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 محضـر جلسـة رقـم (2)األثنین (11/3/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنة التشریعیة االولـــى

 الفصل التشریعي الثاني

 

 

ً .عدد الحضور: (198) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:50) ظھرا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانیة من الدورة اإلنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة آیات من
.القرآن الكریم

.تمت تالوة آیات من الذكر الحكیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .(لجنة المنظمات المجتمع المدني النائب عمانوئیل تفضل، الفقرة (أوالً) اللجنة ستعد تقریر بما یتعلق بالفقرة (أوالً) ثم یمضون بالفقرة (ثانیا

-:النائب ھشام عبد الملك علي السھیل –

ھل نبدأ بالقراءة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .(نبدأ بالقراءة الفقرة (ثانیا

-:النائب ھشام عبد الملك علي السھیل –

سیادة الرئیس قبل ان نبدأ بقراءة قانون ھیأة النزاھة تعدیل قانون ھیاة النزاھة أود عرض رأي لجنة النزاھة ان لجنة النزاھة ترى بصراحة ھذا
القانون ال یكفي لمكافحة الفساد انما نحتاج الى مواد اخرى ستضاف في المستقبل في القراءة الثانیة لكي یكون القانون مكتمل وبعد ان نلتقي بھیأة

النزاھة سبق لنا ان برئیس ھیأة النزاھة ولكن نحتاج الى اجتماعات أكثر وأیضاً سیكون لدینا اجتماعات مع مجلس القضاء ومن ثم نشرع في
.القراءة الثانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة القراءة تعلن المضي من حیث المبدأ وفي التشریع جمیع المالحظات لدى اللجنة ولدى السیدات والسادة النواب ھو یتم
تضمینھا وفتح باب النقاش من خالل القراءة الثانیة ومن بعدھا سیتم استضافة كل الجھات المعنیة في مجلس القضاء وأیضاً في ھیأة النزاھة
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.للخروج ببنود بھذا القانون تنسجم مع جھات الدولة لمكافحة الفساد والقضاء علیھ

-:النائب ھشام عبد الملك علي السھیل –

یقرأ قانون التعدیل األول لقانون النزاھة رقم (30) لسنة 2011.( لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر
.(البرلماني

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

یُكمل قراءة قانون التعدیل األول لقانون النزاھة رقم (30) لسنة 2011.( لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني
.(والتطویر البرلماني

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

یُكمل قراءة قانون التعدیل األول لقانون النزاھة رقم (30) لسنة 2011.( لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني
.(والتطویر البرلماني

-:النائبة نھلة جبار خلیفة الفھداوي –

تُكمل قراءة قانون التعدیل األول لقانون النزاھة رقم (30) لسنة 2011.( لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني
.(والتطویر البرلماني

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة الفقرة (ثالثاً) القراءة االولى لمشروع تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین
(الخاصة األخرى رقم (6) لسنة 2008.( اللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضلوا امضوا

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –

یقرأ القراءة االولى لمشروع تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین الخاصة األخرى رقم
((6) لسنة 2008.( اللجنة القانونیة

-:النائب محمد علي حسین –

یُكمل القراءة االولى لمشروع تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین الخاصة االخرى رقم
.((6) لسنة 2008.( اللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً، تفضلي النائبة آال الطالباني

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

ھناك تعدیالت أخرى على ھذا القانون نعمل علیھا مع مجلس القضاء األعلى حالیاً أمور تتعلق بقضایا حقوق اإلنسان وحقوق المرأة، فأنا أقترح
بأن لیس من الصحیح أنھ في كل مرة نأتي بالقانون ونعدل مادة وبعد ذلك تعود وتعدل مادة القرار إلى جنابكم وإلى اللجنة القانونیة أرى من
.األفضل ان ننتظر التعدیالت التي حالیاً نعمل علیھا في ھذا القانون تحدیداً یصبح جمیعھ تعدیل بقانون واحد تعدیالت على قانون العقوبات

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى تنجز ھذه التعدیالت خالل كم؟

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.حالیاً نعمل ھناك لجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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أسبوع أو أسبوعین أو شھر؟

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.ال أعرف سیادة الرئیس لكن ممكن أن أعطیك

-:السید رئیس مجلس النواب –

تصویتممكن تضمینھا ما بین القراءة الثانیة والتصویت .

