين ويبل  

وبعد ( 78)هم في الساعة الثامنة ال هم وال المعتقلين الذين يستلمون أبناءهم، و ويستلم ون هبمعتقل يذ( 78)لدي أكثر من 
فنطالب من سيادتكم تشكيل لجنة من األمن والدفاع وحقوق اإلنسان  ،مع ذويهم تعرضوا للتصفيةيومين أو ثالثة يجدونهم 

 .واحدة فقطالة ت حليس ،ن حالة حصلتيطالع على هذه الحالة وأكثر من خمسالفوري لإل
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .تكلف لجنة األمن والدفاع بتقصي الحقائق في هذا الموضوع شكراً  

 ستأنفوا، ممكن أماكنكم السيد رئيس اللجنةإاللجنة القانونية  ،اللجنة المختصة
 -:اليائب أمن  بكر دمحم محمود -
 .قانون هيأة دعاوي الملكيةالقراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول ل أيقر 
 -:اليائب كامل ياصر سعدو  الزبندي -

 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون هيأة دعاوي الملكية
 -:اليائب سليم شوقي عبد علي دويلي -

 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون هيأة دعاوي الملكية
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 -:يب عبد علي السهاليياليائبة زي -
 .األسباب الموجبة للقراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون هيأة دعاوي الملكية أتقر  
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

اآلن لدينا بعض التصويتات بشكل بسيط القضية األولى يوجد قرار تم تكليف لجنة الزراعة إعادة صيغة القرار الذي  .شكراً 
 : من الدستور قرر مجلس النواب ما يلي( ثانياً ( )29)إلى أحكام المادة  اً ستنادإ :القرار ،إلى تصويت المجلس يحتاج

 5112 -5111ألزام الحكومة االتحادية بإطالق صرف مستحقات الفالحين المسوقين لمحاصيلهم الزراعية للموسمين الزراعيين 
تصويت ال .ن االستمرار بزراعة أراضيهم الزراعية ودعمًا للمنتوج المحليوبأسرع وقت ممكن وفي عموم العراق حتى يتمكن م

 .على صيغة هذا القرار
لزام الحكومة االتحادية بإطالق صرف مستحقات الفالحن  المسوقن  لمحاصنلهم صيغة قرار ت تم التصويت بالموافقة)

 (.1015 -1014الزراعية للموسمن  الزراعنن  
 -(:يقطة يظام)الشمري اليائب حس  حلبوص حمزة  -

ير من ثالك ،العراقفي نتقالية يفترض انه يعالج حقوق بعض الشرائح إقانون هيأة الدعاوى الملكية العقارية كان يتعلق بمرحة 
هيأة دعاوى الملكية العقارية وتحويل الملفات إلى محاكم  لتعطي ،بموجب هذا القانون  االفئات ما زالت لم تحصل على حقوقه

أحكام قانون هيأة بتعتمد على القواعد الواردة في القانون المدني ولم تستنير ولم تسترشد  ةأدى إلى أن محاكم البداء ةالبداء
في اللجنة القانونية بحثنا هذا األمر  ،الكثير من الدعاوى وتضيع الكثير من الحقوق  ت رددى إلى أالدعاوى الملكية العقارية ف

الدعاوى  ةدعاوى الملكية العقارية وتتناول الملفات ونمدد مدة عملها وتستمر في متابع والحظنا انه ضرورة أن تبقى هيأة
لذلك هذا القانون لمطروح اآلن الذي يقضي بحل هيأة الدعاوى الملكية العقارية يضر  ،طرح مستقبالً المطروحة أمامها والتي  ت  

 دعاوى احية المبدأ على عدم السير في إلغاء هيأة قترح على مجلس النواب الموقر أن يصوت من نأ .مصالح المواطنينب
 .الملكية العقارية

 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .عتراض من حيث المبدأ؟ شكراً إ إذن 
 -(:يقطة يظام)اليائبة يدى عبد  هلا جاسم السودايي  -

هذه القرارات  ،لزم الحكومةقرارات ت  تتكرر الحالة في مجلس النواب بإصدار  ،العفو سيادة الرئيس أنا سؤالي موجه إلى حضرتك
نحن أما نكون سلطة تنفيذية فتصبح  ،ماهيتها ونوعها هي قرارات يفترض أن تصدر من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية

