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محضر جلسة رقم (35) الخمیس (25/7/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (35) الخمیس (25/7/2019) م
ً .عدد الحضور: (170) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:30) ظھرا

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:الموظف مرتضى مھدي –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة الحضور، بالنظر للطلبات المقدمة من قبل السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي لغرض قراءة بیان بخصوص المقبرة
األخیرة التي فتحت في مدینة السماوة وتضم رفات أكثر من (70) عراقي بريء كانوا قد أعدموا بطریقة ھمجیة، جرائم یندى لھا الجبین

ولغرض إستنكار ھذا العمل الجبان وإظھار جرائم البعث الكافر أمام المجتمع العراقي وأمام المجتمع الدولي، أدعوكم وأدعو نفسي إلى قراءة
الفاتحة إلى أرواح شھداء العراق كافة من شھداء المقابر الجماعیة بالخصوص وإلى شھداء وذوي ضحایا المقابر الجماعیة والمقبرة األخیرة التي

.فتحت في السماوة قبلھا الصالة على محمد وآل محمد

.اللھم صل على محمد وآِل محمد

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

.الھدوء رجاًء، جدول أعمال الجلسة

الست ھدى، أعطیك دور للمداخلة ونحییك ونحیي زمالءك الذین ذھبوا بالنیابة عن ممثلي الشعب، مجلس النواب العراقي، لحضور فتح ھذه
.المقبرة الجماعیة

-:جدول أعمال الجلسة رقم (35) لیوم الخمیس الموافق 25/تموز/2019 في

أ ً أ
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.(الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا. (لجنة الخدمات واإلعمار*

.یتفضلون إلى المنصة مشكورین

.السید رئیس اللجنة، قبل أن تبدأ

یوجد طلب موقع من قبل أكثر من (50) عضو مجلس نواب یطلبون المضي بالمناقشات لــ (15) دقیقة، لذا ألتمس من حضراتكم ومن السادة
مقدمي ھذا الطلب على درج ھذا الموضوع للمناقشة لمدة (15) دقیقة بعد فقرة التصویت وفقرة التصویت فقرة مھمة لذا سوف نمضي

.بالمناقشات بعد الفقرة األولى

ھل توافقون؟ الزمالء الذین قدموا الطلب، أستاذ یوسف واإلخوة، بعد فقرة التصویت، مناقشات الــ (15) دقیقة یطلبون أن تكون أول فقرة وألنھ
.لدینا تصویت وإحتمال یختل النصاب، والــ (15) دقیقة بعد الفقرة األولى فقط

.نقطة نظام؟ أم مداخلة؟ سوف نبدأ بالمداخالت

.قدموا طلب وھذا نظام، ونحن عادةً نعطي في البدایة وألنھ لدینا تصویت فالمفروض نعطي بالــ (15) دقیقة

.نقطة نظام

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

الحقیقة، قبل شھر تقریباً تمت مناقشة موضوع إستضافة السادة الوزراء للمالیة والنفط ورئیس دیوان الرقابة المالیة فیما یتعلق بموضوع عدم
تسلیم اإلقلیم للنفط وكذلك الواردات األخرى خارج النفط وكان المفروض أن یحضروا في الجلسة السابقة أو الجلسة التي قبلھا والجلسة التي قبلھا
وحصراً على المصلحة الوطنیة تماشینا مع ھذا الموضوع، رغم أن الموضوع لیس مھماً فحسب وإنما مھم جداً ونتفاجئ ولألسف الشدید أنھ كان
المفترض الیوم أن تكون ھذه الجلسة أي حسب ما فھمنا أن یوم الثالثاء بسبب التصویت على قانون إنتخابت مجالس المحافظات والتأخر من قبل

.اإلخوة واألخوات تأجل من الثالثاء إلى الخمیس وتفاجئت یوم أمس وبعد أن نزل جدول األعمال أن اإلستضافة غیر موجودة

سیدي الرئیس، الحقیقة وأنا أرى یوم أمس الوفد رفیع المستوى والمحترم الذي وصل إلى اإلقلیم تبادر إلى ذھني أن الدستور قد وضح تماماً أن
اإلقلیم ھو حق لكل محافظة أو أكثر أن تقوم بتشكیل إقلیم ضمن عراق فیدرالي إتحادي، معنى ذلك نظام إدارة داخل دولة واحدة إسمھا العراق
ویجب على كل محافظة من ھذه المحافظات سواء كانت إقلیم أو غیر إقلیم أن تلتزم بالدستور وتلتزم بالقانون وھذا ما لم نلتمسھ أبداً، أوالً، من
السادة الوزراء المستضافون وكان المفروض أن یأتوا الیوم ونستمع إلى إجاباتھم على ملف تفصیلي فیھ عشرات المعلومات الدقیقة والتفصیلیة

على عملیة تصدیر أكثر من (600) ألف برمیل نفط وعلى عملیة إستخراج النفط وإنتاج النفط من منطقة سھل نینوى وكذلك من مناطق في
كركوك خارج اإلقلیم وھذه المناطق یستخرج منھا النفط دون رقابة من قبل وزارة النفط، وإستخدام األنبوب العراقي النفطي المار باآلراضي

