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محضر جلسة رقم (12)السبت (27/4/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

ً .عدد الحضور: (200) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (2:10) بعد الظھر

 

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانیة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

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

ً .شكرا

جدول األعمالالسیدات والسادة النواب، جدول األعمال عبارة عن خمس فقرات تباعاً، ولكن قبل الخوض في محاور جلسة الیوم، ھناك طلب قدم إلى ھیأة
الرئاسة لقراءة بیان صادر من قبل سماحة السید مقتدى الصدر، یطلب السید النائب صباح الساعدي قراءة ھذا البیان، إذا لم یكن ھناك شيء یمنع

نقرأ البیان، ھل ھناك مانع من قراءة البیان؟

.لیس ھناك مانع، نعم، السید صباح الساعدي، تفضل

.بیان حول مجمل األمور العامة والسیاسیة في العراق

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.بسم هللا الرحمن الرحیم

.السیدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

.أقرأ علیكم نص بیان سماحة السید الصدر (أعزه هللا) الذي وجھھ إلى الشعب العراقي من خالل المجلس النیابي

.بسم هللا الرحمن الرحیم
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إن جل ما یھمني ھو سالمة العراق وأمنھ ورفاھیة شعبھ وسالمتھ، لذلك فإني قلق في ما یخص مسألة الصراع اإلیراني مع اإلتحاد الثنائي،
ترامب ونتنیاھو، ذلك اإلتحاد الذي أخذ على عاتقھ تركیع الشعوب وتجویعھا بأبشع الطرق وأذلھا، محتجاً بحجج اإلرھاب وما شاكلھ، ولست ھنا
إلختیار ما بین دعم الجارة إیران أو دعم اإلتحاد الثنائي، فدعم األخیر ممنوع ومحرم في دیننا وعقیدتنا وشرعنا وال یجوز اإلستعانة بھم فضالً
عن دعمھم ونفعھم بید أن جل ما یھمني كما قلت ھو أن ال یزج العراق في أتون ھذا الصراع العقائدي من جھة والسیاسي من جھة أخرى وإن

.قلقي یتزاید یوماً بعد یوم وأنا أرى أن التدخالت في الشأن العراقي من كال الطرفین تتجذر وتتعمق وھناك من یعین على ذلك ویستعین

وإني في ذات الوقت الذي أرید فیھ مصلحة العراق، الذي أرید فیھ مصلحة بلدي وشعبي بأن یبقى مستقالً شامخاً بعیداً عن تدخالت الجمیع إال
أنني أرید أن أحافظ على عالقة طیبة مع الجارة إیران بحیث ال تكون أرضي منطلقاً لإلعتداء علیھا وال سیاساتھا سبباً في اإلضرار ببلدي

وشعبي فما نالھ العراق بسبب الحرب الصدامیة معھم وتوالي الحروب وال سیما اإلحتالل الصدامي للجارة العزیزة الكویت وھیمنة اإلحتالل
وتكالب اإلرھاب علیھ إلى یومنا ھذا یستلزم من الشعب العراقي وحكومتھ وأحزابھ وقواتھ األمنیة وحشده أن یكون العراق بمنأى عن ذلك

الصراع فال أرض العراق تتحمل المزید وال شعبھ، إال أن ضعف الحكومة وخالفاتھا وفساد الكثیر ممن فیھا أدى إلى اإلستناد على الطرفین
بحیث ال یمكن اإلستغناء عنھما وعدم المیل إلى طرف على حساب الطرف اآلخر وھذا ما زاد األمر تعقیداً بحیث تشابكت الخیوط وضاع العراق

وشعبھ وسط كل ذلك، فبین الغاز اإلیراني وأرصدة العراق والخوف من العقوبات الرعناء صار العراق خاضعاً ذلیالً بین المتصارعین وھذا ما
أحززني كثیراً وجعلني أكسر من سكوتي وعدم تدخلي باألمور السیاسیة مجدداً، وعلى الرغم من صعوبة الحل لكثرة التراكمات السلبیة ولوجود
من یبغض الوطن بیننا ویقدم المصالح الخارجیة على الداخلیة إال أنني أضع بین محبي الوطن بعض اإلطروحات عسى أن تنفع كحلول للخروج

-:من عنق ھذه المشكلة الكئداء، منھا

.األول: إرسال وفد رسمي وشعبي إلى منظمة التعاون اإلسالمي وإلى األمم المتحدة لإلستماع آلرائھم وما تقدمھ من حلول

الثاني: إرسال وفد إلى المملكة العربیة السعودیة والتي ترید تقارباً مع الدولة العراقیة وشعبھا في الوقت الراھن للوقوف على حل بینھا وبین
.جارتنا العزیزة إیران

