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محضر جلسة رقم (43) األثنین (15/3/2021) م
الدورة االنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (43) األثنین (15/3/2021) م
ً .عدد الحضور: (   ) نائبا

.أفتتحت الجلسة الساعة (40:8) مساًء

 

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

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

.الفقرة أوالً: التداول مع الكتل السیاسیة واللجنة القانونیة في اللجنة القانونیة، نمضي في الفقرة الثانیة من جدول األعمال*

.لسنة pct 1970 الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى معاھدة التعاون بشأن البراءات *

 

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

نظراً ألھمیة الموازنة والذي سبق وأن جمعت تواقیع ألكثر من (150) نائب وبناًء على توجیھ السید رئیس المجلس على أن تُدرج ھذا الیوم كما
ھو مقرر، إال أنھُ مع بالغ األسف لم تدرج على جدول األعمال، وذلك لما لھا من أھمیة وارتباط في دعم المشاریع الذي أكثر من (6000)

مشروع في العراق وأیضاً استحقاقات موظفي الدولة، ونعتقد أَن في ھذا الملف المستفید األول بعدم إقرار الموازنة (أقلیم كوردستان)على اعتبار
أنھم لم یلتزموا بالمحددات واإلتفاق لما موجود في (أوبك) وأیضاً المبیعات للنفط واستالم الموظفین واالستحقاقات، بالتالي األن ھذا ینعكس على

.مصالح الشعب العراقي، لذلك من الضروري المضي بقوة لعرضھا على جدول األعمال مجلس الوزراء، ھذا الموضوع األول

الموضوع الثاني: وھو جداً مھم، استناداً إلى المادة (7) (ثانیاً) من الدستور، تلتزم الدولة بمحاربة اإلرھاب بكافة أشكالھ، التقاریر والمعلومات
التي ظھرت من بعض الشخصیات السیاسیة ھناك تحدي أمني وھناك تدخل من دولة األمارات في الشأن العراقي وھذا یمثل تحدیاً أمنیاً وتدخل

في الشؤون العراقیة، لذلَك ندعو من خالل سیادتكم توجیھ لجنة األمن والدفاع للتحقیق في ھذا الملف، وھذا الملف من الملفات المھمة الذي یجب
الوقوف علیھ، علماً الدول العربیة مع بالغ األسف بما تسمى العمق العربي منذُ 2003 وإلى األن یُقوضوا بالعمل الدیمقراطي في العراق ومبدأ

التداول السلمي لنقل السلطة أزعجھم كثیراً، والدلیل المفخخات واإلرھابیین واالنتحاریین الذیَن أرسلوھم إلى العراق، لذلك ندعو من خاللكم لجنة
.األمن والدفاع أن تتحمل مسؤولیاتھا وأن تُشكل لجنة للتحقیق في ھذِه المعلومات
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-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

الموازنة وصلت إلى المجلس یوم 28/12/2020 وكان المفروض، طبعاً ھي الحكومة تأخرت بإرسال الموازنة، كان المفروض منتصف
العاشر2020 نحُن نستلم الموازنة، تم استالمھا بعد ثالثة أشھر، الحكومة تأخرت ثالثة أشھر، بعدھا وصلت الموازنة 28/12 تم إحالتھا إلى

اللجنة المالیة یوم 29/12 قُرأت قراءة أولى 9/1/2021، قُرأت قراءة ثانیة 11/1/2021 اللجنة المالیة عملت على التعدیالت وأنھت
التعدیالت یوم 15/2 والیوم 15/3 أي مضى شھر نحُن أنھینا تعدیالت الموازنة وأرسلناھا وتم توجیھ كتاب إلى الرئاسة، بالتالي ال نحتاج إلى
أن نجمع تواقیع حتى نقول للرئاسة ضعوهُ على جدول األعمال، ألَن ھذا شيء روتیني والموازنة تأخذ سیاقھا أنھُ توضع على جدول األعمال،
ھذا التأخیر لیَس بصالحنا أي بصالح الدولة العراقیة ألَن أرزاق الناس واألنشطة اإلقتصادیة الدولة كلھا متوقفة على الموازنة، الموازنة تؤدي