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.شكراً سیادة الرئیس

-:(النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش (نقطة نظام –

نقطة النظام تخص المادة (45) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 التي تذھب الى ان یتم االتفاق بین المجلس وبین مجلس
الوزراء على آلیة حضور ممثل عن كل منھما في اجتماعات المجلس اآلخر او أحد لجانھ بما أننا نحن لدینا ممثل من الحكومة وحتى الحكومة قد

أرسلت ممثلین الى اللجان وسمتھم وأوصلتنا الى اللجان المختصة فأعتقد نحن لحل ھذه االشكالیة التي تقع في المشاریع المقدمة من مجلس
الوزراء فأنا أسأل اآلن لدینا الفقرة (أوالً) تتداخل مع الفقرة ( ثانیاً) الكسب غیر المشروع ھو موجود أیضاً في قانون األصل لھیأة النزاھة فھذه
األشیاء نحن فقط أسأل ھیأة الرئاسة نحن أسمینا ممثلین وفق ھذا القانون لدى مجلس الوزراء؟ وما ھي درجتھم؟ فھذه االمور سوف تحل الكثیر

.من االمور

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لغایة اآلن لم یتم تسمیة ممثل لمجلس النواب لیعمل مع الحكومة مثلما تفضلتي في المادة (45) وسوف یتم معالجة ھذا األمر وإعالمكم

-:النائب فالح الخزعلي –

بعد قرار المحكمة اإلتحادیة بمنح الصالحیات لمجلس الوزراء وتشریع القوانین التي فیھا جنبة مالیة، الیوم جمعت تواقیع ألكثر من مشروع
.قانون من صالحیات مجلس النواب لتشریع ھذه القوانین

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

مقترحات؟

-:النائب فالح الخزعلي –

.نعم مقترحات

مقترح للمادة (60) ثانیاً، من الدستور، تشریع قانون نقابة المبرمجین العراقیین وتشریع قانون نقابة التقنیین الطبیة وأیضاً تعدیل لقانون مجلس
قیادة الثورة (45) لسنة 1991 والذي صودرت فیھ أراضي قضاء الفاو من أبناء محافظة البصرة وجرفت بساتینھم في العام 1991 بعد

إعمارھا وھذه مشاریع قوانینأمام أنظاركم وأمام ھیأة الرئاسة والسید رئیس مجلس النواب المحترم والسادة النواب  بعد جمع التواقیع لكونھا
تالمس حیاة شریعة واسعة وكبیرة من أبناء المجتمع العراقي ال سیما نحن الذین في محافظة البصرة وإلى اآلن جرفت ھذه اآلراضي مع ذكر
أقضیة قد تم تدمیرھا بشكل كامل ال یخفى على سیادتك السید الرئیس المحترم في الدورة السابقة جمعت تواقیع ألكثر من (70) نائب وصدر

قرار یوم 8/1/2018 بإعمار محافظة البصرة خصوصاً المناطق التي تضررت بسبب سیاسة النظام السابق ومنھا قضاء عتبة وقضاء السیبة
.وقضاء أبو الخصیب وشمال البصرة ونأمل من ھذه المشاریع المقدمة أن تعرض على جدول مجلس النواب

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

.المادة (145) أوالً، للمجلس إرسال وفود من بین أعضاءه إلى خارج العراق ألمور ذات عالقة بأعمالھا ویراعى في ذلك إختصاصات اللجان

السید الرئیس، اآلن إنتھینا من الفصل التشریعي األول وبدأنا بالفصل التشریعي الثاني وذھبت عشرات الوفود ومن ھذه الوفود من ھیأة الرئاسة
.ومن أعضاء المجلس، ولكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.للمجلس رئیس ونائبین، تفضل
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-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

.الرئیس ونائبیھ

إلى اآلن المجلس لم یطلع على زیارة واحدة سواء كانت للسید الرئیس أو النائبین أو الوفود التي ذھبت، ھل ھي زیارات خاصة؟ أم زیارات
عامة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، سوف أعطیك خالصة كاملة للزیارات

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

.لیس لي أنا، المفروض للمجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عفواً، لك وللمجلس

إذا تفھم أنت ستحدث مشكلة فلماذا أُفھمك؟

.شكراً

.السید النائب سوف یتم ذلك، سیتم إعالمكم

.نعم

-:النائب أحمد عبد هللا محمد الجبوري –

بودنا أن نعلم المجلس وسیادتكم بأن لجنة تقصي الحقائق بشأن نینوى قد إستكملت مھامھا بشكل كامل وأكملنا التقاریر التي سوف توزع على كل
.أعضاء مجلس النواب العراقي وبالتالي نطلب إدراج ھذه الفقرة في الجلسة المقبلة إن شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة. (لجنة الخدمات واإلعمار، اللجنة القانونیة*