التركیة وربطھ باألنبوب الذي أنشأتھ الشركات النفطیة التي تعاقدت مع اإلقلیم وعملیة الضرائب والمنافذ الحدودیة وكثیر من ھذه التفاصیل
وتحضرنا ألكثر من أسبوعین ونحن ننتظر اإلخوة الوزراء أن یشرفوننا ولكن ھناك إستخفاف واضح وصریح لمجلس النواب من قبل السادة

.الوزراء

-:سیدي الرئیس، أنا أعلن وبصراحة الیوم في بیان رسمي فقط أقول

.أوالً: تعلیق عضویتي في مجلس النواب منذ ھذا الیوم إلى یوم 1/8 حتى یستجیب الوزراء ویحترموا مجلس النواب ومقرراتھ

ثانیاً: في حال عدم اإلستجابة، أدعو الشعب العراقي إلى التحضر لمظاھرات سلمیة نجبر بھا الحكومة أن تستجیب للقانون وتستجیب لمطالبات
مجلس النواب وسوف أكون أنا في ھذه المظاھرات وعلى األقل في محافظتي، محافظة واسط، التي أحرز إن شاء هللا ولدي جمھور یؤمن

.بیوسف الكالبي سنطالب بحقوقنا إلى آخر لحظة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ونحن ندعو إلى أخذ السلطة التنفیذیة الحكومة اإلتحادیة دورھا وذھاب وفد رفیع المستوى إلى كوردستان وإلى أربیل لغرض إبرام ھذا اإلتفاق
النفطي وحلحلة ھذه األمور وفق اإلطار الدستوري واإلطار القانوني وھو الحل الرئیسي وھي النقطة الرئیسیة التي سوف تأتي بھا الحكومة

اإلتحادیة إلى بغداد بحلول وكلنا ثقة إن شاء هللا بأن یكون اإلخوة في إقلیم كوردستان على إستجابة كبیرة مع بغداد بھذا الموضوع أسوةً
.بالمبادرات التي أطلقتھا كوردستان وإقلیم كوردستان إلى بغداد في األیام الماضیة وھي رسائل تستحق اإلحترام والتقدیر إن شاء هللا

.شكراً جزیالً سیادة النائب

رجاًء، تكلمنا بالنایبة عن الجمیع، ھل تحب أن تتفضل لتتكلم؟ دعنا نمضي وإذا حضرتك تقول أنك ترید نقطة نظام أال أعطیك؟ یا أخي ما ھو
الكالم الذي تكلمھ؟ اآلن نحن أجبنا وإنتھى یا عزیزي وإنتھى الموضوع، وفد رفیع المستوى من الحكومة اإلتحادیة اآلن یجب أن نعطیھم فرصة

.یوم أو یومین، أسبوع أو أسبوعین، بالنتیجة سوف یأتون إلى مجلس النواب والكالم لكم إن شاء هللا وأنتم دوركم الرقابي والدور األھم

.نعم دكتورة أنعام
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.بھذه الطریقة سوف نمضي بالمناقشات

یا أخي ما الذي نفعلھ ھو رفع یده لنقطة نظام؟ ألیس ھذا بنظام؟

.الھدوء رجاًء، ھل تحبون أن نمضي بالحوار والنقاش؟ أم نمضي مع اللجنة؟ آخر مداخلة، آخر نقطة نظام رجاًء ونمضي بالقانون

.السید رئیس واعضاء اللجنة، أستمیحكم عذراً لھذه المداخلة األولى وھذه نقطة النظام الثانیة، فقط وسوف نمضي بقراءة القانون

-:النائبة أنعام مزید نزیل الخزعلي –

قبل أكثر من شھرین خرج شباب اإلصالح في مظاھرات ضد الفساد والمفسدین في النجف األشرف وقد تمت مقابلة تلك المظاھرات بإطالقات
ناریة التي سقط على إثرھا عدد من الشھداء والجرحى وشكل بموجبھ مجلس النواب العراقي لجنة برئاسة السید أرشد الصالحي وأقرت عدد من

.التوصیات ومنھا إعتبار الضحایا الذین سقطوا شھداء وإلى اآلن لم یتم التصویت على ھذه التوصیات منذ أكثر من شھرین

.لذا أطالب رئاسة المجلس بالتوجیھ للتصویت على ھذه التوصیات مع الشكر الجزیل

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

إذا لجنة حقوق األنسان مستعدة وجمیع اللجان التي طلبنا من البرلمانیة اذا تم قراءة تقریر وبحاجة الى تصویت یعرض في الجلسة اآلن أو في
.الجلسة القادمة

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزعلي –

.سیادة الرئیس بقي فقط التصویت

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت في ھذه الجلسة أو الجلسات القادمة، یجب أن یعرض، البرلمانیة

-:النائب ولید عبد الحسن عبود –

.یقرأ مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (1) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب بیستون عادل ویس احمد –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (2) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ایمان رشید حمید العبیدي –

.تقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نستمع إلى إعتراض السید النائب

