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محضر جلسة رقم (19) الثالثاء (26/11/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي االول

محضر جلسة رقم (19) الثالثاء (26/11/2019) م
ً .ابتدأت الجلسة بنصاب ( 205 ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:00) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أوالً

-:(النائب حسن سالم عباس (نقطة نظام –

نحن إما مؤسسة تشریعیة لھا قوانینھا ورصانة قوانینھا أو نتبع األمزجة واألھواء؟ نحن أمس القانون موجود یعد ھذا القانون نافذ من تاریخ
1/11 الیوم نتفاجأ أنھ نأتي قانون نافذ من تاریخ التصویت علیھ، أوالً نرید نعرف ھذه المشكلة؟ لماذا نحن لغینا مجالس المحافظات وأنتھى
عملھا الیوم نحن مھیئین للتصویت الیوم نرى ھذا المادة متغیرة كیف ال نعرف، إذا القضیة متعلقة بنجم الجبوري وغیر نجم الجبوري ھذا

.مرفوض ال نقبلھ

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة أوالً: التصویت على مقترح التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضیة رقم (12) لسنة 2018 المعدل. (لجنة*
.(االقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم، اللجنة القانونیة

-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

ورد في المادة (2) من مقترح تعدیل القانون البند ثالثاً (یقوم مجلس النواب باالتخاذ القرارات االزمة بناء على توصیات اللجان الدائمة المختصة
بالمجلس، بما فیھا أعفاء أو إقالة المذكورین للفقرة أوالً المادة (2) بموافقة رئیس مجلس الوزراء وتصویت االغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس

عند تحقق أحد األسباب المذكور في ھذا النص) نحن نعتقد أن ھذا مكان في قانون مجالس المحافظات (21) المعدل ولیس في قانون انتخابات
مجالس المحافظات، حیث ینص قانون مجالس المحافظات في المادة (7) البند ثامناً الفقرة (2) لمجلس النواب إقالة المحافظ باألغلبیة المطلقة
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بناء على اقتراح رئیس الوزراء، مضمون ھذه المادة ھو موجود في قانون مجالس المحافظات رقم (21) وال داعي لزج ھذه المادة في ھذا
.القانون، ونطلب من اللجنة التي دار بھا حدیث تحذف ھذه المادة

-:النائب حیدر عبد الكاظم الفؤادي –

ھذا القانون تم القراءة قراءة أولى وثانیة على 1/11 الیوم تفاجئنا یوجد تغییرات على یوم التصویت نحن الصراحة كقوة سیاسیة ال نعترض على
.ھذا االجراء، المفروض نرجع إلى القراءة األولى والتصویت األول

,لك حق التصویت من عدمھ وللطرفین

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا-

االعتراضات أنا أتمنى من كل األطراف الموجودة أعضاء مجلس النواب عدم زج،،،، ھذا القانون السید الرئیس ھو باعتبار تثبیت لقرار الذي
صدر من مجلس النواب یوم 28/10 ھذا القانون كان في قراءة أولى وقراءة ثانیة على التاریخ 1/11 إذا كان یوجد ھناك خالف على التاریخ

یقوم مجموعة من النواب بعرض تواقیعھم أن یتم التصویت على 1/11 ما حصلت الموافقة على 1/11 یتم التصویت من الیوم، أول مرة نصوت
.على 1/11 وبعد ذلك یتم التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

السادة رؤساء الكتل مداولة لمدة ربع ساعة بما یتعلق بھذه الفقرة أمضي بالفقرة الثانیة، أطلب من المجلس الموافقة على المضيء على الفقرة
.الثانیة لحین اكمال المداولة

الفقرة ثانیاً: التصویت على مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000.(لجنة الصحة*
.(والبیئة

.السادة النواب السیدات السادة النواب مداولة لمدة خمسة عشر دقیقة ومن ثم العدوة الى الجلسة

 

رفعت الجلسة للمداولة الساعة (03:50) عصراً

 

 

 

 

 

 

 

 

.أستكملت الجلسة الساعة (4:55) عصراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

أوال: التصویت على مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018(لجنة األقالیم 
.(والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، اللجنة القانونیة