ھنالك مشروع وھناك مقترحات أطلب من لجنة الخدمات واللجنة القانونیة، اللجان ذات العالقة ، أن یتم المضي بقراءة القانون قراءة أولى
لمشروع القانون وما یتعلق بالمقترح یتم إدراج ھذه المالحظات الموجودة في المقترحات بما ینسجم مع مشروع القانون ونخرج بقانون واحد

.موحد

.نعم، حول ھذا القانون؟ نعم تفضلوا لجنة الخدمات

.بینما تصل لجنة الخدمات، تفضل

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

سیدي الرئیس، في ما یتعلق بموضوع المساكن وقطع األراضي، أكثر من قانون لدینا، أقصد مشروع ومقترح، حتى ھذه اللحظة لدینا مقترح
قانون اآلن یناقش في اللجنة القانونیة في اإلجتماع القادم حول توزیع قطع أراضي، وھذه القوانین المتعددة تحتاج إلى توحید بما فیھا موضوع

.العشوائیات أیضاً والمعروض على اللجنة القانونیة أیضاً ولجنة الخدمات

.أود أن أثبت نقطة ھنا في مجلس النواب للتأریخ، إذا قرأ ھذا المشروع الیوم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما الذي سیحصل؟

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

اآلتي، ال تلزمنا كلجنة قانونیة وال مجلس نواب وتقول ھذا المشروع قرأ ویجب أن نستمر بتشریعھ ونتغاضى عن بقیة المشاریع ومقترحات
.المشاریع
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-:السید رئیس مجلس النواب –

مشاریع أخرى؟ أم توجد مقترحات أخرى؟

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.سیدي الرئیس، نعم مقترحات أخرى، ھذا مشروع

.حسناً، نحن نرید أن نعطى الوقت لنوحد ھذه المقترحات والمشاریع في قانون واحد، حتى ال نشرع أكثر من قانون في مجلس النواب

أرجو من سیادتك مراعاة ھذه المالحظة ونحن الیوم جدول األعمال و� الحمد غني أي إذا أجلنا ھذا الموضوع سوف لن یحصل شيء فأرجو
.عدم قراءة ھذا المشروع قراءة أولى

-:السید رئیس مجلس النواب –

المجلس أمام مھام كبیرة لتشریع القوانین التي تالمس المواطنین بشكل واضح ومباشر وكثیر من الكالم والحدیث تم إستھداف مجلس النواب بھ
.خالل الفصل التشریعي األول على أن مجلس النواب لم یمضي باإلجراءات التشریعیة

بما یتعلق بمالحظة جنابك، أتفق معك تماماً أن ھناك مقترحات أو مقترحات قوانین مھمة وضروریة ویجب أن یكون لھا وضع خاص أو یجب
أن تتم دراستھا مع مشروع القانون وفي اللجان تتم عرض ھذه المقترحات ویصوت علیھا كتعدیالت للبنود األصلیة أو بنود مضافة على مشروع

القانون ویتم التصویت علیھا في داخل المجلس وإذا كان أكثر من مقترح موجود لذات الفقرة والتعدیل یعرض أمام السیدات والسادة أعضاء
مجلس النواب للتصویت علیھا أثناء التشریع بالقانون، وبالتالي أطلب منكم كلجان لجنة الخدمات واللجنة القانونیة المضي بقراءة القانون وبعد

ذلك جیئونا بكل المقترحات التي لدیكم وناقشوھا مع مشروع القانون وأخرجوا بقانون بموجب التعدیالت وأخرجوا بقانون ینسجم مع الھدف
.واألسباب الموجبة للمشروع

.نعم، نحن نمضي بھ، ما ھي المشكلة إذا مضینا بھ في القراءة األولى وھو أصل المقترحات في بنود ویتم تضمینھا في المشروع األصلي

.سوف أعود إلیك ألنني أعطیتھ دور

.نعم، تفضل

-:النائب عبد السالم المالكي –

سیدي الرئیس، ال یخفى على جنابكم الكریم نحن ورثنا أكثر من (11500) قانون وقرار لمجلس قیادة الثورة السابق أو المنحل، وھذه القوانین
إلى اآلن وطیلة أربع دورات إنتخابیة لم یشرع منھا سوى (3000) قانون وبالتالي أعتقد عندما أجازت المحكمة اإلتحادیة بحق مجلس النواب