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

أ ً أ ً
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بدایةً أھنئ لجنة الخدمات على ھذا اإلنجاز، حقیقةً انجاز كبیر یحسب الى لجنة الخدمات النیابیة، وأھنئ القطاع البحري الخاص الذي سیحصل
ألول مرة على وضوحھ بتأسیس ھیأة بحریة علیا وأھنئ أیضاً أھلي في البصرة فرداً فردا، لكنني أعترض على نقطة في غایة األھمیة، حقیقةً أنا

كان لي دور منذ 2003 في كتابة ھذه المسودة، نقطة رأس سطر، باعتباري أنھ أنا المرشد البحري األقدم في عموم الموانئ البحریة العراقیة
منذ 2003، كنا نطالب دائماً وأبداً على أن تكون ارتباطات ھذه الھیأة وأسمیناھا علیا، على أن تكون مستقلة وغیر مرتبطة بوزارة النقل، حقیقةً

.لجنة الخدمات النیابیة تحملتني، وأنا شخصیاً طلبت أن آتي بخبراء من البصرة، لكن لألسف الشدید

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أین اعتراض جنابك سیادة النائب؟

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

.اعتراضي على أن ال یكون ارتباطھا بوزارة النقل وانما ھیأة بحریة علیا مستقلة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أنت كنت رئیس لجنة خدمات

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

.نعم، ھذا ھو اعتراضي أنا، وأنا ھنا ال أمثل نفسي وإنما امثل القطاع البحري وأمثل نواب البصرة الذین كلفوني بھذه المھمة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (3) مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (3) بالمقترح واألصل بعد دمج المقترح مع األصل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس یابر عوید –

.یقرأ المادة (4) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (4) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمود عبد الرضا طالل –

.یقرأ المادة (5) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:النائب مضر خزعل سلمان –

.یكمل قراءة المادة (5) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (5) مقترح اللجنة في الفقرات التي تم قراءتھا

.التصویت على مقترح اللجنة المادة (5) تعدیل الفقرة الثانیة عشرة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

 

.التصویت على مقترح اللجنة في المادة (5) الفقرة السادسة عشرة، تصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على مقترح اللجنة بحدف الفقرة السابعة عشرة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على مقترح اللجنة في المادة (5) الفقرة التاسعة عشرة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على مقترح اللجنة في المادة (5) الفقرة الحادي وعشرون، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (5) مع مراعاة التسلسالت في الفقرات على األصل والمقترحات، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین –

.تقرأ المادة (6) مع مقترح تعدیل اللجنة من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (6) مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (6) بالمقترح واألصل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

.یقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (7) مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (7) بالمقترح واألصل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

في سابقة لبرلمان الدورة الرابعة نالحظ ھنالك أنھ تأتي مشاریع القوانین من رئاسة الجمھوریة أو من رئاسة الوزراء، تقوم اللجان أشبھ ما یكون
بنسف مشروع القانون، فیكون مشروع القانون المتأتي من الحكومة بعد أن دأبت الحكومة من خالل الوزارة المعنیة، یعني جھة انفاذ القانون أو
من خالل مستشارین الجھة المعنیة التي جاء منھا القانون، تقوم اللجنة بتعدیلھ بالكامل، جمیعھ مقترح لجنة، مقترح لجنة، ھذا طبعاً القانون جزء

.منھ معدل من قبل اللجنة المعنیة، لكن توجد بعض القوانین تعدل

 

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

لدیك اعتراض على شيء من المقترحات؟

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

ً أ أ
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كال ال یوجد اعتراض على المقترحات لكن بالمجمل، في المبدأ العام، الحكومة سیدي الرئیس أیضاً تقوم بدراسة من خالل جھة إنفاذ القانون،
الجھة المستفیدة، من خالل المستشارین الموجودین في رئاسة الجمھوریة، في رئاسة الحكومة وبالتالي ال بد من عدم نسف القانون بالمجمل الذي

.جاء من الحكومة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ال یوجد نسف في المجمل، ھذا قانون ویحق

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.ھذا جزء منھ لكن لدینا بعض القوانین جمیعھا انقلبت مقترح ومقترح

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

یحق للجان النیابیة ویحق ألعضاء مجلس النواب تقدیم مقترحاتھم الى حد لحظة التصویت، الى قبل (24) ساعة من التصویت على القانون، ھذا
.حق قانوني ال نستطیع أن نسلب مجلس النواب واللجان النیابیة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.حق قانوني لكي جھات إنفاذ القانون ال بد أن یُحترم رأیھا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ال توجد مشكلة

-:النائبة منى حسین سلطان –

.تقرأ المادة (8) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (8) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.یقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (9) مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة شمائل سحاب مطر –

.تقرأ المادة (10) مع مقترحات اللجنة من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

 

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (10) مقترح اللجنة في الفقرة (ه)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (10) مقترح اللجنة بإضافة فقرة (و) مع األخذ بنظر االعتبار تصحیح اللفظ، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

ً
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.المادة (10) مقترح اللجنة ثانیاً، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (10) المقترح واالصل مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت الواردة في الفقرات، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة شمائل سحاب مطر –

.تقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (11) مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (11) باألصل والمقترح مع مراعاة تسلسالت الفقرات الواردة فیھا، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة منار عبد المطلب ھاشم –