الثالث: إرسال وفد إلى اإلتحاد األوربي للضغط على اإلتحاد الثنائي إلخراج العراق من ھذه المعمعة فأن العراق بحاجة إلى الدعم فھو المتضرر
.األكبر من اإلرھاب والمدافع األعظم عن العالم أجمع في مواجھة أعتى اإلرھابیین وأقذرھم

الرابع: تشكیل أفواج عراقیة وطنیة من الجیش والشرطة حصراً وبإشراف مباشر من رئیس الوزراء لحمایة الحدود بصورة دقیقة  من أي تدخل
.من أي جھة كانت

الخامس: غلق السفارة األمریكیة في العراق في حال زج العراق في ھذا الصراع لكبح لجام اإلستكبار واإلستعمار العالمي وإال ستكون السفارة
.في مرمى المقاومین مرة أخرى

السادس: إیقاف الحرب في الیمن والبحرین وسوریا فوراً وتنحي حكامھا فوراً والعمل على تدخل األمم المتحدة من أجل اإلسراع في إستتباب
.األمن فیھا والتحضیر إلنتخابات نزیھة بعیدة عن تدخالت الدول أجمع وحمایتھا من اإلرھاب الداعشي وغیره

السابع: إنسحاب الفصائل العراقیة المنتمیة إلى الحشد الشعبي وغیرھم من سوریا ورجوعھم إلى العراق فوراً وبال تأخیر فوجودھم یعني زج
.العراق في أتون الصراع أعاله

الثامن: في حال إستمرار اإلتحاد الثنائي باإلضرار بالعراق وشعبھ وأمنھ فعلى الحكومة التعامل بالمثل قدر اإلمكان وأن تدافع عن نفسھا ضد
.اإلحتالل األمریكي الصھیوني في األراضي العراقیة وغیرھا حفاظاً على ھیبة العراق وشعبھ

ً .التاسع: توقیع إتفاقیة ثنائیة بین العراق وإیران على إحترام السیادة لكال الطرفین، وإتفاقیة ثالثیة مع السعودیة إلضفاء أجواء السالم ولو جزئیا

.عاشراً: إرسال وفد إلى المرجعیات المھمة في العراق وخارجھ وعلى رأسھم شیخ األزھر وبابا الفاتیكان

الداعي لكل بالسالم

مقتدى الصدر

شعبان المعظم/ 1440 /21

نیسان/27/2019

.والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

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

.نبدأ بفقرات الجلسة

.الفقرة األولى نبدأ
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.نعم، النائب حسن سالم، بین المادة التي تداخل بھا نقطة النظام

-:(النائب حسن سالم عباس (نقطة نظام –

ً .المادة (38) ثانیا

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

المادة (38) ثانیاً من النظام؟

-:النائب حسن سالم عباس –

.من النظام الداخلي

.سیادة الرئیس، نحن الیوم ممثلین للشعب العراقي، وبالتالي البرلمان یمثل العدالة والحق والبد من إنصاف ھذا الشعب المظلوم

الحقیقة ھناك شریحة تعتصم في ساحة التحریر وھم عقود مفوضیة اإلنتخابات وھؤالء تعرضوا إلى ظلم وإلى تھمیش وإلى إقصاء ونحن الیوم
نناشد مجلس النواب وأعتقد السید النائب المقرر برھان الدین ذھب وحضر مع ھؤالء المعتصمین ونحن الیوم البد وأن نقف وننصفھم ونقف

.بالضد من الذین ظلموھم

.سیادة الرئیس، أرجو أن تنتبھ لي قلیالً

.ھؤالء أعدادھم كثیرة جداً وھؤالء عقود في مفوضیة اإلنتخابات وقد مضى علیھم والبعض منھم عشر سنوات وثمانیة وتسعة وإلى آخره

.ھؤالء في لیلة وضحاھا ینھون خدماتھم ونحن أقررنا في الموازنة

.دعني أكمل فقط

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

ھذه لیست نقطة نظام؟

-:النائب حسن سالم عباس –

سیادة الرئیس، لماذا لیست نقطة نظام؟

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

.ھذه مداخلة

-:النائب حسن سالم عباس –

جدول األعمالدرج موضوع غیر وارد في جدول األعمال یھم الشعب العراقي، فلماذا لیست نقطة نظام؟ ھذا موضوع مھم وھؤالء من الذي ینصفھم إذا لم
ننصفھم نحن؟