.تشریع القوانین وإقرارھا ھنالك قانونمھم جداً معروض على ھیأة الرئاسة من أجل عرضھ على جدول األعمال وھو قانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معروض على رئاسة مجلس النواب

-:النائب عبد السالم المالكي –

.نعم على رئاسة المجلس وھو قانون سلطة مستقلة وھنالك تواقیع جمعت لھذا الغرض أتمنى أن یدرج ھذا القانون ضمن أولویات المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً

.تعقیب النائب فائق الشیخ علي

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.سیدي الرئیس، أرجو أن یستمر النقاش بھذا الموضوع ألنھ مھم ومصیري وخطیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیس فیھ خطورة

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –
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.ال، فیھ

.سیدي الرئیس، إسمح لي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وهللا لیس فیھ خطورة أمضوا باإلجراءات

.المھم، تفضل

-:النائب فائق دعبول عبد هللا الشیخ علي –

.إذا قرأتھ الیوم قراءة أولى للقانون أي ما ھو معناھا من الناحیة القانونیة؟ معناھا سوف یقرأ قراءة ثانیة

.فقط إسمح لي

-:السید رئیس مجلس النواب –

معناه أن تمضوا أنتم كلجان بدراسة البنود، وأخذ مقترحات السیدات والسادة النواب، والتي أصلھا من مقترحات القوانین التي تعتقدونھا ضروریة
.لھذا القانون، واخرجوا برؤیة واحدة

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

قد یكون نفس الموضوع الذي ھو موضوع سكن، لكن ھناك تعارض كبیر، كل قانون یعالج مشكلة أخرى، یجب أن تدمج ھذه القوانین معاً، ھذا
.األمر األول

األمر الثاني: إسمحوا لي قلیالً إخواني، أرید توضیح ھذه النقاط، وھي مھمة، أنا ال أتعرض إلى ضغوط، سواًء كانت من حكومة، أو من شارع
بأن مجلس النواب أنھى الفصل التشریعي األول، ولم یشرع أي قانون حتى ھذه اللحظة، ھذه ما تأثیرھا علي؟ تریدني أن أشرع قوانین غیر

.مدروسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا لم أقل غیر مدروسة، توجد إجراءات تشریعیة

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

سیادة الرئیس، الكالم لیس موجھاً  نحو انتقاد لسیادتك، أنت اآلن تدیر جلسة، أنا اآلن أوجھ للشارع وللحكومة، تریدیني أن أشرع قوانین فیھا
نواقص وأخطاء، على أني شرعي وشرعت في الدورة السابقة (90) قانوناً، وماذا یعني؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعتقد أن نمضي بنوعیة القوانین

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

األمر الثالث: قرارات مجلس قیادة الثورة، نعم صحیح نحن المعنیون بھا، وتحدیداً اللجنة القانونیة، لكن أنا كمجلس نواب، ال أعرف أي قانون
معرقل للوزارات، لماذا ال تكتب الحكومة والوزارات إلى مجلس النواب، وبالتالي إلى اللجنة القانونیة، تطلب منا إلغاء عدد من قرارات مجلس
قیادة الثورة؟ نحن جاھزون إللغائھا، بشرط أن ال یحصل أي فراغ تشریعي، لذا في نھایة مداخلتي أنا أدعو الرئاسة إلى عدم المضي بقراءة ھذا
القانون، وفي حالة المضي سنضطر إلى أن نأتي بالقوانین األخرى، وأطلب من الرئاسة أیضاً أن نمضي بتشریعھا، وحتى لو یحصل تضارب

.تشریعي، فھذه لیست مسؤولیتي

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

ال یوجد مانع قانوني من اإلستمرار بالقراءة األولى، المادة (123) من النظام الداخلي (إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاریع قوانین أخرى
محالة إلى إحدى اللجان، أحالھ رئیس المجلس إلى ھذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو اإلقتراح)،
ھذا یفھم منھ أمران، إما دراسة مواد المشروع أو اإلقتراح وھي معنیة بالقراءة الثانیة، فإذن یمكن لحضرتك أن تحیل القوانین المرتبطة بنفس

.اللجنة، وتجمعھا مع ھذا القانون، ھذا الفھم األول

أة كمواد .الفھم الثاني: إذا قلنا، الدراسة تبدأ حتى من القراءة األولى، فتبقى المشاریع األخرى المرتبطة، وتكون على شكل مقترحات ُمجزَّ
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فإذن لدینا مساران، إما نفھم دراسة المشروع أو اإلقتراح على أنھ یبدأ بالقراءة الثانیة، إذن بإمكان حضرتك أي قانون مرتبط أن تحیلھ اآلن بعد
ھذه القراءة األولى یرفق معھ، أما إذا من یطرح فھماً أن دراسة المشروع تبدأ من القراءة األولى، فمع ذلك نستطیع أن نتعامل مع القوانین