.تقرأ المادة (12) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (12

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط –

.یقرأ المادة (13) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (13

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن سالم عباس –

.یقرأ المادة (14) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا، مع التعدیل المقترح

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (14)، التعدیل المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ولید عبدالحسن عبود –

.یقرأ المادة (15) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا، مع التعدیل المقترح

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (15)، التعدیل المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

.یقرأ المادة (16) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا، مع التعدیالت المقترحة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (16)، التعدیالت المقترحة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة عائشة غزال مھدي –

.تقرأ المادة (17) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (17

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة عائشة غزال مھدي –

.تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة بالتسلسل (18) من مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة بالتسلسل (18

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة شمائل سحاب مطر –

.تقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

السید رئیس اللجنة، السیدات والسادة أعضاء لجنة الخدمات، المادة (16) تقول (مفتش الھیأة)، السادة األعضاء یقولون مفتش عام موجود في
.وزارة النقل، وھي مرتبطة بھا، إذن التصویت صحیح

.األستاذ مضر، الطلب المقدم من قبل السید یونادم

-:النائب مضر خزعل سلمان –

.موضوع كلمة (إستثماري) وردت في القانون، المادة (9)، وقد ُحذفت أصالً في المادة التي قبلھا، وردت سھواً

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.إذن وردت سھواً

.التصویت على القانون ككل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

مادام النصاب مكتمالً، فنرجو الموافقة على إدراج التقریر الذي قدمتھ لجنة حقوق اإلنسان فیما یتعلق بالشھداء الذین استشھدوا في تظاھرات
.النجف األشرف، حتى نصوت علیھ
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.الفقرة ثانیاً من جدول األعمال، وبطلب من لجنة التربیة تؤجل*

بالنسبة لفقرة الـ(15) دقیقة للمناقشات بطلب رسمي من السیدات والسادة األعضاء لغرض المناقشة تقدم بالفقرة/ثانیاً، فالرجاء الذي لدیھ مداخلة
أو رأي یكون خالل (15) دقیقة، وإذا تجعلونھا في األخیر حتى نعطیكم وقتاً، فال توجد لدینا مشكلة نبقى، لكن إذا تدخلونھا في الفقرات فیجب أن
تحدد بوقت، فال یمكن أن نتوسع في المناقشة على حساب الفقرات الواردة في جدول األعمال، إذن ندعھا في األخیر مع إعطاء دور للست عالیة

.انصیف

الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون تصدیق إتفاق ُمقَر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب*
.(األحمر. (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

.تقرأ القراءة الثانیة لمشروع قانون تصدیق إتفاق ُمقَر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب األحمر

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

.یكمل القراءة الثانیة لمشروع قانون تصدیق إتفاق ُمقَر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب األحمر

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.یكمل القراءة الثانیة لمشروع قانون تصدیق إتفاق ُمقَر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب األحمر

-:النائب دانا محمد جزاء الكاتب –

.یكمل القراءة الثانیة لمشروع قانون تصدیق إتفاق ُمقَر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب األحمر

-:النائبة ریحان محنا أیوب –

.یكمل القراءة الثانیة لمشروع قانون تصدیق إتفاق ُمقَر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب األحمر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

توجد مالحظة، وھي أنھ لیس ھنالك من داعٍ لقراءة النصوص بالمشروع والمقترحات، نحن نقرأ رأي اللجنة، ألنھ یعتبر تقریراً، فنقرأ رأي
اللجنة في األخیر، حتى یخفف الوقت أوالً، والسادة أعضاء اللجنة أو مجلس النواب یستطیعون أن یتابعوا الموضوع، المقترح یفترض لدیھم،

فنقرأ رأي اللجنة فقط، حتى نمضي، ألنھ لدینا قوانین كثیرة، من الذي لدیھ رأي؟

 

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

مداخلة فقط للتوضیح، صراحة خالل ھذا التقریر، رأي اللجنة فقط في آخر صفحة، أما في الصفحتین األولیتین ال أعرف، ھل ھي نقاط تتعلق
برأي السادة أعضاء لجنة العالقات الخارجیة؟ وإذا كانت تتعلق بآرائھم، فھنالك النقطة الثالثة، إذا كانت ھذه مقترحات فھنا تقریر ومناقشة،
فالفقرة الثالثة (تتمتع اللجنة الدولیة وألغراض رسمیة بحریة إستخدام وسائل اإلتصال التي تراھا مناسبة)، فأعتقد أن ھذه الكلمة ھنا یجب
تقییدھا، ماذا نقصد بـ(مناسبة)؟ إلى جانب ھنالك النقطة السادسة (تُعفى من الرسوم الكمركیة ورسوم اإلستیراد وأیة نفقات مماثلة وجمیع

.الضرائب … إلخ على الواردات أو الصادرات أو المرور عبر العراق)، نحن ال نتحمل مسؤولیة إن كانت ھناك عملیة نقل للمعدات والمواد

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نحن ذكرنا إلى اللجنة بأنھ ال داعي لقراءة النصوص الواردة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

ھذه لیست نصوصاً، ھذه فقرات رأي السادة النواب، فھل ھذه النقطة الخامسة موجودة باإلتفاقیة؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نعم موجودة باإلتفاقیة