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

.وصلت الرسالة

-:النائب حسن سالم عباس –

.فقط دعني أكمل

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

.بإختصار

-:النائب حسن سالم عباس –

.بإختصار

ً أ أ أ
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ھؤالء من غیر وجھ حق أنھوا خدماتھم وما شاء هللا المفوضین السبعة والمبشرین جاءوا بأناس من أحزابھم لیحلوا بدیالً عن ھؤالء، ھذا ظلم
.وھذه خدماتھم من المسؤول عنھا؟ ھؤالء أصحاب عوائل

.یا سیادة الرئیس، أرجو أن ننصف ھؤالء ونستدعي مفوضیة اإلنتخابات أو إستضافتھم لبیان ھذا الموضوع

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

.یمكن تقدیم طلب بذلك ونحن نسیر بحسب اإلجراءات القانونیة

.نعم، نقطة نظام

-:(النائب نعیم عبد یاسر العبودي (نقطة نظام –

جدول األعمال) نائب على إدراج فقرة على جدول األعمال وھو یتناسب تماماً الحقیقة مع رغبات كل اإلخوة سیادة الرئیس، قدمنا طلب من أكثر من (62
وخصوصاً اإلعتداءات والتدخالت من السفارة األمریكیة ولیلة البارحة كان ھناك إستشھاد أحد اإلخوان من القوات األمنیة من الشرطة اإلتحادیة
وأعتقد من الصعوبة جداً أن ال یناقش البرلمان ھذه الفقرة ونحن أمام تدخالت فاضحة جداً للسفارة األمریكیة في العراق وھناك شھید من قواتنا

.األمنیة تم اإلعتداء علیھم من قبل القوات األمریكیة

.وفق المادة (37) ثانیاً قدمنا الطلب وأكثر من (62) نائب وقع على ھذا الطلب

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

جدول األعمالسیادة النائب، تم اإلتفاق في ھیأة الرئاسة على أن یدرج في جدول األعمال یوم األثنین في الجلسة القادمة .

-:(النائب نعیم عبد یاسر العبودي (نقطة نظام –

.سیادة الرئیس، ال یجوز

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

.نستمع

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

.إستناداً إلى المادة (50) من الدستور التي أقسمنا فیھا على السیادة وإحترام السیادة واألراضي العراقیة

مع ما حصل من إنتھاكات من قبل القوات األمرییكیة بات جلیاً وواضحاً وصریحاً بأن ھناك إنتھاكات من قبل القوات األمریكیة وما وقع على
الشرطة اإلتحادیة ھو ذاتھ ما حصل عام 2015 من إستھداف بالطیران للفوج األول اللواء (53) الفرقة (14) الذي ذھب ضحیتھ في بیجي

(30) شھید من وزارة الدفاع من الفرقة (14) أرى واقعاً وإنسجاماً مع ھذه المادة أن یحضر السید رئیس الوزراء وأیضاً وزیر الخارجیة حیال
.تواجد القوات األمریكیة والقوات التركیة

وجھت سؤاالً برلمانیاً للسید رئیس الوزراء وأجابنیعن عدد وعدید القوات األمریكیة وما یتعلق بالتركیة، القوات األمریكیة عددھم الیوم حسب ما
ورد ما یقارب الــ (10000) طبعاً ھذا الذي أعلنوا عنھ و (6000) ھم مدربین وإستشاریین، للعلم، المارینز األمریكي كل مدربیھم في

الوالیات المتحدة ھم (1000) ضابط ومنتسب فلماذا ھذا العدد في العراق؟ قواتھم على الحدود وإثارة بعض الدول ھذا أیضاً محل ریبة والقوات
.التركیة وتواجدھا في األراضي العراقیة

عفواً سیادة الرئیس، لذلك أطالب بالحضور، وتحدید موعد لحضور رئیس الوزراء وحضور مضاف إلى الفقرة التي جمعت فیھا التواقیع لمناقشة
ھذا الموضوع ووزیر الخارجیة، قوات تركیة موجودة على األراضي العراقیة وفي الدورة السابقة جمعنا تواقیع (90) نائب وصدر قرار

.برلماني بإلزام الحكومة لجدولة خروج القوات األجنبیة من األراضي العراقیة

.وھذه مسؤولیتنا الیوم نحن كنواب ممثلین عن الشعب العراقي

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

وصلت الفكرة، اإلخوة في كتلة صادقون قدموا طلب أیضاً بحضور ممثل عن الحكومة وعن وزارة الدفاع والمؤسسات التي تبغونھا لكي ندرجھا
بأقرب جلسة آتیة بحضور المسؤولین الذین تبغونھم، ألنھ بدون حضور الجھة المختصة في المسألة حتى المناقشة التي سنجریھا (2-3) ساعات
جدول االعمال جدول األعماللن نستفید منھا، قدموا طلب آخر ألستضافة المسؤولین حتى ندرجھا في جدول األعمال بأقرب جلسة. فلنمضي بجدول االعمال وسف نعطیكم في
جدول االعمالثنایا فقرات جدول االعمال مداخالت ونقاط نظام، أي شخص یطلب سوف أعطیھ وقت للمداخلة، قدموا طلب ثاني أذكروا فیھ الذي ذكره زمیلك .