إلى خلق فرص عمل إلى إستقرار نفسي ھناك الكثیر من الشرائح تنتظر استحقاقاتھا، لدیھا استحقاقات مادیة لدى الدولة وال تطلق إال بالموازنة،
.أنا أرجو منكم أَن خالل ھذِه الیومین ال بد أن تكون الموازنة على جدول األعمال فال تحتاج إلى جمع تواقیع

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

ابتداًء نشكر اإلخوة األعزاء رئیس ونائب الرئیس ومقرر اللجنة وأعضاء اللجنة المالیة المحترمون على جھودھم الجبارة في مناقشة وإقرار
الموازنة لحین إرسالھا إلى اإلخوة ھیأة الرئاسة، وعندما قدمنا طلباً مشفوعاً (153) نائب ونائبة من السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب ألن
حسب كالم السید رئیس اللجنة المالیة قاَل إَن الموازنة ُسلمت إلى ھیأة الرئاسة في 15/2 والیوم 15/3 ونحُن نعلم جیداً سیدي الرئیس كنواب أَن
ما یجري خلف الكوالیس ھي فقط المادة المتعلقة بإقلیم كوردستان فقط ال أكثر وال أقل، لذلَك عندما قدمنا المطلب إلى السید رئیس مجلس النواب

وھمشھُ السید رئیس مجلس النواب أَن یوم األثنین الذي ھو الیوم كاَن من المفترض أن تكون الموازنة على جدول األعمال وعلى فرضیة أَن
المادة التي تتعلق بإقلیم كوردستان لم تصل إلى توافق فنستطیع أن نمضي بباقي المواد إكمالھا وتصویتھا مثلما عملنا مع المحكمة اإلتحادیة

ونصل إلى المادة األخیرة، أما أن تُرفع بدون أن، بصراحة سیادة الرئیس واسمح لي أن أكون قاسي بدون احترام لتواقیع (153) نائب ونائبة،
حتى بدون أن یصدر أي تنویھ معین أو سبب معین لرفع ھذِه الفقرة من جدول األعمال وبدون العودة إلى (153) نائب ونائبة یعوون تماماً حجم

الخطورة الحقیقیة من تأخیر الموازنة، سیدي الرئیس أتمنى أن یتسع صدرك لنا، أَن الموازنة تتعلق بخدمات محافظاتنا برواتب الناس أالف أو
مئات األالف یتصلون بالسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ھذا یقول كذا وآخر یقول كذا، وھي موازنة متشعبة، لذلَك سیدي الرئیس أغلب

موادھا ممكن یوجد بھا نقاط خالفیة أن تكون داخل الجلسة، لذلَك حقیقة فوجئنا یوم أمس أن تُرفع من جدول األعمال بدون أن یكون للسادة
والسیدات أعضاء مجلس النواب أي علم برفعھا، نتمنى ھذا الموضوع سیدي الرئیس، الیوم ُرفعت ونحُن لم ندخل الجلسة الیوم ووصلنا إلى األن

الساعة السابعة وانطالقاً من المسؤولیة الوطنیة واألخالقیة دعوة السادة في ھیأة الرئاسة ألعضاء مجلس النواب حضرنا من أجل أن نكون
حاضرین في التصویت على إكمال قانون المحكمة اإلتحادیة وحضرنا الیوم طاعةً للناس وطاعةً لشعبنا ولكن نتمنى من ھیأة الرئاسة أن تحدد

.الجلسة القادمة إذا كانت غداً، غداً بعد غد أي بعد غد تكون الموازنة حاضرة

-:النائب مثنى امین  نادر حسین –

أنا بالنیابة عن جمیع الكتل الكوردستانیة أستطیع أن أقول جازماً إَن الموازنة جاھزة للتصویت، لیَس من الصحیح أن یُتھم الكورد أنھم من عطلوا
الموازنة، لو كانت الموازنة جاھزة لدیكم للتصویت كان صوتتم علیھا مثل قانون القروض دون العودة إلى الكورد، فال تُحملوا في اإلعالم،

الشعب العراقي ینتظر موازنة حقیقةً وھذا اإلنتظار في محلِھ وھو أھم من قانون المحكمة اإلتحادیة آلنھُ یتعلق بقوت الناس، تعطیل الموازنة لھُ
عالقة بخالفات تخص كتل معینة، صحیح الجزء الخاص بالكورد لم یتم اإلتفاق علیھ، لكن ھذا ال یعني الموازنة تم تعطیلھا من أجل الكورد،