أھا كمواد مقترحة وندرسھا، إن رأینا فیھا فائدة نضیفھا كخیار آخر، وإال فنرفضھا، إذن نستمر .المرتبطة بھذا القانون ونُجّزِ

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

:ما أشار لھ الزمیل فائق الشیخ ھو أسلوب قانوني، الیوم ھذا القانون سیتعارض مع قوانین أخرى، منھا

.أوالً: الدور التي بنیت في األراضي الزراعیة المملوكة باألساس للدولة، وقسم منھا تتنازع مع قانون (13) لنزاعات الملكیة

ثانیاً: ھذا القانون یتعارض أیضاً مع قرارات مجلس قیادة الثورة المنحلة، فقرارات وقوانین مھمة سوف تتنازع، نحن الیوم نرید أن نحل إشكالیة،
ھذه الدور مبنیة على أراٍض مبنیة تعود ملكیتھا ألناس آخرین، فالذي یأتي الیوم تعطیھ حقاً، وصاحب األرض الحقیقي المسلوب منھ أرضھ منذ

.أربعین سنة ال تعطیھ، فیوجد إختالف في ھذا األمر

فأنا أفضل الصیغة القانونیة التي قالھا األخ فائق الشیخ وھي معقولة، عدة قوانین موجودة، لدینا قرارات مجلس قیادة الثورة، كیف ننفیھا؟ لدینا
.(قانون (13

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه مداخلة على أمور ثانیة

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.ال، على ھذه األشیاء، شكل منا لجنة مشتركة، نجلس نحن ذوو العالقة، حسناً أنا سأقول ھذا القانون یتعارض مع المادة (23) من الدستور

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي وجھة نظرك؟

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.وجھة نظري أن نشكل لجنة مشتركة لمناقشة القوانین، ونخرج بصیغة توافقیة مشتركة لھذه القوانین

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

المادة (123) واضحة التي ھي محل النزاع اآلن في مجلس النواب، والتي تنص على (إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاریع قوانین أخرى)،
فبالتالي نحن أمام عدة مشاریع ومقترحات موجودة في إحدى اللجان، التي ھي لجنة الخدمات واإلعمار أو اللجنة القانونیة، فالرئیس بموجب ھذه

المادة یحیل المشروع إلى ھذه اللجنة مباشرة، فال تكون قراءة أولى، وإنما تحال باإلضافة إلى المشاریع األخرى، لتدرس وتقدم، أما اآلن إذا
.إعتبرنا ھذا القانون ھو القانون األساس فإن كل التعدیالت التي ستجري قد تكون غیر متعلقة بھذا القانون، ھذا أوالً

ثانیاً: سمعنا بأن السید رئیس مجلس الوزراء حسب المنھاج الوزاري لھ مبادرة للسكن، ھذه أیضاً ستتقاطع مع ھذه القوانین والتي ھي مقترحة
منذ عام 2017، إذن ألجل ھذه القضیة، وألجل إستمزاج رؤیة الحكومة فیما یتعلق بمبادرة السید رئیس الوزراء العامة للسكن أعتقد أن تحویل

ھذا القانون إلى اللجنة القانونیة ولجنة الخدمات باإلضافة إلى القوانین والمقترحات المتعلقة بدراستھا، واستمزاج رأي الحكومة فیما یتعلق بمبادرة
.السكن للسید رئیس الوزراء العامة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو من السیدات والسادة البقاء في القاعة، قد أطلب رأي المجلس في ھذا األمر

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.أنا أضم صوتي إلى صوت النائب فائق الشیخ، ألنھ رأي قانوني محترم

القضیة األخرى: قدمت قانون بیع وإیجار العشوائیات لشاغلیھا، جنابك حولتھ إلى اللجنة القانونیة والتي قد بدأت بقراءتھ مع الحكومة، بعد ذلك
.طلبت دمجھ مع القانون المقدم من قبل الحكومة، على الرغم من أن الحكومة الحالیة لم تقدم أي شيء أو تغییر على القانون السابق

القضیة األخرى المھمة: ھذا القانون، وأتمنى من اإلخوة أعضاء مجلس النواب قراءة المادة (5)، وھي عبارة عن تھدیم دور للمواطنین، وُرفض
ھذا القانون في الدورة البرلمانیة السابقة، وُدمج مع القانون المقدم من قبلي ومن قبل بعض اإلخوة أعضاء مجلس النواب في كتلة المواطن وكتلة