7/29/2019 محضر جلسة رقم (35) الخمیس (25/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/25/محضر-جلسة-رقم-35-الخمیس-25-7-2019-م/ 10/14

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.حسناً، إذا كانت النقطة السادسة موجودة، النقطة الخامسة (تُعفى اللجنة .. والدولیة)، ال أعتقد أن ھكذا صیاغة لغویة موجودة داخل اإلتفاقیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

توجد مالحظة بأنھ خالل ھذه المدة المالحظات المكتوبة لدیك ترسلیھا إلى اللجنة، حتى تأخذ بھا، أو إذا تحبین أن تكوني مع اللجنة في النقاش
.بالفقرات الواردة، خصوصاً بنصوص اإلتفاقیة، أما حالیاً تقریر اللجنة فنحن نناقش فقرة واحدة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.المكتوب ھو تقریر ومناقشة، النقطة الثامنة (تُحل الخالفات في شأن تفسیر …)، سیادة النائب، ھذا الموجود أعتقد السادة النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

وجھي السؤال إلى اللجنة، وھي تجیبِك، النقطة الثامنة (تُحل الخالفات في شأن تفسیر اإلتفاق أو تنفیذه بالتفاوض بینھما، ویضع الطرفان في
إعتبارھما المصالح الوطنیة للعراق، ومصالح اللجنة الدولیة في مجال أنشطتھا، ویكون التفاوض بحسن نیة مع إلتزام التكتم إلستمرار العالقات

الطیبة)، أنا أعتقد أن ھذه النقطة الثامنة من أول كلمة إلى آخر كلمة ال توجد فیھا شفافیة، ألنھ في السطر الرابع (یُعرض الخالف على ھیأة تحكیم
مؤلفة من ثالثة محكمین یُعین أولھما رئیس اللجنة الدولیة، ویُعین الثاني من قبل جمھوریة العراق، ویُعین الثالث باتفاق الطرفین، فإن لم یتفقا)،

ما الدعي إلى حسن النیة في كل ھذه الفقرات؟ باعتقادي أن ھذه النقطة الثامنة تثیر الشبھة من البدایة (حسن النیة)، وأیضاً فیما یخص رأي اللجنة
(نورد بشأن ھذا اإلدعاء إن قصر إنطباق القانون الدولي على العالقات بین الدول لم یعد یستقیم أمام التطورات التي طرأت على المجتمع الدولي،

.(لذلك دخلت المنظمات الدولیة واإلقلیمیة التي أصبح عددھا یفوق المنظمات الدولیة، وحتى وصل األمر إلى حمایة األفراد

طبعاً الشكر الجزیل ألعضاء لجنة العالقات الخارجیة، لكن سراحة لم أَر رأي لجنة العالقات الخارجیة فیما یخص اللجنة الدولیة للصلیب
األحمر، ألن ھنالك عدة أمور مھمة یجب أن ننطلق إلیھا، لكنني الحظت تم التطرق إلى القانون النائي الدولي، وأیضاً القانون المختص یحقوق

.اإلنسان، وھذا بعید جداً عن مھام اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، ھذا مجرد تنظیر مع إحترامي ألعضاء لجنة العالقات الخارجیة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر من اھتماماتھا تُعنى في مجال حقوق اإلنسان واھتماماتھا ایضاً بحمایة األفراد تحت مسمى القانون الدولي
اإلنساني، كما تُعنى بحمایة األفراد في مناطق النزاع وتُعنى بحمایة األفراد في مناطق أنفاذ القانون، كما لھا أھمیة تقدیم المساعدة والتخفیف عن

.المعاناة اإلنسانیة للسجناء في السجون، لذلك نطالب نحن كلجنة حقوق اإلنسان أن نُشرك مع لجنة العالقات في تشریع ھذا القانون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

نعم ال بأس، لجنة معنیة، شكراً دكتورة وحدة. دكتورة وحدة ترید أن تُشرك لجنة حقوق اإلنسان بھذا القانون باعتباره یوجد إختصاص اللجنة
.النیابیة لجنة حقوق اإلنسان بالموضوع، نحن موافقین أن تُشرك اللجنة النیابیة لحقوق اإلنسان بھذا الموضوع

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

مالحظة واحدة، القانون یتضمن تعھد أعضاء البعثة بإحترام القوانین واألنظمة المرعیة في العراق، بنفس القانون یذكر في مواد أخرى أن
أعضاء اللجنة وأزواجھم وأطفالھم یتمتعون بالحصانة من أي شكل من أشكال اإلجراء القانوني أو اإلداري، من النفع والفائدة بإلزامھم بإحترام
القوانین وال یمكن أن تساءلھم بإعتبار عندھم حصانة، لذلك ال بد أن نفكر بآلیة بمعالجة أي تجاوز أو مخالفة قد یصدر من احد أعضاء البعثة،

.مثالً كأن تكون تتعھد البعثة في حال تقدیم الحكومة أدلة أو إثباتات على تجاوز أحد موظفیھا للقوانین العراقیة برفع حصانتھ في ھذا المورد مثالً