.حتى الرأي العام ال یحمل الكورد مثل ھذِه المسؤولیة ویشحن الناس ضدنا

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

الموازنة لیست معطلة من قبل اإلخوة (الكورد) ولیست مطلوبة من اإلخوة الشیعة أو السنة، الموازنة استحقاق للشعب العراقي أجمع، ھنالَك
(40) ملیون مواطن عراقي ینتظرون إقرار الموازنة ولكن یجب أن تُقر بالشكل الالئق وبالشكل الذي یخدم مصلحة الشعب العراقي بأكملھ من

.شمال كوردستان إلى البصرة، الرجاء الھدوء لنُكمل جدول األعمال

.الفقرة ثانیاً، لجنة العالقات الخارجیة یتفضلون مشكورین

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.لسنة pct 1970 تقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى معاھدة التعاون بشأن البراءات

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

.(التصویت على المادة (1

.(تَم التصویت بالموافقة)

 

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –
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.لسنة pct 1970 تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى معاھدة التعاون بشأن البراءات

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

.(التصویت على المادة (2

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تقرأ األسباب الموجبة

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

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تَم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(لسنة pct 1970 تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى معاھدة التعاون بشأن البراءات)

الفقرة ثالثاً: القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول لتعدیل اإلتفاقیة بشأن الجرائم وبعض األفعال األُخرى*
.التي ترتكب على متن الطائرات

-:النائب عبد الباري مجید عبد هللا زیباري –

یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى البروتوكول لتعدیل اإلتفاقیة بشأن الجرائم وبعض األفعال األُخرى التي ترتكب
.على متن الطائرات

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

الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك*
.وأمان التصرف في النفایات المشعة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى اإلتفاقیة المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف
.في النفایات المشعة

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یقرأ األسباب الموجبة

-:النائب عبد هللا عبد الحمید ذیاب الخربیط –

أقترح إضافة فقرة لھذِه اإلتفاقیة بأنھا ال تتعارض مع القوانین والتعلیمات العراقیة ألَن طریقة التخلص من النفایات المشعة ومخلفات الوقود بھا
خصوصیة قد ال تناسبنا لن نلتزم في یورو(4) ویورو(3)، سنلتزم بما یناسبنا بموجب تعلیماتنا المحلیة، دولي ألتزم محلي على أن ال یتعارض

.مع التعلیمات المحلیة والقوانین المحلیة أنا أتخلص من نفایاتي كما یناسبني أنا دولة صحراویة ولیس في أوروبا تمام جناب الرئیس

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

.أرجو مالحظة ما ذُكر من السید النائب وفق القوانین واإلجراءات المعمول بھا

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

ھذِه اإلتفاقیات تُعتبر مھمة جداً ألن حتى نتخلص من النفایات المشعة في العراق یجب أن یكون ھنالَك تعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
مثالً، ونالحظ نحُن النفایات الموجودة في البصرة األن وقد أرسلت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (80) مالحظة لغرض التخلص من المفاعل

تموز وفاعل (14) تموز، لم یلتزم بالعراق بأي وصیة من ھذِه الوصایا التي أُرسلت من الوكالة الدولیة، وعلیِھ فھذِه اإلتفاقیة تعتبر مھمة لغرض
.التخلص من النفایات المشعة في العراق
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون تصدیق اتفاقیة النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة*
.العربیة السعودیة

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

.تقرأ تقریر مشروع قانون تصدیق اتفاقیة النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة

-:النائب برھان الدین اسحاق ابراھیم المعموري –

.یُكمل قراءة تقریر مشروع قانون تصدیق اتفاقیة النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.تُكمل قراءة تقریر مشروع قانون تصدیق اتفاقیة النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة

-:النائب مضر خزعل سلمان –

.یُكمل قراءة تقریر مشروع قانون تصدیق اتفاقیة النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

.یُكمل قراءة تقریر مشروع قانون تصدیق اتفاقیة النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة

-:النائبة أیناس ناجي كاظم المكصوصي –

سیدي الرئیس فقط النقطة (سادساً)، في حالة نشوء نزاع بین الطرفین، فیلتزم الطرفان بتسویة عن طریق التفاوض، وفي حال فشل التسویة
یُعرض النزاع على شخص، ھذِه كلمة شخص (فضفاضة) یعني ماذا یعني بشخص؟ ھل نحُن لدینا مشكلة خاصة حتى تُعرض على شخص، ما
ھو توصیف ھذا الشخص؟ النقطة (األولى) أیضاً، یُعفى كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل، یعني مثالً الطائرات العراقیة لم تھبط في

المملكة السعودیة تُعامل بالعدد، كیف في ھذِه الحالة؟

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

اإلخوة في اللجنة إذا لدیكم إجابة على السؤال، في المادة (6) ھي تقول في المعاملة بالمثل أي یعني مطلقة، مبدأ دولي وحتى دبلوماسي، ھل
لدیكم إجابة على قضیة شخص أو لیَس لدیكم إجابة، إذا لیس ھنالَك إجابة ضعوا علیھا عالمة إستفھام وناقشوھا في اللجنة، ھل یوجد شخص لدیِھ

.شيء على ھذِه اإلتفاقیة

.تُعرض على جدول األعمال في الجلسات القادمة

الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول *
.قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

یقرأ تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع األعمال
.غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

تُكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع األعمال غیر المشروعة
.الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

تُكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع األعمال غیر المشروعة
.الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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ھل لدى أي نائب مداخلة بھذا الموضوع؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

ھناَك موضوع جداً مھم، لدینا منصات قد ُصودرت وصادرتھا المملكة العربیة السعودیة بدون وجھ حق، ویوجد أنبوب لنقل النفط یمتد من
البصرة وصوالً إلى المملكة العربیة السعودیة حتى البحر األحمر، والمنصات ھي منصات ینبع والمعجز، بالتالي ھذا قیمتھُ اآلن بما یُقارب ال
یقل عن (8) ملیار دوالر، والمنصات استخدمت ومن حق العراق أن یقیم دعوة ألجر المثل، طبعاً عندما وجھنا كتاب إلى وزیر النفط، أجابت
وزارة النفط أَن المملكة العربیة السعودیة ھذا بتوقیع وزیر النفط السابق، تمتنع عن الحدیث في ھذا الموضوع، الطاقة التصمیمیة للمشروع ھو

ملیون برمیل یومیاً، أُنشئ عام 1986 بسبب الحرب العراقیة اإلیرانیة لتعدد مصادر وتنوع مصادر تصدیر النفط من خالل البحر األحمر،
فبالتالي ھذا الموضوع جداً مھم، أتمنى أن یُشار إلیِھ في تقریركم وھل یمكن من خالل ھذا البروتوكول أن نستعید ھذِه المنصة؟ ھل یمكن الحدیث

مع ھذا موضوع جداً مھم؟

الموضوع الثاني: بعد حرب الخلیج والسیاسة الرعناء إلى نظام الدكتاتور السابق باالعتداء على جیرانھ ودخول الكویت صدرت قرارات أممیة
من ضمنھا ھو االستحواذ على أراضي عراقیة، وھذِه العراقي حتى أَن نصف قاعدة أم قصر وھناَك أراضي في البصرة، في صفوان، في أم

.قصر، قد استقطعت بما فیھا مساحات تتعلق في ھذا الملف، أتمنى أیضاً ھذا الموضوع یالحظ في ھذا القانون

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

سیدي الرئیس أنا أعتذر منك، أود الرجوع إلى مالحظة بخصوص اإلتفاقیة السابقة ألن جداً مھمة، لذا أرید من اللجنة االنتباه إلیھا إذا سمحت
لي. في المادة (سادساً) النائبة (إقبال) تسویة النزاعات، في حالة نشوء نزاع بین الطرفین، فیلتزم الطرفان بتسویتھا عن طریق التفاوض في حال

فشل التسویة، یُعرض النزاع على شخص أو ھیأة لتقدیم أو استشاري للتوفیق بینھما، وفق المركز القانوني للدول آلیة التسویة في حال حصول
نزاعات أما حلول سیاسیة أو قضائیة أو ودیة، ال یوجَد لدینا حالة تسویة نزاع ما بین دول تكون تُحال القضیة إلى شخص أو إلى ھیأة، أنا أعتقد