األحرار وباقي الكتل، وخرجنا بقانون وصل إلى مراحل التصویت، الذي أتمناه منكم سیادة الرئیس، أن ال نرسل رسالة سیئة ألصحاب
.(العشوائیات في ھذا الیوم، وأتمنى أن جنباك تقرأ المادة (5
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القضیة األخرى المھمة: أتمنى أن تأمر سیادتك بدمج جمیع القوانین، والخروج مع الحكومة ووزارة التخطیط، وأنا إتصلت بالسید وزیر
التخطیط، وقال أنا على إستعداد مع الكادر المتقدم لإلجتماع مع لجنة الخدمات، ومع جمیع أصحاب المشاریع المقدمة كقوانین للجنة الخدمات أو

.لمجلس النواب، للخروج برؤیة واضحة وحقیقیة لدمج جمیع القوانین بقانون واحد، بعد ذلك نشرع بقضیة القراءة األولى، ومن ثم المناقشة

-:النائب یحیى أحمد فرج العیثاوي –

.ھذا القانون من القوانین المھمة جداً التي یجب أن نتدارسھا بصورة صحیحة

في الفقرة (12) من ھذا القانون، أنا أجزم لكم (یتم تھدیم أكثر من عشرین ألف دار فقط في محیط بغداد)، وھذا الموضوع خطیر جداً، نتمنى من
رئاسة المجلس واإلخوة أعضاء مجلس النواب المحترمین أن ال تتم قراءة ھذا القانون في ھذا الیوم، ویتم تحویلھ إلى اللجان المختصة، وذلك

لتدارسھ، نظراً لخطورة ھذا القانون، حیث في الفقرة (1) والفقرة (12) ھناك عدم تطابق، وعدم وجود رؤیة واضحة، نتمنى من الجمیع ومن
اإلخوة أن ینظروا إلى إخوانھم الذین وقعوا نتیجة لضعف حالھم، وقاموا ببناء دور سكنیة، وعدم المساس بھم في ھذا الوقت، لحین وجود حلول

.مناسبة للجمیع

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

-:أنا أتفق مع ما ذھب لھ زمیلي النائب عمار طعمة لألسباب التالیة

أوالً: لدینا مشكلة كبیرة اسمھا مشكلة السكن والدستور العراقي في مقدمة مواده ضمن حق المواطن العراقي بالسكن الالئق والعیش الكریم، أین
نحن اآلن من الدستور العراقي بعدما أجرت اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب والحكومة في الدورة السابقة وأجرت مسوحات بالتعاون مع

الحكومات المحلیة فقط في البصرة وجدوا (91) ألف سكن عشوائي ما ذنب ھؤالء العوائل في البصرة یعیشون بقلق؟ وكذلك المحافظات
األخرى لذلك عودتنا الحكومات بصراحة على تثبیت القوانین المھمة بمعنى بدل أن یقوموا بمعالجة مشكلة السكن واللطیف بالموضوع ما شجع
الحكومة على عدم االھتمام بالقوانین المھمة ھو المحكمة االتحادیة التي تسمع من الحكومة وال تسمع من مجلس النواب، اآلن لدینا (40) قانون

.مرسل من الحكومة المعلومات (40) قانون عدا مقترحات السادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لتأكید المعلومة مع نھایة الفصل التشریعي األول كانت (13) قانون لم تصل الى (40) فقط لكي نعرف حجم السلبیات الموجودة لدینا

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

ما أرید أن أقولھا یجب على مجلس النواب أن یتحل المسؤولیة أمام الشعب وال یبقى أسیر بید الحكومة والمقترح أن نمضي بالقوانین وواجب
.على الحكومة تنفیذ ما یشرع من مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب سوف أطلب التصویت في ھذا األمر المقترح المضي من حیث المبدأ بتشریع القانون وقراءتھ قراءة أولى على أن یتم
مناقشة مقترحات القوانین من خالل اللجنة المعنیة للوصول الى صیغة والرأي اآلخر أن ال نمضي بھ ونعطي فرصة للجنة الخدمات والقانونیة ال

تتجاوز أسبوع أو أسبوعین أما أن تمضي بھذا القانون أو یرسل الى الحكومة من حیث المبدأ، المقترح الثاني إمھال اللجنة القانونیة أسبوعیت
.ولجنة الخدمات لتقدیم وجھة نظرھا بالتنسیق مع السیدات والسادة النواب بالمضي بھذا القانون أو إعادتھ الى الحكومة