-:النائب صائب خدر نایف –

مالحظة حول االتفاقیات الدولیة، جنابك تعرف ولجنة العالقات الخارجیة، أن االتفاقیات الدولیة تصبح ملزمة للدولة في حال صادق علیھا من
قبل مجلس النواب ونشرھا في الجرید الرسمیة بقانون، في حال وجود قانون یصادق على االتفاقیة الدولیة تعتبر بحكم القانون العراقي وتصبح

نافذة ببنودھا، الذي یجري وجرى العرف علیھا في البرلمان إننا ال نقرأ نصوص االتفاقیة، نقرأ فقط القانون، أنا اعتقد من األھمیة أن تكون ھناك
قراءة لنصوص االتفاقیة بشكل موسع، حتى یتم مناقشتھا یمتلك العراق في االتفاقیات الدولیة على نیة التحفظ والمصادقة من عدمھا، أكید ھذا

.الموضوع خارج موضوع المناقشة من قبل اللجنة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الیوم جلسة لقراءة تقاریر لجنة العالقات الخارجیة ونحن بحاجة إلى التصویت علیھا في الجلسة القادمة یوم الثالثاء، وإال سنضطر إلى أجراء
جلسة، ال نحن یوجد عندنا جلسة الثالثاء القادم، یوجد عندنا جلسة سنصوت على مشروعات القوانین المقدمة من قبل لجنة العالقات الخارجیة

واللجان الساندة، نعتقد في حالة عدم حضور السیدات والسادة یوم الثالثاء وإكمال النصاب لغرض التصویت سوف نضطر إلى عقد جلسة أخرى
یوم الخمیس وفي حالة عدم إكمال النصاب سوف نضطر إلى یوم السبت لحین أن ینتھي ھذا الفصل مع التمدید بإقرار ھذه القوانین، الرجاء
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الحضور یوم الثالثاء حتى نصوت وینتھي الفصل التشریعي وتبدأ العطلة مبكرة، حتى أوضح لكم لماذا نقرأ ھذه القوانین بلجنة العالقات
.الخارجیة ألن نحتاج إلى تصویت في الثالثاء القادم. وسیكون التصویت یوم الثالثاء على ھذه القوانین التي تتم قراءتھا اآلن

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

بالنسبة إلى المنظمة الدولیة للصلیب األحمر ھي أقدم منظمة دولیة تأسست عام 1948 تحكمھا اتفاقیة (48) و (49) وعمل لجنة الصلیب
األحمر كان لھا عمالً كثیراً خصوصاً في العراق بإعتباره مر بظروف حرب سواء كانت مع أیران أو حرب الخلیج وكذلك في حربنا ضد

اإلرھاب، وقامت بنشاطات كثیرة إنسانیة مھمة كثیراً كانت منظمة الصلیب األحمر تلتقي بنا خصوصاً عندما كنا في وزارة العدل، ترید ھذا
القانون أن یُنظم حتى یكون عملھا واضح مع الحكومة العراقیة، فأنا أرى بأن ھذا القانون قانون مھم لكوننا نحن لدینا إنضمام إلى إتفاقیة (ُجنیف)
إذاً ومصادقین علیھا منذُ زمن بعید، ونقول ھذا القانون یحتاج الرجوع إلى قانون المعاھدات رقم (35) لسنة 2015 وكذلك ندمج آراء الحكومة

العراقیة على سبیل المثال (الخارجیة ، العدل) إلى أن یخرج ھذا القانون متكامالً لتنظیم العالقة ما بین منظمة الصلیب األحمر والحكومة
.العراقیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة بشأن المعاییر الدنیا للضمان*
 .(االجتماعي رقم (102) لسنة 1952. ( لجنة العالقات الخارجیة، لجنة العمل والشؤون االجتماعیة والھجرة والمھجرین

-:النائب ملحان عمران یوسف –

.یقرأ تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة بشأن المعاییر الدنیا للضمان االجتماعي رقم (102) لسنة 1952

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.یوجد أحد لدیھ مالحظة على رأي اللجنة بخصوص االتفاقیة، ال یوجد

الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى االتفاقیة الدولیة لإلنقاذ لسنة 1989. (لجنة*
.(العالقات الخارجیة، لجنة الصحة والبیئة

-:النائبة عالیة إنصیف جاسم العبیدي –

مداخلتي منطلقة من المادة (8) من الدستور (یرعى العراق مبدأ حسن الجوار ویلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول األخرى ویسعى
لحل النزاعات بالوسائل السلمیة ویقیم عالقات على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ویحترم االلتزامات الدولیة)، سبق وان قدمنا

(102) توقیع وقلنا ال بد ان یتم التمسك بالسیادة الوطنیة وتطبیق المادة (8) من الدستور بعدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي واحترام االتفاقیات
الدولیة والمركز القانوني للعراق، وجنابك حددت یوم االثنین موعد الستصدار قرار من مجلس النواب بھذا الشيء وفق المادة (59) الفقرة ثانیاً.