.یجب مراجعة ھذِه المادة

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

یوجد بعض اإلجابات حاضرة، وبعض اإلجابات یتم النقاش في اللجان المعنیة والمختصة، ھل یوجد أحد لدیِھ شيء؟ سؤال مداخلة، إذا یوجد
.(إجابة أستاذ (عامر

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

ما طرحھ السید النائب (فالح) نرجو تقدیم ما طرحھُ مكتوب إلى اللجنة كي یُدرس في اللجنة وتقرر إتخاذ اإلجراء  الذي تخاطب بھ مفاتحة وزارة
.الخارجیة إلتخاذ إجراء بھذا الخصوص وكذلَك وزارة النفط

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

شكراً للسیدة النائبة (عالیة) على ھذِه المالحظة، نحُن في اللجنة عادةً أغلب الموجود في التقریر یؤخذ من التقاریر التي تأتي من وزارة النقل أو
الوزارة المعنیة بھذا الموضوع وضمن حدود اإلتفاقیة، فھذا تقریباً نص مأخوذ فعالً لإلتفاقیة، فإذا كان فعالً یوجد علیھم أن یكتبوا ترجمة غیر

.صحیحة، فإن شاء هللا مالحظتِك قیمة جداً

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

.ھل لدى أحد شيء، حتى یتفضلون، شكراً لألخوات واألخ الشیخ (عامر) على حضورھم

.فقرة المناقشات نؤجلھا بعد اإلستراحة، نأخذ إستراحة لمدة نصف ساعة ومن ثَُم نُكمل الجلسة

.ُرفعت الجلسة لإلستراحة الساعة (9:33) مساًء

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

النصاب (221)، اإلخوان الذین حضروا أبدوا رأیھم، حضرتم أبدیتم رأیكم، كان لدیھم رأي في ھذا األمر، سنمضي بإحدى الخیارین أما بقانون
.األصل بثلثین أو بالتعدیل باألغلبیة البسیطة. التعدیل باألغلبیة البسیطة، تعدیل القانون باألغلبیة البسیطة

أستلمُت طلب من (132) نائب طلبوا إضافة فقرة على جدول األعمال تتعلق بتشریع تعدیل القانون النافذ للمحكمة اإلتحادیة، من یؤید إضافة ھذِه
.الفقرة على جدول األعمال، تصویت

.إضافة تعدیل القانون النافذ على جدول األعمال، تصویت
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.(تَم التصویت بالموافقة)

.السیدة النائبة، حتى ال یُطعن اجتماع اللجنة القانونیة، ومثل ما قالوا بعض زمالءنا خلف الكوالیس، أرید أن أجعل اإلجتماع علني

ً .الوقت:(1:37) صباحا

.النصاب: (198) نائب

الفقرة التي تمت إضافتھا على جدول األعمال، بناًء على طلب (153) نائب وموافقة اللجنة القانونیة بموجب كتابھم (121) في 15/3/2021
نرسل إلیكم مشروع قانون التعدیل األول لألمر رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا لعرضھ على التصویت في جلسة مجلس

.النواب بناًء على طلب السیدات السادة النواب في جلسة ھذا الیوم، تفضلوا اللجنة القانونیة باشروا في اإلجراءات التشریعیة لتعدیل القانون

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ مقترح تعدیل مشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(امضي في المادة (1

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (1) من مقترح تعدیل مشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یقرأ مقترح اللجنة

.یُلغى نص المادة (3) من قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا ویحل محلھُ ما یأتي، إقرأ ھذا اإللغاء واقرأ المادة (3) (أوالً) (أ) وتفاصیلھا

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (3)(أ) من مقترح تعدیل مشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

.یقرأ المادة (1) من مقترح تعدیل مشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (1) بتعدیل المادة (3) أوالً، من أصل القانون

.(تَم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للبند ثانیاً من المادة (3) بأصل القانون والمشار إلیھا المادة(1) في ھذا القانون، أطلب التصویت
.على البند ثانیاً مقترح اللجنة

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (1) بالمجل أخذین بنظر اإلعتبار مقترحات اللجنة التي تَم التصویت علیھا

.(تَم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة لتعدیل عنوان أو أسم القانون لیكون قانون التعدیل األول (األمر رقم (30) لسنة 2005 قانون
.(المحكمة اإلتحادیة العلیا