سيحصل هناك قرارين  ،صدرها مجلس النواب وهي تخص العمل التنفيذييقرارات يصدرها مجلس الوزراء الحالي  وقرارات 
ما هي الصالحيات التي  ،طلبه من حضرتك نعود إلى المادة الدستوريةأسيادة الرئيس الذي  ،نفذ؟ واحد يعاكس اآلخركيف ت

في إطارها يصدر مجلس النواب قرارات؟ قبل كم يوم صدرنا قرار يلزم وزارة التعليم العالي بإلزام نظام العبور في الكليات 
 كيف سينفذها وزير التعليم؟ ،الطبية
 -:ند رئيس مجلس اليوابالس -
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البرنامج الحكومي من حق مجلس  تنفيذ الصالحيات تنطلق من مصادقتنا سلفًا على البرنامج الحكومي وكل ما يمضي باتجاه 
لزام الحكومة أو الجهة التنفيذية بضرورة تنفيذه ويدخل هذا ضمن واجبات المجلس في معالجة المشاكل  النواب متابعته وا 

ال لو منعنا من المجلس هذا الحق الحاصلة الموجودة على سبيل المثال هناك مشاكل أخرى تترتب بحكم الممارسة العملية  ،وا 
ما هو موقف مجلس النواب في هذا اإلطار؟ فمن يعترض على قرار المجلس من حقه أن يعترض أمام الجهات  ،اليومية

 .المختصة ولكن هذا يدخل في صميم عمل المجلس
 -(:يقطة يظام)محسو  الطرفي  اليائب حبنب حمزة -

ذا تسمح لي  حضرتك والسيدات والسادة أعضاء أضع سبق وان قدمنا لحضرتكم كتاب بخصوص طالب المعهد القضائي وا 
 مجلس النواب بصورة هذا الموضوع الذي هو موضوع فيه مظلمة واضحة لشريحة مهمة والسلطة القضائية دائمًا تدعي بأنها

كان عدد  5111/ 12/9للمعهد القضائي الذي بدء الدوام فيه ( 17)سيادة الرئيس في الدورة  .اةلديها عدد قليل من القض
صدر أمر إداري من ( 19)بعد المقابلة أصبح عددهم ( 11)منهم وهؤالء الـ( 11)تم اختيار ( 1811)الطالب المتقدمين 

 .مح لي فقط أريد توضيح الصورةوزير العدل على تعيين هؤالء إذا تسالسيد مجلس معهد القضاء وبمصادقة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 ما الذي تريد قوله؟  
 -:اليائب حبنب حمزة محسو  الطرفي -

 .واحد( 12)ترقين تم  هالذي أود قوله أن
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

على جدول األعمال فأرجو تقديمه  ندرجهنعرضه و بالتواقيع  مشفوعأنا أرجو كما يقدم بعض السيدات والسادة األعضاء الطلب 
 .نعرضه على جدول األعمال بالتواقيع حتىمشفوع 
 -:اليائب حبنب حمزة محسو  الطرفي -

 .منهم بعد دوام سنة كاملة وهؤالء تعرضوا ( 12)هؤالء تم ترقين قيد  ،حتى يكون من ضمن القرارات
 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
معرض عرض مشكلة اليوم لدينا موضوع يحتاج إلى نقاش نقدمه حتى ندرجه على جدول  اآلن ليس ،السيد الدكتور حبيب 

 .على العموم إذا اآلن تقدمه لي ممكن أن ندرجه على جدول األعمال ،األعمال
توقيع من السيدات والسادة أعضاء المجلس لغرض درج موضوع أرصدة النازحين  (21)ـتقدم النائب رائد إسحاق بطلب مشفوع ب

 .اطلب تصويت المجلس على ذلك .المصارف ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النوابفي 
 (.درج موضوع أرصدة اليازحن  في المصارف ضم  جدول أعمال جلسات مجلس اليوابعلى  تم التصويت بالموافقة) 

 .يدرج في الجلسات القادمة
 :القرار اآلتي ةلجنة التعليم العالي قدمت صيغ
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مجلس النواب والحكومة العراقية بتكريم الطلبة األوائل في الجامعات العراقية وتثمينًا للجهود المبذولة من نسجامًا مع توجهات إ)
حقاقاً قبل الطلبة األوائل  قرر مجلس النواب إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ،بتعاد عن المحاصصة والتمييزللحق واإل وا 

 .طلب التصويت على مقترح اللجنة بهذا اإلطارأ ،(ومن حركة المالك ةكل جامع بتعيين الطالب األول على الكلية في
 (.على صيغة القرار تم التصويت بالموافقة)