أل ً أ
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الفقرة أوالً: القراءة االولى لمشروع قانون إفراز االراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات. (اللجنة القانونیة،*
.(لجنة الزراعة والمیاه واالھوار، لجنة الخدمات واإلعمار، اللجنة المالیة، لجنة الصحة والبیئة

-:النائبة الماس فاضل كمال –

جدول األعمالأرجو من حضراتكم طلب تأجیل من قبل اللجنة القانونیة الفقرة ثانیاً من جدول األعمال، بخصوص مشروع التعدیل االول لقانون ھیأة نزاعات
جدول األعمالالملكیة، كون اللجنة القانونیة لم تطلع أصالً على القانون وسبق وأن تم التباحث مع رئاستكم الموقرة حول عدم درج موضوع في جدول األعمال

.یخص اللجنة القانونیة

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

.لم نصل  لھذه الفقرة اآلن، عندما نصل قّدمي مالحظتِك

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

.یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون أفراز االراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم االساسي لمدینة بغداد والبلدیات

-:النائب حسن سالم عباس –

.یكمل القراءة االولى لمشروع قانون أفراز االراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم االساسي لمدینة بغداد والبلدیات

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

ھذا القانون لیس من الصحیح قراءتھ المفروض أن یتم تعدیلھ، ھذه مشكلة، سوف تُباع الدولة وتُباع أراضي الدولة بظل ھذا القانون الذي نحن
سوف نشرعھ، ھذا لیس من الصحیح، عندما یُقرأ قراءة اولى معناه سوف یسیر على السكة ویمضي وھذا لیس صحیح، وأنا اتمنى من جمیع

.السادة األعضاء أن تتفھموا ھذا الموضوع

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

.لقد مضینا في القراءة ولن نرجع عنھا، یجب أن نكملھا، اللجان المختصة ھي التي تختص بالقضایا

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

المادة (132) من النظام الداخلي في حالة إذا كان ھناك قانون خالفي داخل مجلس النواب یُعرض على التصویت من حیث المبدأ، إذا تم المضي
.مع القانون نمضي بقراءة القانون

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

.اللجان المختصة ھل لدیكم أعتراض علیھ؟ ال یوجد أعتراض علیھ. اللجنة المعنیة

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

قانون أفراز، أوالً ھو مشروع قانون جيء بھ من الدورة البرلمانیة السابقة وتم قراءتھ قراءة أولى، ھذا القانون یعالج مشكلة واقعیة من تجاوز
على األراضي الزراعیة داخل التصمیم األساس، األستاذ (فالح) أتمنى ان تسمعني ومن ثم نعطیك الوقت للرد. قانون إفراز األراضي داخل

التصمیم األساس ألمانة بغداد والمحافظات یضمن تحویل جنس األرض من زراعي إلى سكني، بالتالي تلغى الیوم كلمة متجاوز على من بنى،
وأستقر وفیھا شوارع وجمیع محافظاتنا تطورت بشكل اساسي وأنفتحت وسكنت في األراضي الزراعیة لكن ال تمتلك أي مستند یثبت إن ھذه

األراضي أصبحت، أوالً ھذا یعالج انواع العقود الزراعیة على األراضي توجد ھناك ثالثة انواع من العقود، عقد حق رقبة وعقد حق تصرف
وعقد ملك صرف، ھذا ینظم بشكل أساسي ما یمكن ان یكون لصاحب األرض وال یمكن للدولة وبالتالي عندما تحول ھذه األحیاء التي شیدت من

زراعي إلى سكني سوف نكون مطالبین بتوفیر الخدمات لھم، الیوم جمیع البلدیات ال تستطیع ان تقدم خدمات للمناطق الزراعیة ال أراضي ال ماء
وال كھرباء وجمیعھا تجاوز، بینما عندما تحول أنت سندھم إلى ملك صرف سكني بالتالي نضمن أو توجب على البلدیات والمحافظات أن تقدم