ً .النصاب (224) نائبا

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

.یقرأ مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018
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-:النائب محمد علي حسین الغزي –

سیادة الرئیس البند (أوالً) ھَو المشروع الذي یأتي من الحكومة، البند (ثانیاً) ھو مقترح سیكون بناًء على ما أقرهُ مجلس النواب طبقاً ألحكام البند
.((ثانیاً) من المادة (61

-:السید رئیس مجلس النواب –

ُ .البند ثانیا

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (1

.(تَم التصویت بالموافقة)

.یعتمد التصحیح

-:النائب خالد حمد عالوي المفرجي –

.یقرأ المادة (2) (مادة مضافة) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یتعلق بالدیباج وبناًء على ما أقرهُ مجلس النواب طبقاً ألحكام البند (ثانیاً) من المادة (60) من الدستور، حتى یُعتَمد، یعني المادة (60) (ثانیاً)
.من الدستور مقترحات القوانین تُقَدم من (10) من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانھُ المختصة

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یُكمل قراءة المادة (2) (مادة مضافة) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقطة نظام من رئیس اللجنة القانونیة، كونھم لجنة مشاركة في إعداد ھذا القانون

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

بالنسبة للمادة (2) المادة المضافة مكانھا لیس في قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) ھذِه المادة یجب أن تُعدل في قانون مجالس
.(المحافظات رقم (21

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كل المادة تقصد أم فقرات من المادة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.نعم كل المادة، مكانھا لیس في قانون انتخابات مجالس المحافظات في قانون مجلس المحافظات رقم (21) للمحافظات غبیر المنتظمة في إقلیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بما یتعلق ب (أوالً) و (ثانیاً) ال تَعارض

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.المادة (30) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في نھایة أصل ھذا القانون الموجود ال یتعارض مع ھذا القانون أي قانون نافذ في نھایة التصویت الذي صوتنا علیھ

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –
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.أصل القانون متعلق فقط في اإلنتخابات ومجالس المحافظات ال یتعلق بتقدیم شؤون المحافظین

-:السید رئیس مجلس النواب –

أیضاً عندما تَم تعدیل عدد أعضاء مجلس المحافظة، وتطرقنا لألعضاء، عدد األعضاء أصالً ھو موجود في قانون المحافظات، تم التطرق لھُ في
.ھذا القانون، في القانون النافذ

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.نحُن لدینا قانون خاص

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التالي، (لجنة األقالیم

المادة (2) تُقسم الى أكثر من مادة، ألَن فیھا أكثر من مادة، بالتالي یكون التصویت على كل جزء، ھل لدیكم اعتراض على أن تكون على عدة
.مواد

.یقرأ المادة (2) (مادة مضافة) من مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018

یستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات اإلداریة بممارسة المھام والصالحیات المنصوص علیھا في قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم
.رقم (21) لسنة 2008 المعدل إستثناًء من المادة (30) من القانون المذكور

.أطلب من المجلس التصویت على ھذِه المادة

.(تََم التصویت بالموافقة)

.مادة مضافة جدیدة

یقوم أعضاء مجلس النواب كل قدر یتعلق األمر بالمحافظة التي یمثلھا بممارسة اإلشراف والرقابة في أعمال المذكورین في المادة، أصبحت البند
.(أوالً) یجب تعدیلھا

.السید النائب، المادة (61) من الدستور واضحة، یختص مجلس النواب بما یأتي

.ثانیاً: الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة، رأیُكم لجنة األقالیم

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

من االختصاصات الحصریة لمجلس النواب المادة (61) ثانیاً لم تنص بالمطلق أَن اإلشراف على السلطة التنفیذیة، مجالس المحافظات أو
المحافظین ورد في قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 وتم الطعن بھ في المحكمة االتحادیة وكسبوا الطعن على أَن المحافظین

صالحیة اإلشراف والرقابة علیھم وإقالتھم من قِبل مجلس المحافظة، بالتالي نحن وضعنا نص اإلشراف الرقابة، من المعین السادة أعضاء
مجلس النواب، لكن قدر تعلق األمر إشراف الرقابة، لم یُمنع على باقي المحافظات، اإلطالق موجود في األصل الدستور، والدستور أعلى من