نا القراءة األولى لمشروع قانون أاآلن قر  ،نتباهاللجنة المختصة أرجو اإل ،قبل أن نستأنف ،عتراض من حيث المبدأإ اآلن لدينا 
 .النائب حسن الشمري مرة أخرى وجه االعتراض ،عتراض من حيث المبدأإ يوجد  ،اوى الملكيةدعهيأة التعديل األول لقانون 

 -:اليائب حس  حلبوص حمزة الشمري  -
لق بحقوق المواطنين سوف تعود إلى القضاء العادي يعني عهذا القانون إذا قمنا بإلغائه يترتب على ذلك ان الملفات التي تت 

لذلك وضع  ،جب أحكام القانون المدني وهذا القانون حقيقة مضر بمصلحة هؤالء المواطنيننظر بمو ت  وسوف  البداءة محاكم
 ،عتبار جنبة المظلومية التي تعرضوا لها في الفترة السابقةهيأة دعاوى الملكية العقارية يأخذ بنظر اإلإسمه قانون قانون خاص 

لذلك اللجنة القانونية  ،لقانون المدني وال يحصلون على حقوقهمإذا ألغينا هذا القانون اآلن القانون الخاص سوف يرجعون إلى ا
تمدد عمل هيأة دعاوى الملكية العقارية فترة أطول وبموجب قانون ان تفقت أن تطلب من رئاسة مجلس النواب إورئيسها حاضر 

 .تشريع هذه الصيغة المطروحة ستمرار فيإللطلب اآلن من السادة النواب أن ال يصوتوا ألذلك  ،هيأة دعاوى الملكية العقارية
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .تفضل ،رائد إسحاق عكس الرأي بعترض على ما تفضل به السيد النائب؟ النائيالنائب رائد إسحاق، من  
 -:اليائب رائد إسحاق متي داوود -
ل من هيأة نزاعات الملكية إلى قانون كمضمون فقط االختصاص يحو كيفترض قانون هيأة دعاوى الملكية العقارية يبقى  

 .أما كمضمون تطبيقًا للمضمون تطبق نفس قانون هيأة دعاوى الملكية ،المحكمة المدنية
 -:السند رئيس مجلس اليواب - 

 .ارئيس لجنة الهجرة والمهجرين ورئيس لجنة حقوق اإلنسان ورئيس لجنة المصالحة والنائب جوزيف صليو 
 -:كياليائب رعد حمند كاظم الدهل -
 .نحو القراءة الثانية والسير به هذا المشروع جاء من القانون ونحن اليوم بصدد الترشيق واإلصالحات ونحن مع تبليغ القانون  
 -:اليائب ارشد رشاد فتح  هلا الصالحي -
هيأة دعاوى الملكية  ستملكها النظام السابق وهذا القانون عندما صدر قانون إحقوق مدنية ألمالك وأراضي  فيههذا قانون  طبعاً  

ن أأما اليوم نحن نأتي ونحول القضية إلى المحاكم المدنية ب ،ستمالكات ولحد اآلن لم تعالجلغرض معالجة هذه األراضي واإل
 .كون هناك لجنة مختصة لدراسة القانون من األول ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب، أنا معترض على هذه الطريقةت
 -:ليوابالسند رئيس مجلس ا -
 النائب جوزيف على نفس الموضوع؟  
 -:سهنلعبدالملك علي الم االيائب هش -

نصاف الذين ظلموا في الحقبة الزمنية التي مضت في عهد النظام السابق وبالتالي أنا أؤيد األستاذ حقيقة هذا القانون وضع إل
ون هؤالء حقوقهم وأنا مع تحديد سقف زمني وان ال يبقى حيل إلى المحاكم المدنية سيفقدن هذا القانون إذا ما أ  حسن الشمري أل
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يجب تحديد سقف زمني إلنهاء كل هذه الدعاوي وبعد هذا السقف الزمني ستحال إلى  ،ما ال نهاية إلىهذا القانون مفتوح 
 .المحاكم المدنية

 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .أخيرًا حتى نحتكم إلى التصويت ،النائب علي شكري  
 -:ائب علي نوسف عبد اليبي شكري الي -
أن هذه مؤسسات العدالة االنتقالية حتى اآلن قائمة اليوم مع وجود هيأة نزاعات الملكية حتى اآلن لم تحصل الناس على  