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (2) من مقترح تعدیل مشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:السید رئیس مجلس النواب –
ً أ أ
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.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة لتعدیل المادة (4) من أصل القانون البند(أوالً

.(تَم التصویت بالموافقة)

ً .(أطلب من المجلس التصویت على البند (ثانیا

.(تَم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على البند (ثالثاً)، نفس المادة التي قُرأت األن من اللجنة القانونیة، للمادة(4) مقترح اللجنة من أصل القانون، البند
ً .((ثالثا

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على البند (رابعاً) من نفس المادة مقترح اللجنة

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على البند(خامساً) من نفس المادة

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على البند(سادساً) مقترح اللجنة من نفس المادة

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على البند(سابعاً) من نفس المادة، نصوص دستوریة

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على البند(ثامناً) من نفس المادة مقترح اللجنة لتعدیل المادة(4) من أصل القانون

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على البند(تاسعاً) من مقترح اللجنة لتعدیل المادة (4) من أصل القانون

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (2) بالمجمل أخذین بنظر اإلعتبار مقترحات اللجنة لتعدیل المادة (4) من أصل القانون

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن فدعم عسل –

.یقرأ المادة (6) من مقترح تعدیل مشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإلغاء البند(ثالثاً) من المادة(6) من أصل القانون، لیحل محلھ ما تم قراءتھُ من اللجنة

.(تَم التصویت بالموافقة)

.السیدات السادة النواب، أي مالحظة لدیكم على الفقرات التي تَم التصویت علیھا، قدموھا إلى اللجنة قبَل التصویت على القانون بالمجمل

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.(المادة (3) یُلغى نص المادة (7

.یقرأ المادة (3) من مقترح تعدیل مشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.مقترح اللجنة، فیھا مقترح اللجنة

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.مقترح اللجنة، یُلغى نص المادة (7) من القانون ویحل محلھُ ما یأتي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كال، ھذا األصل، أقرأ المقترح، المقترح لدي تفضل أقرأ المقترح

:مقترح اللجنة: یُلغى نص المادة(7) من القانون ویحل محلھُ ما یأتي

المادة (7) یؤدي رئیس المحكمة ونائبھ وأعضائھ قبل المباشرة بأعمالھم الیمین الدستوریة أمام رئیس الجمھوریة أو أمام مجلس النواب وفق
الصیغة األتیة(أُقسم با� العلي العظیم أن أودي أعمال وظیفتي بصدق وأمانة، وأقضي بین الخصوم بالحق والعدل وأطبق أحكام الدستور

والقوانین بنزاھة وحیاد وأُحافظ على استقالل القضاء وكرامتھ ونزاھتھ وأصون الدستور وأحمي الحریات العامة والخاصة وهللاُ على ما أقوُل
.شھید) ھذا تعدیل مقترح اللجنة الذي وصَل إلي

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة إللغاء نص المادة (7) من القانون ویحل محلھُ ما تَم قراءتھُ

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب صائب خدر نایف –

.یقرأ المادة (4) من مقترح تعدیل مشروع قانون المحكمة اإلتحادیة العلیا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة(4) البند (أوالً)، ینفذ ھذا القانون من تاریخ إقراره في مجلس النواب

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على البند(ثانیاً) مقترح اللجنة للمادة (4) (ثانیاً) یُنشر في الجریدة الرسمیة

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة (4) بالمجمل

.(تَم التصویت بالموافقة)

.قبل األسباب الموجبة، الرئاسة تتقدم بطلب إلى السیدات السادة النواب بمقترح وأیضاً من خاللكم كاللجنة قانونیة، إلضافة بند في ھذا القانون

.یقرأ مادة جدیدة

.أوالً: یُحفظ في تكوین المحكمة التوازن الدستوري بین مكونات الشعب العراقي

اخوان ھذِه الفقرة صوتتم علیھا، بناًء على طلب إخوانكم في المكونات األقلیات، ھذِه مادة دستوریة، یُحفظ في تكوین المحكمة التوازن الدستوري
.بین مكونات الشعب العراقي