.الخدمات لمن یسكن

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

.نأخذ رأي اللجنة القانونیة

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

حقیقةً بالنسبة لمشروع القوانین، النظام الداخلي غیر واضح موقفھ، ھل نقرأ قراءة أولى قبل إحالتھ على اللجان؟ بالنسبة للمقترحات واضح،
المادة (122) من النظام الداخلي تنص على (یحیل السید رئیس مجلس النواب األقتراحات في مشاریع القوانین إلى اللجنة القانونیة لدراستھا

ً أ
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وإعداد تقریر عنھا)، لكن سكت بالنسبة لمشاریع القوانین، لكن المادة (128) أیضاً تنص على (یحیل السید رئیس مجلس النواب مشاریع القوانین
المقدمة من السلطة التنفیذیة إلى اللجان المختصة لدراستھا وإبداء الرأي فیھا قبل عرضھا على المجلس لمناقشتھا)، فھذا معناه القراءة الثانیة ألن

یكون قبل إبداء مناقشتھا، قبل عرضھا على المجلس لمناقشتھا، لكن ھناك طریقة أخرى المادة (132) تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ واألسس
.العامة للمشروع أجماالً فإذا لم یوافق المجلس على المشروع من حیث المبدأ بأغلبیة عدد أعضائھ عَد ذلك رفضاً للمشروع

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

أرید أن اسأل الدكتورة (بھ ھار)، ھل اللجنة القانونیة أنتھت من مناقشة ھذا المشروع؟ ھل اكملتم مناقشة ھذا المشروع؟ لجنة الزراعة والمیاه ھل
أكملت مناقشة المشروع؟ في ھذه الدورة ھل ناقشتم ھذا المشروع؟ لجنة الخدمات واإلعمار ھل تم مناقشة ھذا القانون؟ سوف نحیل ھذا المشروع

إلى اللجان المختصة إلكمال المناقشات واإلتفاق على الصیغة النھائیة في الجلسات القادمة، أین الخطأ؟ ظھرت فیھ اختالفات واللجان نفسھا
جدول االعمالالمختصة لم تكمل المناقشات، إذن یجب أن تنتھي اللجان المختصة من مناقشة األمور ثم بعد ذلك تدرج على جدول االعمال للقراءة األولى او

.القراءة الثانیة

الفقرة ثانیاً: القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون ھیأة دعاوى الملكیة رقم (13) لسنة 2010. (لجنة العمل والشؤون األجتماعیة*
.(والھجرة والمھجرین، اللجنة القانونیة

ھل تم مناقشة ھذا القانون أیضاً؟ ھل توجد علیھ مالحظات؟

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

جدول األعمالاللجنة القانونیة تقول یجب التفضل بالموافقة على طلب تأجیل بالنظر بالفقرة ثانیاً من جدول األعمال، الیوم بخصوص القراءة األولى لمشروع
جدولقانون ھیأة دعاوى الملكیة كون اللجنة القانونیة لم تطلع على المشروع أصالً، وسبق وأن تم التباحث مع رئاستكم الموقرة بخصوص جدول

األعمالاألعمال وبالذات عدم أدراج مواضیع قانونیة تخص اللجنة دون دراسة، أذن ھذه الفقرة أیضاً مشروع قانون تعدیل األول لقانون ھیأة دعاوى
الملكیة لم تكتمل مناقشتھا ال في اللجنة القانونیة وال في اللجان األخرى والبرلمانیة تضاف لجنة حقوق اإلنسان إلى ھذه اللجان لدراستھا

.ومناقشتھا وأعداد التقریر الكامل حول ھذا المشروع، ننتقل إلى الفقرة ثالثاً السیدات والسادة النواب مكانكم رجاًء

الفقرة ثالثاً: القراءة األولى لمشروع قانون تنظیم إنشاء عالوي بیع الفواكھ والخضر والحیوانات. ( لجنة الزراعة والمیاه واالھوار، اللجنة *
.(المالیة، لجنة الخدمات واألعمار

 

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

المادة (37) ثانیاً الموضوع غیر مدرج ویقدم لدراجة یعرض على المجلس، إذا صوت باألغلبیة المطلقة یدرج اإلخوة قدموا طلب مستوف
جدول األعمال)، یفترض أن یعرض على المجلس حتى إذا صوت یصبح ضمن جدول األعمال، الیوم ومناقشة االعتداء أو الشروط الشكلیة حسب المادة (37

.القصف األمریكي الذي أدى إلى استشھاد أحد أفراد الشرطة االتحادیة وأصابھ شخصین أخرین