 .التي هي مزحومة أصاًل بالقضايا البداءةإلى المحاكم  افنأتي بهذا الوقت ونحيله احقوقه
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 ا هو رأيك؟إذن م 
 -:اليائب علي نوسف عبد اليبي شكري  -
 .سيد الرئيس اآلن نصوت على رفض القانون من حيث المبدأال
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .وجه نظر أخرى  ،صددهذا الطيب، السيدات والسادة األعضاء استمعتم إلى وجهات النظر التي قدمت ب 
 -:بادياليائب جبار عبد الخالق عبد الحسن  الع -
آلن أمام اة نظور الهيأة فليكن االتفاق على أن القضايا الم هاالهيأة وبين نقل القضايا التي تنظر  حل  سيد الرئيس يوجد فرق بين ال

ممكن أن تستمر إلى ما ال نهاية فليكن فرق بين االثنين وتنظر اللجنة القانونية الأما الهيأة من غير  انجازهإلحين  بقىالهيأة ت
 .القانون ولنخرج بنتيجة فال يكن األمر بينإلى هذا 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 ما هو رأيك األخير؟ 
 -:اليائب جبار عبد الخالق عبد الحسن  العبادي -
 .الرأي أن القضايا المنظورة أمام الهيأة 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 يعني أن نمضي بالقانون؟
 -:سن  العبادياليائب جبار عبد الخالق عبد الح -
 .ها المفروضنمضي به لكن ليس بالقضايا التي منظورة أمام هيأة تبقى أما الهيأة بعد حسم 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .نجري عليه تعديل ،يعني تعديل في القراءة الثانية 
 -:اليائب جبار عبد الخالق عبد الحسن  العبادي -
 .بالضبط 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
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 .النائب عمار طعمة أخيرًا حتى بعد ذلك نصوت 
 -:اليائب عمار طعمه عبد العباس الحمنداوي  -
يعني اختصاص  ،المشكلة ليست باختالف مضامين القوانين التي تحكم وفقًا لها هذه المطالبات واحدة من المشاكل هو التأخير 

ختصاص النظر فيها من قبل هذه الهيأة إالنظام السابق  لمرتبط بمظلومية من تعرض للظلم أياماالقضايا ذات الموضوع ه هذ
 .نجازاإل دواحدة من مشاكل التي يعانونها هو طول أم ا،نجازهإسيسرع ب
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 ما هو رأيك؟ 
 -:اليائب عمار طعمة عبد العباس الحمنداوي  -
 .أثني على مقترح النائب حسن الشمري  
 -:ي حمدلقاء مهدي ورد اليائبة -
نجاز في كركوك نها أنجزت أعمالها فبالنهاية نسبة اإلألالهيأة في الدورة السابقة قد أغلقت جميع مكاتبها في جميع المحافظات  

مكاتب في المحافظات كافة تم إغالقها والقضايا المحالة إلى المحاكم الكانت معطلة لوجود مشاكل فكانت نسبة كبيرة من بعض 
ستمرار في القانون لكن يبقى العمل بقانون هيأة الدعاوي فلهذا أنا أقول اإل ،بقانون هيأة الدعاوي الملكيةاألخرى تبقى تعمل 

 .الملكية
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .إذن ما هو رأيك؟ رأيك أن نمضي 
 
 -:اليائبة لقاء مهدي وردي حمد -
 .نعم 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -
ألسباب لوجهة النظر األولى والتي مفادها أننا نرجع مشروع القانون إلى الجهة التنفيذية  ،هتي نظرطيب اآلن استمعنا إلى وج 

فاألصل انه  ،النظر األخرى تقول نستأنف عملية التشريع ولكن أثناء القراءة الثانية نسير باتجاه التعديل ةووجه ،التي تم ذكرها
على المعطيات التي  من مع إرجاع القانون إلى الجهة التنفيذية بناءً  .ت لهنسير باإلجراءات ولكن المعترض يقدم اآلن التصوي

الذي  ،يضغط نعم ،حمرأوليس  ،الذي يؤيد األستاذ حسن يضغط نعم ،للحسم الكتروني ،ممكن الكتروني ،تفضلوا بها؟ تصويت
 .يؤيد األستاذ حسن والذي يؤيد النائب علي شكري 