.أتمنى أن یكون موعد رسمي حتى یكون رد من أحد مؤسسات الدولة العراقیة أمام ھذا التدخل السافر في الشأن الداخلي العراقي

القضیة الثانیة، إذا سمحت لي سیادة الرئیس، الدستور كفل لنا في المادة (50) و(51) بتقدیم أسئلة شفھیة إلى الوزراء والى من ھم بدرجتھم،
الیوم نحن عندما رجعنا إلى بریدنا وجدنا اَن كل األسئلة التي تستوجب حضور الوزیر إلى مجلس النواب وفق السیاقات التي رسمتھا المادة

(51) من المادة نجد بأن الوزراء یُجیبوا إجابات تحریریة عبر كتب رسمیة، في حین نحن في كتبنا نوجھ بحضور الوزیر وفق المادة الدستوریة
أمام قبة مجلس النواب لسؤالھ حول األسئلة الموجھة، أنا الیوم أمامي (7) أسئلة موجھة إلى وزراء أجد في بریدي إجابات تحریریة وھذه مخالفة

.دستوریة أتمنى على رئاسة مجلس النواب أن تلتفت إلیھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

كل الوزراء والمسؤولین في الدولة العراقیة یخضعون إلى رقابة ومتابعة وأشراف السلطة التشریعیة ممثلة عن الشعب، في لجانھا النیابیة أو في
مجلس النواب في جلساتھ العامة، وإذا ما أرتأى مجلس النواب العراقي واللجان النیابیة استضافة أي مسؤول فیجب علیھ الحضور، واي مخالفة
تضعھ تحت طائلة القانون وسوف یكون لمجلس النواب القول الفصل في ذلك، لن تتغول السلطة التنفیذیة مرة أخرى على مجلس النواب ممثل

.الشعب، تُرسل لي اإلجابات ھذه إلى المكتب، أرید كل ھذه اإلجابات إلى المكتب، أصل وصورة أریدھا موجودات

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

أستغل وجود اللجنة الموقرة لجنة الخدمات وھي مشكور على ما تم إنجازه من قوانین، بالتالي ھناك تنسیق مشترك ما بیننا وبین اللجنة الموقرة
على موضوع إدراج قانون سلطة الفاو سلطة مستقلة، أطالب ھیأة الرئاسة الموقرة بإدراج ھذا القانون من ضمن جلسات مجلس النواب باعتبار

.أن ھناك عدد من التواقیع، جمعنا أكثر من (120) توقیع ومضى فترة طویلة وننتظر إدراج ھذا القانون على جدول األعمال

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

لجنة الخدمات تأخذ بنظر االعتبار ما تفضل بھ السید النائب سالم المالكي، نمضي لجنة العالقات ایضاً بنفس اآللیة معھم لجنة الصحة حتى یكون
.ھناك أشتراك، نمضي بجدول األعمال

ً
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.الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى االتفاقیة الدولیة لإلنقاذ لسنة 1989*

-:النائب عبد عون عالوي طاھر –

.یقراءة تقریر مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى االتفاقیة الدولیة لإلنقاذ لسنة 1989

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.اعترافاً بالكیان الصھیوني بدالً من إعترافاً بإسرائیل

السید یوجد عندكم رأي بالموضوع باللجنة توصون بالمضي بھذه االتفاقیة، رأیكم؟ ھل یوجد احد مناقشة رأي في ھذا الموضوع؟ مشروع قانون
.إنضمام جمھوریة العراق إلى االتفاقیة الدولیة لإلنقاذ لسنة 1989، ال یوجد أي اعتراض وال یوجد أي رأي بھذا الموضوع

الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون تصدیق اتفاقیة التعاون العسكري واألمني بین حكومة جمھوریة العراق*
.(وحكومة المملكة األردنیة الھاشمیة. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة األمن والدفاع

-:النائب كاطع نجمان جلود –

.یقرأ رأي اللجنة حول مشروع قانون تصدیق اتفاقیة التعاون العسكري واألمني بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة األردنیة الھاشمیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

كنت أتمنى أن یكون مما یُضاف الى مجاالت التعاون تسلیم المطلوبین قضائیاً، أو من یمارسون النشاطات المزعزعة ألمن وأستقرار طرفي
.األتفاقیة الى البلد المتضرر من تلك النشاطات والممارسات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ھل توجد مالحظة على الفقرة سادساً في جدول األعمال؟ مناقشة رأي؟ ال یوجد

الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب اإلزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل*
.(ورأس المال بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنكاریة. (لجنة العالقات الخارجیة، اللجنة المالیة

-:النائب شیركو محمد صالح –

القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب اإلزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
.بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنكاریة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

 .الشكر الى لجنة العالقات الخارجیة لجھودھم المبذولة في طرح مسودات ومشاریع قوانین مھمة جداً للبلد

الفقرة ثامناً: القراءة األولى لمشروع قانون استیفاء أجر المثل عن األراضي المملوكة للدولة المتصرف فیھا ألغراض غیر زراعیة. (اللجنة*
.(المالیة، لجنة الزراعة والمیاه واألھوار

-:النائب یسرى رجب كمر –

تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب اإلزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس
.المال بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنكاریة

.تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون استیفاء أجر المثل عن األراضي المملوكة للدولة المتصرف فیھا ألغراض غیر زراعیة