.القانون، نحُن لم نُمنع نحُن نرید في ھذِه الجزئیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذِه المادة في كل األحوال تُقدم التوصیات األزمة بشأنِھا الى مجلس النواب، والقرار لمجلس النواب ما یرتئي

یقوم أعضاء مجلس النواب كل قدر یتعلق األمر بالمحافظة التي یمثلھا بممارسة اإلشراف والرقابة في أعمال المحافظ ونائبیھ وتقدیم التوصیات
.الالزمة بشأنھا لمجلس النواب، وھذِه المادة تشمل كل أعضاء مجلس النواب، صیغوھا لي بما یشمل كل أعضاء مجلس النواب

-:النائب خالد حمد عالوي المفرجي –

ھذِه المادة ال تمنع أي عضو من أعضاء مجلس النواب سواء كاَن من المحافظة أو من محافظات أُخرى بممارسة دورھا الرقابي واإلشرافي على
أداء السلطة، ما ھي المشكلة؟ ھي واضحة وضوح الشمس، تقول لك یقوم أعضاء مجلس النواب كل قدر یتعلق األمر بالمحافظة التي یمثلھا. أنا

.الیوم من كركوك لي الحق أن أذھب وأراھا في البصرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال أحد یمنعك

أ
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.یقرأ المادة المضافة

یقوم أعضاء مجلس النواب كل قدر یتعلق األمر بالمحافظة التي یمثلھا بممارسة اإلشراف والرقابة في أعمال المحافظ ونائبیھ في كل محافظة
.وتقدیم التوصیات الالزمة بشأنھا لمجلس النواب

.أطلب من المجلس التصویت

.(تََم التصویت بالموافقة)

.أصبحت بموجب النص الذي قرأتھ، تُتیح لكل أعضاء مجلس النواب، ونواب المحافظة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

ثانیاً: بممارسة اإلشراف والرقابة في أعمال المحافظ ونائبیھ، في (أوالً) من ھذه المادة وتقدیم التوصیات الالزمة بشأنھا ھي توصیات، أنا أقدمھا
.لرئاسة المجلس، وھو یعرضھا للمجلس، أنا أتي لمجلس النواب، أین أقف في الباب، وأھوس فیھا، أرسلھا في البرید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعِرف السیاقات

-:  النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.السیاقات كیف؟ یجب تحدیدھا، وكأنھا مفتوحة من رئاسة مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تُقَدم لرئاسة المجلس وتُعرض على مجلس النواب

السید النائب، ھناَك محافظ ھَو المسؤول عن الوحدات اإلداریة، أنا ال أشرف على الوحدات اإلداریة، الحدیث مع من یشملھ في الرقابة، إذا وِجد
خلل لدى رئیس وحدة إداریة یكون الحدیث مع المحافظ، لیَس الحدیث مع رئیس الوحدة اإلداریة نفسھ، اآلن رقابتنا على الوزارة، ال تعني على

.الموظفین، على الوزیر الذي منحناهُ الثقة، سوَف أعرض ھذا الرأي قبل التصویت على القانون في المجمل

:مادة مضافة جدیدة

یقوم مجلس النواب باتخاذ القرارات الالزمة بناًء على توصیات اللجان الدائمة المختصة في المجلس بما فیھا إعفاء أو إقالة المحافظ ونائبیھ
-:بموافقة رئیس مجلس الوزراء وتصویت األغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب عند تحقق أحد األسباب اآلتیة

.أ- عدم النزاھة أو استغالل المنصب الوظیفي

.ب- التسبب في ھدر المال العام

.ج- فقدان شرط أو أكثر من شروط تولي المنصب المنصوص علیھا في القوانین النافذة

.د- اإلھمال والتقصیر المتعمدین في أداء الواجب

.أطلب من المجلس التصویت

قانون (21) یحق لرئیس الوزراء تقدیم طلب بإعفاء أي من المحافظین، یعرضھُ على مجلس النواب للتصویت باألغلبیة المطلقة لعدد أعضاء
المجلس وفي نفس القانون في المادة (38) یقول، یسري على نائبي المحافظ ما یسري على المحافظ في اإلنتخاب واإلعفاء، بالتالي الصالحیات
الممنوحة لرئیس مجلس الوزراء على المحافظ ممنوحة للنائبین، ھذا ما توَت علیِھ مجلس النواب بما یتعلق بجزئیة نینوى، ما یسري على النائب