 (.الموافقةبتم التصويت ) 
  .(171)والمجموع ( 158)نعم نستأنف، 

 .إذن حصلت الموافقة بإرجاع القانون إلى الجهة التنفيذية
  أالقراءة الولى لمشروع قايو  ايضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الما  اليووي واالتفاقية المشتركة بش: الفقرة سابعا  * 

 (. لجية العالقات الخارجية. )لمشعةأما  التصرف في الوقود المستهلك وأما  التصرف في اليفايات ا
 -:ا سبياليائب جوزيف صلنو  -
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لنازح خارج العراق لتوقيع وأردنا أن يكون ( 11)في الحقيقة نحن جمعنا أكثر من  ،شريحة النازحين ،توجد نقطة مهمة جداً 
رار وبصراحة مطلقه أرجو أن حقوق مثل النازح في داخل العراق ولكن لألسف األسباب الطائفية أدت إلى عدم تمضية هذا الق

أنا أتساءل هل المسيحيين داعش؟ هل االيزيديين داعش؟ ما ذنبهم أن  ،أن هنالك نسبة كبيرة مع داعش أنه قيليتقدم الجميع 
عاد هذا القرار إلى لذا أرجو سيادة الرئيس أن ي   ،من بيوتهم وامتيازات وهم هجر إ أييعيشوا في هذا المغترب وال يكون لديهم 

 .ول األعمال ودراسته مرة ثانيةجد
 -:اليائب عبد الباري دمحم فارس الزيباري  -
ن أمان التصرف أتفاقية األمان النووي واالتفاقية المشتركة بشإقانون انضمام جمهورية العراق إلى  يالقراءة األولى لمشروع أيقر  

 .في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة
 -:حس  موسى البياتي اليائب عباس -
ن أمان أقانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية األمان النووي واالتفاقية المشتركة بش ييكمل القراءة األولى لمشروع 

 .التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة
 -:اليائبة إقبال عبد الحسن  أبو جري الماذي -
ن أمان أقانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية األمان النووي واالتفاقية المشتركة بش ية لمشروعاألسباب الموجب أتقر  

 .التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة
 -(:يقطة يظام)البريفكايي فارس صدنق يوري اليائب  -

الدولية المهمة التي وقعها العراق وهذه  اكها في عدد من االتفاقياتيتم إشر  حقيقة لوحظ في الفترة األخيرة انه لجنة الصحة ال
النووية من زيادة  تاالتفاقيات تتعلق بصميم عمل لجنة الصحة والبيئة وكما معروف لدى الجميع التأثير السلبي الكبير للنفايا

لحوظ في العراق، لذلك نحن نطالب حاالت السرطان إلى زيادة حاالت التشوهات الخلقية في الوالدات والتي زادت بشكل م
 .وبجدية إشراك لجنة الصحة والبيئة في هذه اإلتفاقيات

 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .إذن تشترك لجنة الصحة والبيئة

 -:البياتي عباس حس  موسىاليائب  -
 .يقرأ القراءة األولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية األمان النووي 

 -:زيباري  عبد الباري دمحم فارساليائب  -
 .يكمل القراءة األولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية األمان النووي 

 -:السند رئيس مجلس اليواب -
 .(اللجية القايويية)القراءة الولى لمشروع قايو  تحدند واليات الرئاسات النثالث، : الفقرة نثاميا  *
 -:الحسنيية عباس دمحم حمدياليائبة  -

 .تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون تحديد واليات الرئاسات الثالث
 -: هلا الشنخ فائق دعبول عبداليائب  -
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 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون تحديد واليات الرئاسات الثالث
 -:كامل ياصر سعدو  الزيدياليائب  -

 .د واليات الرئاسات الثالثيكمل القراءة األولى لمشروع قانون تحدي
 -:السهاليي زييب عبد علي جريداليائبة  -

 .تكمل القراءة األولى لمشروع قانون تحديد واليات الرئاسات الثالث
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .اآلن نسمع وجهة نظر أربعة متداخلين
 -:البياتي عباس حس  موسىاليائب  -
فعلى األقل السيد الرئيس ال زال شابًا ويمكن أن يبقى ألربع أو خمس دورات فلماذا خالف هذا القانون خالف الدستور، : أوالً 

 -:الدستور؟
 .تكرار عبثي ألنه رئيس الجمهورية مذكور بالدستور وأنت تأتي وتكرره هذا تكرار عبثي وال يمكن أن تكرره: أوالً 