.(تم التصویت بالموافقة على منح لجنة الخدمات أسبوعین)

نعم لجنة الخدمات واللجنة المساندة لھا اللجنة القانونیة خالل أسبوعین سوف یعرض الموضوع مرة أخرى وال مجال للنقاش بھ إذا لم یكن لكم
رأي واضح سوف نمضي مباشرة وأیضاً یحضر ممثل الحكومة معكم إلبداء وجھة نظره في المقترح والمشروع وھو المشروع مرسل حتى یتم
اخذ رأي الحكومة بشكل تحریري السیدات والسادة النواب ھنالك طلب مقدم تقدم للرئاسة طلبین السادة النواب أماكنكم لدینا تصویت فیما یتعلق

بلجنة المرأة ولجنة األوقاف والشؤون الدینیة على أن تكون لجان مستقلة بذاتھا یوجد مشكلة تتعلق بتمثیل المكونات في ھذه اللجان ما یخص لجنة
األوقاف والشؤون الدینیة أن یتم استثناء المكونات لحد معین للتمثیل في لجنة األوقاف والشؤون الدینیة حتى وان كان ممثل في لجنة أخرى

وأیضاً فیما یتعلق بلجنة المرأة ألنھ النظام الداخلي ینص على أن (لكل عضو الحق ان یرشح نفسھ لعضویة أحدى اللجان ورئاستھا لجنة واحدة)
لذا تقدموا بطلب أن تستثنى لجنة المرأة فھل نمضي بھذا األمر للتصویت؟ أو نعرض على جنابكم كلجنة؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

فیما یتعلق بالمقترح األول استثناء قضیة المكونات بالنسبة للجنة األوقاف والشؤون الدینیة ھذا التقدیر متروك لمجلس النواب ورئاسة المجلس
یقیناً احترام المكونات ووجودھم وھویتھم وخصوصاً فیما یتعلق باألوقاف والمعتقدات شيء ضروري بالنسبة لمجلس النواب ألنھ اخذ بنظر

االعتبار عند تشكیل اللجان وعضویتھا، أما فیما یتعلق بمقترح لجنة المرأة أعتقد أنھ لدى المجلس أعضاء من النساء حسب تصوري (84) نائب
فبإمكان اللجنة أن تستوفي العدد المطلوب ال حاجة الى استثناءھا من اللجان ھذا أمر واضح غیر أكثر الناس حرصاً على حقوق المرأة ھي

.المرأة

-:النائبة جوان احسان فوزي –
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بما أنا لجان المجلس مقسمة حسب االختصاصات وذوي االختصاصات أما من الجنس األنثوي أو الجنس الذكري لذا من حق كل شخص أو نائب
داخل المجلس أن ینتمي ویكون عضو في أحدى اللجان، فیما یخص لجنة المرأة من حقنا كذلك كاستثناء نؤید االستثناء للجنة المرأة واألسرة

.والطفولة لذا أتمنى من إخوتنا وأخواتنا التصویت لھذا االستثناء

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب بناء على الطلب المقدم من سیدات المجلس لتعدیل النظام الداخلي الماجة (72) أوالً من النظام الداخلي التي تنص على
أن (لكل عضو الحق ان یرشح لعضویة أحدى اللجان ورئاستھا لتضاف لھا عبارة ما عدى لجنة المرأة) الصیاغة لیس ما عدا لجنة المرأة یستثنى
من ذلك لجنة المرأة بما ال یزید عن النصاب المقرر في النظام الداخلي للجان األخرى بمعنى لیس الـ(84) العضو یذھبون كلھم الى لجنة المرأة،
أطلب التصویت على تعدیل النظام الداخلي للمادة (72) أوالً (لكل عضو الحق ان یرشح نفسھ لعضویة أحدى اللجان ورئاستھا ویستثنى من ذلك

.(لجنة بما ال یزید عن النصاب المحدد للنظام

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب أماكنكم لحسم موضوع األوقاف والشؤون الدینیة، أعالمنا النصاب، أحتاج إلى النصاب للتصویت على ھذه الفقرة
والنصاب غیر مكتمل، لجنة تعدیل النظام الداخلي أطلب إعداد صیاغة لما یتعلق بأستثناء المكونات، والمقصود بالمكونات ھو المكون المسیحي
واإلیزیدي والصابئي، وأن یمثلون في لجنة األوقاف والشؤون الدینیة وممكن في لجنة الشھداء والسجناء لخصوصیة ھذه المكونات، ال یمتلكون