.یسري على المحافظ

.أطلب من المجلس التصویت على ھذِه الفقرة

.(تَم التصویت بعدم الموافقة )

:مادة مضافة جدیدة

.یستمر مدراء الدوائر في المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم بأعمالھم وفقاً للقوانین النافذة وارتباطھم بمؤسساتھم حسب القوانین النافذة

.أطلب من المجلس التصویت
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.(تََم التصویت بالموافقة)

.(المادة (3

.یًنفذ ھذا القانون من تاریخ التصویت علیھ في مجلس النواب

.أطلب من المجلس التصویت

.(تََم التصویت بالموافقة)

:مادة مضافة جدیدة

.یُنشر في الجریدة الرسمیة

.أطلب من المجلس التصویت

.(تََم التصویت بالموافقة)

:یقرأ األسباب الموجبة

نظراً النتھاء المدة القانونیة المقررة للمجالس المحافظات الحالیة ومجالس األقضیة والنواحي غیر المنتظمة في إقلیم في أداء مھامھا 
.والمسؤولیات المنوطة بھا بھدف تنظیم عمل اإلدارات المحلیة للمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ُشرَع ھذا القانون ومن ضمنھا المجالس البلدیة

.أطلب من المجلس التصویت على األسباب الموجبة

.(تََم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

(تََم التصویت بالموافقة على مقترح قانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018)

-:(النائبة آال تحسین حبیب الطالباني (نقطة نظام –

المادة (115) من النظام الداخلي عندما تقدم اللجنة تقریر في القراءة الثانیة مكتوب في النھایة یجب أن یتضمن التقریر اآلراء المخالفة التي قد
.تكون أبدیت من أعضائھا في الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب ھذا القانون مھم تفضلوا أماكنكم

-:النائبة اال تحسین حبیب الطالباني –

ما یحدث في التصویت على القوانین بشكل عام، إن القوانین تقرأ قراءة أولى، في القراءة الثانیة نحن نبدي كأعضاء مجلس نواب مالحظاتنا على
ما موجود في القراءة األولى، تقریر اللجنة یجب أن یتضمن ما أبدیناه من مالحظات على ما موجود في القانون الوارد، وتجري تعدیالت على ما
قرأناه وأنا كنائبة في القراءة األولى والثانیة، اإلرباك الذي یحدث وأنا الحظت في أغلب القوانین مثالً قانون النزاھة بعدد المواد الموجودة ھناك

مواد مضافة ھذا القانون قبل قلیل، المشكلة التي تحدث لنا في مجلس النواب ھي كثرة المواد المضافة، والنائب حقھ المادة المضافة نحن لم
نراھا، وعندما یأتي القانون للتصویت فیھ الكثیر من المواد المضافة ونحن لم نراھا ال في القراءة األولى وال في النقاش والقراءة الثانیة یحدث لنا

إرباك وكثرة التداخالت التي من المفروض من حضرتك أن ال تقبل أي مداخلة، لكن من ناحیة حقك أن ال  تأخذ مداخلة ومن ناحیة أخرى أنا
نائب من حقي أن أطلب مداخلة ألنھا مادة مضافة وقد تكون فیھا مخالفة قانونیة ودستوریة، الحل إذا أمكن اللجان في ھكذا قوانین علیھا إشكاالت

وفیھا مواد مضافة كثیرة یعلنوا یوم أخر ونعرف نحن النواب الذین نرید أن نذھب لمناقشة المواد المضافة والتعدیالت قبل عرضھا على جلسة
.مجلس النواب، ھذا سوف یخفف قلیالً من الحدة التي تحصل أثناء التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

أغلب اللجان ممثلة من القوى السیاسیة إذا لم تكن جمیعھا، بالتالي أطلب من ممثلي القوى السیاسیة في داخل اللجان متابعة ما یناقش داخل اللجان
.مع كتلھم حتى تكون لھم وجھة نظر في ھذا األمر