ذا رئيس الجمهورية إذا أراد لقيد فإذا  -:نحن لدينا في القانون وفي الفقه ما يلي لم يقيد فهو لم ي ريد وهو ملتفت ألنه هو ملتفت وا 
فهو قيده، وهو ال يريد أن يقيد رئيس مجلس النواب وال رئيس مجلس الوزراء إذن ال يريد، فإذا هو ال يريد وهو ملتفت فإذن 

 .المشرع الدستوري لم يكن يريد أن يقيد رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء
ا قلتم انه يجوز تقييد المطلق، إذن يجوز تقييد أعضاء مجلس النواب في دورتين والوزراء بدورتين ألنه حكم األمثال فيما إذ: ثانياً 

 .يجوز وال يجوز هو واحد
 
 -:الحس  محمود صالح عاتياليائب  -
يق االقتراع شريطة أن ال أرجو أن تمهلني بعض الوقت فنحن في الحقيقة مع الممارسات الديمقراطية وما تفرزه صناد: أوالً 

تخالف هذه الممارسات الدستور العراقي، سبق وان شرع مجلس النواب هذا القانون بذات النصوص وتم الطعن بمشروع هذا 
القانون أمام المحكمة االتحادية العليا والمحكمة االتحادية العليا أجابت بنص صريح قالت أن هذا ينظم عمل من يرأس مجلس 

 .من الدستور( 21)الي البد من أخذ رأي مجلس الوزراء بهذا الشأن استنادًا إلحكام المادة الوزراء وبالت
جاء النص مطلق ( يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر عدداً )من الدستور عندما قالت ( 72)أن المادة : ثانياً 

 .د تولى المنصب لدورة أو دورتينولو أراد الدستور غير ذلك لقال على أن ال يكون هذا المرشح ق
ذهبت المحكمة الى رأي آخر أن النص عندما يأتي في الدستور العراقي كان صريحًا ومصرحًا عنه بالنسبة لرئيس : ثالثاً 

 .الجمهورية فهو لم يجف القلم عندما وصلت الكتابة ألحكام رئيس مجلس الوزراء
االتجاه الى هذا الرأي يؤدي الى تقييد حرية الناخب في اإلختيار وهذا التقييد ال البد من تأكيدها أن الفقه يذهب الى أن : رابعاً 

سند له من الدستور وعليه أن قرارات المحكمة االتحادية المفسرة للدستور لها ذات القيمة القانونية للدستور وال يجوز سن 
 .مشاريع قوانين تتعارض معها

 -:العبنديعالية يصنف جاسم اليائبة  -
 -:هنالك إستحقاقينأن 
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 .إستحقاق دستوري : أوالً 
 .إستحقاق إنتخابي: ثانياً 

أن الدستور واضح في تحديد والية رئيس الجمهورية ولو أراد تحديد الواليات األخرى سواًء كان رئيس مجلس النواب أو لرئيس 
جمهورية ورئيس مجلس النواب ولم مجلس الوزراء ألقر ذلك بل أكثر من ذلك ذهب الى تناول شروط رئيس الوزراء ورئيس ال

 .يتناول والياتهم وهذه مخالفة دستورية رقم واحد في هذا القانون 
 .ثم اإلستحقاق اإلنتخابي التي هي إرادة الناخب العراقي أيضًا تخالف منطوق هذا القانون 

 -:اليائب حس  حمند حس  السيند -
ق بباب الحريات والذي تحدث عن حق العراقي في اإلنتخاب والترشيح أنا أعترض من حيث المبدأ ألمر وهذا األمر يتعل: أوالً 

وال يمكن خرم هذا الحق إال بقيد أما ورد في دستور أو في قانون وهذا منطق ال جدال فيه، لو أن كتلة كبيرة أرادت أن ترشح 
ترشح أحدًا؟ كال، هذا من باب شخصًا فمن يمنعهم من الترشيح؟ وهل يحق للدستور أو قانون أن يمنع كتلة ذات أغلبية أن 

 .الحريات
من باب إنتخاب رئيس مجلس النواب فكيف تريد أن تمنع نوابًا إنتخبهم الشعب عن التعبير عن إرادتهم؟ من أعطاك الحق : ثانياً 

ألمر انتهى،  في تقييد إرادة منتخبي الشعب؟ أين هذا الحق؟ هل في دستور؟ هل في قانون؟ أنا هذا القانون ال أراه إال ردة فعل
 .لذلك إخواني أن هذا القانون هو ردة فعل أعترض عليه وأطلب من إخواني فقهاء الدستور أن يروا هذا الرأي