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

الموافقة حاصلة السید النائب، ویعرض ولكن ارتأینا حضور الحكومة والوزراء المختصین حتى یعطونا المعلومات الكافیة وتناقش بحضورھم،
.سوف تناقش في أقرب جلسة قادمة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

.المعلومات یمكن تحصل باالتصال بعملیات المشتركة، المجلس یأخذ قرار لیس بالضرورة أن یحضر

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

،ممكن االتصال بكل الجھات ذات العالقة حتى تكتمل الصورة وتكون المناقشات مفید ومثمرة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

السید الرئیس نقطة نظام المادة (105) من بدایة الفصل التشریعي األول، الفصل التشریعي الثاني لوحظت ھذه المالحظة بتحدید ھي على كل
لجنة أن تقدم تقریراً إلى المجلس عن كل موضوع یحال إلیھا، ویجب أن یشتمل التقریر على اإلجراءات التي قامت بھا واألسباب التي استندت

إلیھا في رأیھا، وتنفق بتقریرھا نصوص المشروعات أو التشریعات محل التقریر ومذكرتھا اإلباحیة، ویجب أن یتضمن التقریر اآلراء المخالفة
األعمال جدولالتي قد تكون أبدیة من أعضاءھا في الموضوع، ھذه المالحظة لم نرھا في أي تقریر طرح في فقرات جدول األعمال من حیث تقریر المناقشة،
فقط ذكرت یعني تقریر بصورة نھائیة أما اآلراء المخالفة بالنسبة لألعضاء لم تذكر ھذا من باب، ومن باب ثاني أي قراءة أولى إلى أي مشروع

نرى أن األسباب الموجبة لتشریع ھذا القانون یكون مختصر لسطر واحد أو أثنین، ھل یا ترى ھذه األسباب الموجبة تشریع قانون تكون بسطرین
بھذه الدرجة المختصر؟ وایضاً من باب أخر األسباب الموجبة یجب أن تكون في بدایة تشریع القانون ولیس في نھایة القانون إذا كانت في كتابة

.التشریع



6/16/2019 محضر جلسة رقم (12)السبت (27/4/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/04/27/محضر-جلسة-رقم-12السبت-27-4-2019-م/ 7/9

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

أنا أسجل مالحظة أو نقطة نظام على القانون الذي في أیدینا اإلخوة سوف یتم قراءة، المادة (1) اوالً والمادة (2) فقط یوجد مالحظة نحن سوف
.نقرأ قراءة أولى مثل ما تفضلوا اإلخوان ھو واضع النقطة

.اوالً: تتولى البلدیة أنشاء عالوي والفواكھ

ثانیاً: یتولى االتحاد العام الجمعیات الفالحیة إنشاء عالوي بیع الفواكھ، یعني ھو واضع الحق للجھتین بینما نفس القانون المرفقات یعني رأي
مجلس الشورى الدولة رأي إذا جنابك یعني بالمرفقات، رأي مجلس الشورى الدولة ویقول یرسل مجلس بعدم تشریع حیث أن القانون الجمعیات

الفالحیة رقم (56) لسنة 2002 لم یعطي االتحاد العام لجمعیات الفالحیة التعاونیة صالحیة إنشاء عالوي بیع الفواكھ والخضر والحیوانات،
وأجاز لجمعیات الفالحیة توفیر مستلزمات التسویق الزراعي استناداً لألحكام البند (7) من المادة (7)، وال یوجد مبرر لحرمان البلدیات من

.إیرادات مھمة تستخدمھا لتقدیم الخدمات العامة علیة، فقط ھو موجود نحن قراءتنا نحن نقرأ بصیغتین السید الرئیس غیر صحیح ال أعلم

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

لم نقرر بعد نقرأھا أو ال، لجنة الزراعة والمیاه واألھوار، توجد لدیكم مالحظة على ھذا المشروع؟

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

المرة الثانیة أن تعرض القوانین تخص لجنة الزراعة لجنة الزراعة ال علم لھا یجب القانون یعرض على اللجنة واللجنة وھي ترشح للقراءة
األولى، موضوع عالوي الخضر مثلما تحدث السید النائب یوجد أعترض من مجلس الشورى الدولة، وحتى معارض لقانون الجمعیات الفالحیة
قانون (56) لسنة 2002، الذي نرتأي تأجیل القراءة یمكن نحن نناقش وممكن نحن طلبنا جمعیات الفالحیة تعدیل قانونھا ومن بعدھا نرى رأي

.اللجنة ویتم ترشیح وإذا أصبح ھناك رأي بالقراءة یتم ترشیح إلى ھیأة الرئاسة، وطابنا التأجیل إلى أن یكون رأي اللجنة بشكل القانوني