.الفقرة ثانیاً: التصویت على مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000 *

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –
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.یقرأ مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

.(یقرأ المادة (1

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (1) التي تتضمن إضافة البند خامساً إلى أصل المادة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یقرأ المادة (2) من قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (2

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمود أدیب –

فیما یخص التعیینات المركزیة مقتصرة فقط على وزارة الصحة حتى وان تم نقل الصالحیات، أما فیما یخص الحذف واالستحداث فكل محافظة
.مسؤولة عن ذلك

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.تقرأ المادة (3) من قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (3) التي تتضمن إضافة مادة جدیدة والتي تكون بتسلسل (4) من أصل القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

.یقرأ المادة (4) من قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

.بما یتعلق بالمادة (3) خالل القراءة قلت تكون المادة (4) من أصل القانون

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یقرأ المادة (5) من قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة منال وھاب محمد –

.تقرأ المادة (6) من قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (6

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تقرأ المادة (7) من قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (7) نفاذیة القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

.تقرأ األسباب الموجبة لقانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یقرأ األسباب الموجبة

لغرض االستفادة من االختصاصات العلمیة وإسنادھا بشمولھا بالتعیین المركزي في وزارة الصحة من ذوي المھن الصحیة الساندة بنسب مئویة
.تحددھا وزارة الصحة لإلستفادة من الطاقات والتخصصات الساندة لخدمة القطاع الصحي والبیئي، شرع ھذا القانون

.التصویت على األسباب الموجبة كما قرأت من الرئاسة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

(تم التصویت بالموافقة لقانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000)

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.بأسم لجنة الصحة والبیئة اتقدم بالشكر الجزیل للدور اإلیجابي لھیأة الرئاسة الموقرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقطة نظام، ال توجد ھیأة رئاسة المجلس، الرئیس ونائبیھ

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

الرئیس ونائبیھ لھذا الدور وتعزیز جھود لجنة الصحة والبیئة في تشریع ھذا القانون المھم الذي یعتبر أحد دعامات المنظومة الصحیة في العراق،
.وسوف یتم رفد وزارة الصحة والبیئة بالكوادر الصحیة الساندة التي سوف تساعد في الوصول إلى تغطیة صحیة شاملة في البلد أن شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975 * 

األتفاقیات تحتاج إلى نصاب أكثر من الموجود، یحتاج إلى موافقة األغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، النصاب اآلن قریب من النصف
.زائد واحد، عدد قلیل من السادة النواب إذا لم یصوتوا على ھذه الفقرة ال تنفذ، رأي رئاسة المجلس تأجیلھا إلى بدایة الجلسة القادمة

.الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السیاسیین رقم (4) لسنة 2006 المعدل *

-:النائب عبد اإللھ علي محمد النائلي –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السیاسیین رقم (4) لسنة 2006 المعدل
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة خامساً: القراءة األولى لمشروع قانون إیجار األراضي الزراعیة *

-:النائب إحسان ثعبان عبد علي كاظم –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون إیجار األراضي الزراعیة

-:النائب عبد األمیر حسن علي الدبي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إیجار األراضي الزراعیة

-:النائب خلیل محمد سعید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إیجار األراضي الزراعیة

-:النائبة میسون جاسم داود –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون إیجار األراضي الزراعیة

-:النائب عبد األمیر حسن علي الدبي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إیجار األراضي الزراعیة

-:النائب إحسان ثعبان عبد علي كاظم –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إیجار األراضي الزراعیة

-:النائب خلیل محمد سعید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إیجار األراضي الزراعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب یستمر المجلس بأعمالھ من خالل اللجان الدائمة وأیضا اللجان الفرعیة األخرى من ضمنھا لجنة التعدیالت الدستور
.وغیرھا من اللجان تستمر خالل األیام المتبقیة من ھذا األسبوع، سیتم التداول من النائبین لتحدید موعد الجلسة، ترفع الجلسة

رفعت الجلسة الساعة 6:00 مساًء

 

 

 

 