 -:الركابيصادق حمندي ابراهيم اليائب  -
 .أنا أكتفي بما عرضه زمالئي

 
 -:يجنبة يجنب ابراهيم خالداليائبة  -
نون وكل ما تم طرحه مردود من الناحية الدستورية والقانونية، ال يوجد نص في نحن مع المضي بإجراءات تشريع هذا القا: أوالً 

 .وهذا معناه انه ال يوجد مانع دستوري  نالدستور يمنع أو يقيد من تحديد واليتي الرئاسات الثالث لدورتين متتاليتي
انون بموجب الدستور أتى من السلطة التنفيذية المحكمة االتحادية ألغت القانون السابق بناًء على مقترح واآلن مشروع الق: ثانياً 

 .وال يترتب عليه أي تبعات مالية حتى يتم أخذ رأي مجلس الوزراء
الدستور ينص على النظام الديمقراطي والدول المعروفة بالديمقراطية أيضًا تم تحديد واليات الرئاسات بدورتين سواًء عرفًا : ثالثاً 

للبلد من نظام ديمقراطي، أعتقد أنه من األجدر واألفضل أن نمضي بهذا القانون الذي يصب  أو قانونًا لضمان المصلحة العليا
 .في مصلحة الجميع

 -:المساري  احمد عبد حمادي شاوشاليائب  -
الحقيقة الدستور كان واضحًا في والية رئيس الجمهورية وسكت عن تحديد والية رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، لكن ردًا على 

يل الذي قال فيه تحديد للحريات، بما أنه الدستور حدد والية رئيس الجمهورية إذن ليس هنالك تحديد للحريات ألنه منصب الزم
رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء هو نفس الشيء بالنسبة للطرفين ألنهم منتخبين، أما بالنسبة لعملية سكوت الدستور 

يعفي بان يكون هنالك قانون م شَرع من قبل الجهة المختصة لتشريع القوانين تحدد هذه عن تحديد والية رئيس الوزراء فهذا ال 
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الوالية خاصة فيما إذا كانت فيها مصلحة للعملية الديمقراطية في العراق وكما تعلمون أن هذه العملية عملية جديدة ونحتاج 
 .دمةلهكذا قوانين ممكن أن تحدد مسار العملية الديمقراطية للمرحلة القا

 -:اليائب عواد محس  دمحم العوادي -
ال توجد عالقة بين حريات الشعب العراقي وتشريع هذا القانون ألن الشعب العراقي ينتخب عضوًا لمجلس النواب وال يوجد : أوالً 

 .هنالك انتخاب لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية
ه جنبة مالية من أجل عودته الى الحكومة، الدستور العراقي من حق مجلس النواب أن يشرع هذا القانون وال توجد في: ثانياً 

عندما وضعنا الدساتير التي فيها انتخابات لرئيس الجمهورية تقيد الدورتين إذا كان هنالك انتخاب لرئيس الجمهورية، الدستور 
ضوع عندما كان الحكم في العراق العراقي أغفل بأن الحكم في العراق هو حكمًا برلمانيًا وليس حكمًا رئاسيًا، لذلك هذا المو 

برلمانيًا فالسلطة إذن بيد رئيس الوزراء أي رئيس مجلس الوزراء والغاية والفلسفة بان يكون دورتين لرئيس الجمهورية هو من 
يس أجل عدم التفرد في السلطة، إذن ال توجد هنالك فائدة بأن الدستور العراقي حدد هذه النوعية بان يكون هنالك دورتين لرئ

 .الجمهورية، إذن الغاية عدم التفرد في السلطة ورئيس الجمهورية ال يتفرد في السلطة
 -:اليائب مشعا  ركاض ضام  الجبوري  -
 .يبدو اإلستهداف أن فصل القانون تفصياًل إلقصاء شخصًا بعينه والدليل بأثر رجعي والدليل ان جزء من الوالية يعتبر والية 
 -:السند رئيس مجلس اليواب -

 .ال يشطب فالحديث عن وجهة نظر فان هذا مشروع قانون وليس مقترح
 
 
 -:اليائب مشعا  ركاض ضام  الجبوري  -

لذا أنا أعتقد إذا نحن نريد أن نقيد رئاسة الوزراء فلنقيدها على المستقبل من اآلن وصعودًا ونقول أن الدستور يوجد به خلل أو 
رئيس الوزراء مقيد، علمًا أن في كل الدول الديمقراطية أن رئيس الوزراء هو شخص  مالحظة دعونا نأخذ قرار حيال ذلك ونقول