-:النائب كاظم فنجان حسین –

مشروع القانون مسودة القانون فیھا غیاب المنطق غیاب الروح الحضاري، مثالً یعني إنشاء الحضائر الحیوانات داخل الحدود البلدیة ال یجوز،
.نحن أمامنا محافظات نرید أن نطورھا نرید أن ننتقل نحن األفضل، لذلك أنا أطلب تأجیلھا لإلعادة للدراسة حتى یتم التعمق بھ أكثر وأكثر

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

.استناداً إلى رأي اللجان المختصة أیضاً یتم تأجیل القراءة األولى لھذا المشروع

السیدات والسادة النواب ھناك مقترح قانون مقدم من عدد من السادة والسیدات النواب حول إلغاء قرار قیادة مجلس قیادة الثورة المنحل رقم
جدول األعمالجدول األعمالنطلب بھ أدراجھ في جدول األعمال ھل ھناك مانع ندرجھ في جدول األعمال؟ إلغاء مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قیادة (459) لسنة 1987
الثورة رقم (459) حول لغرض أنصاف أبناء مندلي وكون قضاء كبیر أقدم االقضیة التي حول مجلس قیادة الثورة إلى ناحیة واآلن یتم مطالبة

جدول األعمالأرجاعھ إلى قضاء ھل ھناك مانع أن یتم درجھ یوجد مانع؟ لیس ھناك مانع ادرجھ في جدول األعمال لھذا الیوم في وتصبح الفقرة األخیرة .

-:النائبة سعاد جبار محمد –

أي قرار من قرار مجلس قیادة الثورة إذا كانت ھناك حاج إلى الغاءھا أو المفروض أن نلغیھا یحال إلى اللجنة القانونیة، أي قرار ال بد أن یكون
ھناك بدیل لھ وبالتالي البد أن یحال إلى اللجنة القانونیة ویتم دراسة من قبل اللجنة القانونیة ومن ثم یتم عرض للمناقشة، ولیس بسرعة یتم

.مناقشة، ھنا حضرتك تقول أدراجھ لم یحال إلى التصویت لم نصوت أدراجھ یحتاج إلى تصویت ونحن لم نصوت

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

جدول األعمالجدول األعمالالسیدة النائبة لم نقرر بعد قراءة أولى فقط وضع أو أدراجھ في جدول األعمال، لم نقرأ قراءة أولى فقط أدراجھ في جدول األعمال .

جدول األعمالنحن قلنا ھل ھناك مانع لم یكن ھناك مانع ھذا تصویت ثم بعد ذلك ادراجھ في جدول األعمال لیس شرطاً ان یقرأ ھناك الكثیر من المشاریع
جدول األعمالالقوانین أُدرجت في جدول األعمال ولم تقرأ القراءة األولى نحیلھُ الى اللجان المختصة اذن

.الفقرة رابعاً: القراءة االولى لمشروع قانون الحمایة من العنف األُسري*

السیدات والسادة النواب بما أنھ ھذا مشروع قانون الحمایة من العنف األُسري كما تقول لجنة المرأة واللجان المختصة أیضاً لم تكتمل المناقشات
واللقاءات وأخذ الرأي بھا ولم تنضج بصورة مكتملة لھذا نترك المجال الى اللجان المختصة ان تُنھي المناقشات وان تُنھي كتابة تقاریرھا حول

جدول األعمالالموضوع وفي جلسات قادمة ان شاء هللا سوف تعرض في جدول األعمال .

.الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980*



6/16/2019 محضر جلسة رقم (12)السبت (27/4/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/04/27/محضر-جلسة-رقم-12السبت-27-4-2019-م/ 8/9

اللجنة القانونیة ھل لدیكم مالحظة حول ھذا المشروع؟ اللجنة القانونیة ھل لدیكم مالحظة حول مشروع القانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ؟
المناقشة ھل أكملتم أنتم؟ اللجنة القانونیة أنا أُطالب اللجنة القانونیة ولیس حضرتك لتجیبني اللجنة القانونیة لیجیبني أحداً من اللجنة القانونیة إذا ال

.یوجد أحد لنمضي بالقراءة نعم أستاذ صائب، النائب صائب من اللجنة القانونیة لیعطینا

-:النائب صائب خدر نایف –

سید الرئیس شكراً جزیالً أعتقد قانون التنفیذ، التقریر ُمقر من قبل حضرتك وفي النھایة یتم قراءتھ حسب جدول الُمقر بالنسبة الى الموضوع نعم
.بحسب الجدول الُمقر من قبلكم