ثانیاً: للمحكمة أمین عام لھُ خبرة في القانون ال تقل عن (10) سنوات ویكون بدرجة وكیل وزیر وصالحیتھ وترتبط بِھ دوائر المحكمة، یوجد
أمین عام في مجلس النواب، یوجد في مجلس الوزراء أمین عام ، یوجد في رئاسة الجمھوریة دیوان رئاسة یكون أمین عام في المحكمة قانوني

.لدیِھ خبرة ال تقل عن (10) سنوات ویكون بدرجة وكیل وزیر. استاذ (خالد) إضافة مادة جدیدة إعطاء مساحة أوسع للمحكمة لتمثیل الكل

.السیدات السادة النواب، أطلب من اللجنة القانونیة إضافة مادة لتكون كالتالي، مادة جدیدة

یُحفظ في تكوین المحكمة التوازن الدستوري بین مكونات الشعب العراقي، تصویت

.(تَم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على إضافة مادة جدیدة، حتى تنسجم مع الحفاظ على المكونات
أ أ أ أ
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للمحكمة أمین عام لھُ خبرة في القانون، أي أعتراض اخوان لن نصوت على القانون بالمجمل، أسمع اعتراضاتكم كلھا، یوجد نصاب سیادة
.النائب

سؤال: أنا أستغرب على المجلس یصوت علیھا بالقانون األصل بأغلبیة (245) شخص ونفس المجلس یعود وال یصوت على ھذِه الفقرة مرة
أُخرى؟

.بناًء على طلب السید (النائب األول) یتم إعادة التصویت على المادة المضافة

.مادة مضافة: یُحفظ في تكوین المحكمة التوازن الدستوري بیَن مكونات الشعب العراقي، أطلب من المجلس التصویت

.(تَم التصویت بالموافقة)

،مادة مضافة جدیدة: للمحكمة أمین عام لھُ خبرة في القانون ال تقل عن (10) سنوات ویكون بدرجة وكیل وزیر وصالحیاتھ

.أطلب من المجلس التصویت على المادة المضافة كما قُرأت

.(تَم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ األسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قبل التصویت على األسباب الموجبة

أخوان أنا شخصیاً سوَف أُقاطع إكمال التصویت على القانون وللمجلس ما یرتئیھ، إذا كان ھناَك رأي للقوى السیاسیة یجب أن أفھمھُ وما ھو؟ ال
تجعلوني في منتصف الطریق، إذاً تفضلوا ھنا لمداولة الرئاسة، أنا أقترح على جنابك، وأعضاء المحكمة الجدد االحتیاط ھم لیَس أعضاء محكمة

.فقط عندما أحتاُج إلیھ یأتي، ھو غیر متفرغ، ھو لیَس عضو محكمة، ھو مكان عملھ آخر

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ مقترح اللجنة لألسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة لألسباب الموجبة كما قُرئ األن

.(تَم التصویت بالموافقة)

السیدات السادة النواب، المجلس بذل جھد كبیر لتشریع القانون األصل، القانون المنصوُص علیِھ دستوریاً، المجلس بذَل جھٌد كبیر في اللجنة
.القانونیة وأیضاً السیدات السادة النواب طیلة األیام السابقة التي عرضت بِھ فقرات القانون األصل، وتبقون إلى ساعات متأخرة من اللیل

ھنالَك رأي أن تمنح فرصة لتشریع القانون األصل وإكمال بنوده (2،3،12) سیُحسب إنجاز للدورة التشریعیة الرابعة لمجلس النواب، فیما لو
صوتنا على القانون األن بالمجمل ألذي ھو مشروع تعدیل القانون النافذ، سوَف تكون الفرص شبھ معدومة لتشریع القانون األصل، وأیضاً حتى

تكون محكمة تَم تشریعھا بجھود جمیع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بكل كیاناتھم السیاسیة، بكل أحزابھم، بكل طوائفھم، بكل
مكوناتھم، ھذا األمر غایة في األھمیة، الفرصة تمنح لساعات، إلى الساعة السادسةَ مساًء لھذا الیوم، أطلب من السیدات السادة النواب تحشید كل

الجھود لتمریر القانون األصل، اللجنة القانونیة إن لم یمر األصل یتم التصویت على التعدیل بالمجمل، شكراً السیدات السادة النواب تُرفع
.الجلسة إلى الساعة السادسة مساًء من ھذا الیوم

ً .ُرفعت الجلسة الساعة (2:57) صباحا