يدخل االنتخابات رئيسًا لكيان ولكتلة والناس تصوت لهذه الكتلة وتعطيه األغلبية، فمن غير المعقول ان شخص يدخل 
 .االنتخابات رئيسًا لكتلة ويحقق الفوز األول ونقيد رئاسة الوزراء

 -:مجلس اليواب السند رئيس -
 .إذن أنت من حيث المبدأ تريد الطعن

 -:دمحم الموسوي  جاسم مياضلاليائب  -
بما أن الدستور لم يعط الحق في االستمرار بتولي منصب رئيس الوزراء ولم يحدده أيضًا لذا باإلمكان تحدديه وفق مشروع : أوالً 

 .هذا القانون 
أخذ رأي رئاسة الوزراء ورأي رئاسة الوزراء تحددت بالموافقة على القانون بدليل أن قرار المحكمة االتحادية نصت على : ثانياً 

 .إرساله الى المجلس الموقر
 .أن الممارسات الديمقراطية في كل العالم تحددت بواليتين: ثالثاً 
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فان إستمراره سوف يكون مضرًا  بحكم العقل فان حكم الواليتين كافية الستنفاذ كل األفكار البناءة لرئيس الوزراء وبالتالي: رابعاً 
 .بالدولة
 -:الحسنيي ياسر دمحم جابر بادياليائب  -

أعتقد أن قانون تحديد الواليات من القوانين المهمة وهي ضمان إلستمرارية الديمقراطية في البلد الذي عانى من الديكتاتوريات 
والية رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، أعتقد أن عدم  التي تعاقبت عليه في األزمنة السابقة وفي الدستور عدم وجود تحديد

وجودهه هنا ال يعني عدم الوجود ويمكن إرادة مجلس النواب أن تمثل إرادة الشعب العراقي وان تحدد والية رئيس الوزراء ورئيس 
 .الحكم لشخص واحد مجلس النواب وذلك لضمان إستمرار قضية العمل الديمقراطي لكون أن هنالك من ال يريد إدارة نظام

 -:السند رئيس مجلس اليواب -
اآلن أطلب من المجلس الموقر التصويت من حيث المبدأ الكترونيًا، إذا كان هنالك نصاب، يمكن ان . واضحة وجهتي النظر

 .نمضي بالتصويت من حيث المبدأ، الذي يقول أن نعيد مشروع القانون يضغط نعم
 .الذي يريد بقاءه ونستأنف يضغط كال

 .الذي يعترض ويريد إرجاعه يضغط نعم
إذن تؤجل هذه القضية لعدم وجود نصاب كافي، لذا في بداية الجلسة القادمة في أول فقرة في تلك الجلسات سوف نصوت من 

إذن القضية تحتاج إلى بحث أكبر، البرلمانية ممكن حساب الحضور، إذن نستأنف بالقراءة . حيث المبدأ على هذه القضية
سوف تكون هذه الفقرة . ر القراءة الثانية والقراءة األولى تمت نستأنف بالقراءة الثانية دعونا نعد النصاب يدويًا يدويًا نحسبوتعتب

وحضروا أربعة أشخاص أصبح الحضور إذن ( 112)في جدول أعمال الجلسة القادمة للتصويت والحضور ( 1)فقرة رقم 
ى ال ندخل في مشكلة بهذا الخصوص، الحضور يحسب يدويًا، أطلب من وهذا حسب العد اليدوي، أماكنكم حت( 121)

اآلن من حق أي نائب يعبر عن موقفه بالحضور أو الخروج، هذا شيء من شأنه، هذا موقف . البرلمانية إعادة الحساب يدوياً 
حتى لو خرج، أوضح من حق أي نائب أن يعبر عن موقفه . سياسي، إحسبوا الحضور يدويًا، المعيار هو الحساب اليدوي 

على جدول األعمال ويتم ( 1)حاضر ويوم الثالثاء تصبح هذه الفقرة رقم ( 111)الحساب اليدوي . حقيقة حتى ال يحتج أحد
 .التصويت من حيث المبدأ

 .الساعة العاشرة صباحاً  52/8/5112ترفع الجلسة الى يوم 
 

 .عصرا  ( 4:10)رفعت الجلسة الساعة 
********************** 
************* 
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