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

ھل أكملتموه في اللجنة؟

-:النائب صائب خدر نایف –

تم تقدیم التقریر في اللجنة القانونیة أما المالحظات الموجودة من بعض النواب ممكن ان تقدم أو تُضاف إلى ھذا أوالً أیضاً سید الرئیس
الموضوع الخاص في مندلي تم مناقشتھ في الجنة القانونیة وُعرض مثلما ذكرت احدى النواب تم قراءة قرار مجلس قیادة الثورة المنحل سابقاً 

بخصوص مندلي وتم األقتراح بقراءتھ في جلسة مجلس النواب أما في یتعلق بقانون العنف األُسري فأنا أعتقد ان ھذا القانون من القوانین المھمة
.ویجب ان ال یترك فترة محددة في اللجان وإنما یجب أن یكون مناقشتھ مناقشة مستفیضھ وإعطاءه األولویة في القراءة

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

.تقصد قرار مجلس قیادة الثورة

-:النائب صائب خدر نایف –

.نعم، نعم الخاص في مندلي

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

ھل تم مناقشتھا؟

-:النائب صائب خدر نایف –

.نعم ناقشناھا في اللجنة القانونیة تم مناقشتھ

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

ھل یوجد رأي؟

-:النائب صائب خدر نایف –

.تم مناقشتھ وترحیلھُ إلى القراءة في جلسة مجلس النواب

 

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

إذن نمضي في تقریر مناقشة مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ تفضلوا اللجنة القانونیة، ما ھو الذي ال یوجد؟ أین تقریر اللجنة
القانونیة؟ كیف تقولون أكملناه؟ التقریر موجود ویتم اآلن توزیعھُ التقریر موجود اللجنة القانونیة تفضلوا، أعطوه مداخلھ أین المایك؟ اضافة الى

السید النائب أین المایك؟ تقول اللجنة القانونیة التقریر موجود ونحن لیس لدینا مشكلة والمقررین ناقشوا الموضوع اذن ما ھو المانع من عدم
مناقشتھ؟

-:النائب برھان الدین اسحاق ابراھیم –

سیادة الرئیس أعتقد قانون إلغاء مجلس قیادة الثورة بخصوص مندلي الذي (459) مرقم ھذا تم مقترح قانون تقریباً أكثر من (70) نائب، توقع
ودرج وقد أحیل الى اللجنة القانونیة من قبل السید رئیس مجلس النواب، وبالتالي تقریباً شھرین ھو في اللجنة القانونیة أعدوا صیاغتھ كاملة

جدول األعمالبعدھا رفع الى ھیأة الرئاسة لعرضھ على جدول األعمال، بعدھا السید رئیس مجلس النواب عرضھ على المشاور القانوني، المشاور القانوني أید
أنھ یطرح في داخل الجلسة للقراءة األولى، ھذا لم یحصل، یعني ھو في األصل جاء الى اللجنة القانونیة وتم عرضھ من قبل ھیأة الرئاسة اللجنة

.القانونیة، المفروض الیوم لیس یقرأ قراءة أولى حتى على القراءة الثانیة والتصویت علیھ، تبقى بعدھا المناقشة بین األخوة النواب
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أوالً تقریر اللجنة القانونیة لم یصل إلینا، غیر موجود في التقریر

ثانیاً ھنالك لجان أخرى أیضاً تختص في ھذا الموضوع (لجنة المحافظات واألقالیم) یعني المسألة مسألة وحدات اداریة، تكبیر وحدة وتصغیر
وحدة وتحویل وحدة الى وحدة أخرى اداریة أخرى، ھذا أیضاً یحتاج الى رأي لجنة المحافظات واألقالیم، فال یوجد مانع ننتظر جلستین أو ثالثة

.ونمضي فیھا

-:النائب برھان الدین اسحاق ابراھیم –

.سیادة الرئیس ھو ال یوجد مانع ألن ھو في األساس لھیأة الرئاسة ھي التي أحالتھ الى اللجنة القانونیة، یعني ھو أصالً ھو صدر من ھیأة الرئاسة

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

.المحافظات واألقالیم أیضاً لھ دخل في الموضوع، یحال الى اللجنة القانونیة والى لجنة المحافظات واألقالیم

.شكراً لھذه اآلراء والمقترحات، وإن شاء هللا تدرس كلھا في ھیأة الرئاسة، وسوف ترون النتیجة في األیام المقبلة

.ترفع الجلسة إلى یوم اإلثنین 29/4 الساعة الواحدة

.ُرفعت الجلسة الساعة (4:10) عصراً
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