-:النائب عبد السالم عبد المحسن المالكي –

.یُكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون استیفاء أجر المثل عن األراضي المملوكة للدولة المتصرف فیھا ألغراض غیر زراعیة

-:النائب یسرى رجب كمر –

.تُكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون استیفاء أجر المثل عن األراضي المملوكة للدولة المتصرف فیھا ألغراض غیر زراعیة
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(الفقرة تاسعاً: القراءة األولى لمقترح قانون نقابة المبرمجین. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني*

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون نقابة المبرمجین

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

.یُكمل قراءة القراءة األولى لمقترح قانون نقابة المبرمجین

-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

.یُكمل قراءة القراءة األولى لمقترح قانون نقابة المبرمجین

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

.یُكمل قراءة القراءة األولى لمقترح قانون نقابة المبرمجین

-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

.یُكمل قراءة القراءة األولى لمقترح قانون نقابة المبرمجین

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.یُكمل قراءة القراءة األولى لمقترح قانون نقابة المبرمجین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

فقط مالحظة السید رئیس اللجنة، أكید ھذه قراءة من حیث المبدأ سوف تكون ھناك مالحظات، یوجد في صفحة رقم (8)، جمیع النقاط والفقرات
التي ذُكرت لھا عالقة بالنظام الداخلي، النظام التأسیسي، نطلب ان تأخذھا بنظر األعتبار. موضوع األشراف القضائي نحن ال نتوسع في القضیة،

ھناك لجنة مشكلة وسیكونوا ھم مرشحین ھذا في األخیر صفحة رقم (25)، فقط ضع بأشراف قضائي لیس ھناك داعي ألن نتوسع ونعطي
شرعیة، األشراف القضائي لیس ُملزم، معناھا یجب أن یأتي قاضي وما ھو صنفھ وكیف ومن یصدر كتاب؟ وإذا لم یحضر القاضي ھل ستكون

األنتخابات شرعیة؟ أم ال؟ ال نجتھد في مورد النص ألنھا تسبب إحراج، الشرعیة من الھیأة العامة وال داعي إلضافة شرعیة اخرى من قبل
جھة، ماذا بھ التعلیم العالي؟

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

حتى السید وزیر التعلیم العالي بما إنھ قانون نقابة فال یكون أشراف حكومي علیھا، ألن النقابة أساساً من ضمن اإلتحادات من ضمن المنظمات
.غیر الحكومیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

یجب أن تكون ھناك جھة حكومیة ألن ھذا تأسیس فقط في البدایة وبعدھا ینتھي، الھیأة العامة ھي تكون السلطة الشرعیة والتشریعیة، ماذا
ھي غیر مرتبطة بدولة وال بسلطة تشریعیة وال (NGO) تریدین؟ إضافة، لجنة التعلیم العالي ستكون دعوة مرة واحدة وستكون نقابة، ھي

تنفیذیة، شكراً لجنة منظمات المجتمع المدني ألن زمالئكم لدیھم موعد سفر، بأقتراح من قبل السید النائب ستكون مداخلتین فقط ھو من یختارھم،
.األستضافة یجب أن یكون ھناك قرار أو عن طریق اللجنة مباشرةً

-:النائبة دیالن غفور صالح –

شھد قضاء داقوق وخاصةً قریة أفتخار التابعة لمحافظة كركوك عدة حوادث یوم أمس أثر سقوط قذیفة ھاون وأطالق نار، قمنا عدة مرات بإبالغ
الجھات األمنیة عن سوء الوضع األمني في المنطقة لكن ومع األسف أستجابتھم لیس بالشكل المطلوب، نطلب من الجھات المعنیة وزارة الداخلیة

ولجنة األمن والدفاع التحقیق الدقیق لمعرفة أسباب الحادث ومعاقبة المتھمین والمقصرین ونطالب بتعویض ذوي الشھداء والضحایا وأحتسابھم
.كشھداء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.لجنة األمن والدفاع لمتابعة ھذا الموضوع الذي ذكرتھ السیدة النائبة بأسرع وقت
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-:النائبة عائشة غزال مھدي –

أبارك لنقابة المبرمجین قراءة قانونھم بعد جھد كبیر قام بھ المجلس التأسیسي للنقابة، أشكر للسید رئیس المجلس ولحضرتك السید النائب االول
والسید النائب الثاني وأشكر السید رئیس لجنة مؤسسات المجتمع المدني لتعاونھم في إنجاح ھذا المشروع، نقابة المبرمجین تحتوي على شریحة
مھمة جداً وھذه الشریحة ترتبط بجمیع الوزارات والھیآت ألنھا في صمیم عملھم، إضافة إنھ لدینا قانون مھم ھو قانون جرائم المعلوماتیة سوف
یساعدوننا بھ كثیراً، فأشكركم جزیل الشكر وأشكر المجلس التأسیسي الذي كنت متواصلة معھم طیلة ھذه الفترة كان جھد جبار من قبلھم وشكراً

.جزیالً لجمیع الجھود المبذولة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.جھود جمیع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب مجتمعة ومنفردة في إقرار قوانین وتشریعات تخدم المواطن العراقي

.ترفع الجلسة إلى یوم الثالثاء المقبل الموافق 30/7/2019 الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (5:00) عصراً