األعداد الكبیرة في مجلس النواب حتى یتمكنوا من المشاركة في كل اللجان، أطلب إعداد الصیاغة وعرضھا على السیدات والسادة النواب
.للتصویت علیھا حال أكتمال النصاب، أصبحت في نفس الفقرة ممكن أستخدام المكونات إلكمالھا

.(الفقرة خامساً: القراءة االولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون الجنسیة. (لجنة األمن والدفاع، اللجنة القانونیة*

.طلبات السادة النواب موجودة لدى السید المقرر فقط للعلم

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

بما إنھ لجنة األمن والدفاع موجودة، جنابك تعرف أثناء العطلة التشریعیة حصلت أحداث وتعرض العدید من شبابنا وأھلنا للقتل واالختطاف
وكان لك دور في أستقبال الناجي، الشعب دائماً یسأل لجنة األمن والدفاع ھل أقامت تحقیق؟ نرید أن نعرف ھل ھناك مناطق خارج سیطرة قواتنا

.وقیادة العملیات ھذا الموضوع دائماً یتكرر، نرید ان نفھم من لجنة األمن والدفاع أو أستضافة قیادة العملیات

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

أمس أجتمعت لجنة االمن والدفاع حول األحداث في المناطق المختلفة ال سیما نینوى واألنبار ومكحول وأتصلنا بالسید رئیس الوزراء وطلبنا
موعد أستضافة أو لقاء خالل ھذا األسبوع وأن شاء هللا نذھب للقاء السید القائد العام للقوات المسلحة مع قائد العملیات المشتركة للنقاش وإیجاد

.الحلول واآللیات الالزمة لمعالجة ھذه الخروقات ھذا ما تم مناقشتھ أمس

.یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون الجنسیة

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یكمل القراءة االولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون الجنسیة

-:النائب محمد رضا داود –

.یكمل القراءة االولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون الجنسیة

-:النائب ناصر یوسف محید –

.یكمل القراءة االولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون الجنسیة

-:(النائبة انعام مزید نزیل (نقطة نظام –

المادة (2) یلغى نص المادة (4) من القانون ویحل محلھ ما یاتي للوزیر أن یعد من ولد خارج العراق ومن أم عراقیة وأب غیر عراقي ھذه
انتھینا منھا، أو ال جنسیة لھ عراقي الجنسیة،  أطلب من األخوة في اللجنة القانونیة ما ھو القصد للشخص الذي لیس لھ جنسیة عراقیة یمنح

.الجنسیة العراقیة، ھل أصبحت الجنسیة العراقیة تمنح لألشخاص

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.كل ھذه المالحظات یتم أبدائھا في القراءة الثانیة، ال یوجد جواب الموضوع لیس للنقاش

-:النائبة انعام مزید نزیل –

قبل قلیل أوقفنا موضوع العشوائیات على الرغم من إنھ المشكلة موجودة في الواقع العراقي، نحن نحتاج ثالث مالیین وحدة سكنیة من غیر حاجة
.العشوائیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممن أن یجري التعدیل ویصوت علیھ مجلس النواب لرفع ھذه العبارة إذا لم نجد سبب مقنع لھذه الفقرة

-:النائبة انعام مزید نزیل –

.الجنسیة العراقیة جنسیة عالیة وال تمنح لألشخاص الذین ال أب وال أم لھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

أتفق مع مالحظتك تماماً ویتم أبدائھا خالل القراءة الثانیة أو قبل القراءة الثانیة للمضي بھا، أتفق تماماً، یبقى الحق لمجلس النواب برفضھ من
حیث المبدأ یبقى الحق ساري برفضھ من حیث المبدأ، ممكن بعد القراءة االولى، أین كان اللجان قبل أن یوضع ھنا، كان اللجنة تطلب أن ترفضھ
أو تبقیھ، السید رئیس السن في اللجنة ال تكمل القراءة لألخیر حتى نتفق على مبدأ الرفض من حیث المبدأ یتم خالل القراءة األولى او بعد القراءة
األولى، المفروض قبل القراءة االولى، لم یقدم لي طلب لرفضھ من حیث المبدأ، وال نستطیع ان نصوت أي تصویت االن على رفضھ من حیث

.المبدأ ألن النصاب غیر مكتمل، بالتالي ال تمكل قرأتھ أجل الفقرة األخیرة إلى الجلسة القادمة

-:النائب جاسم حسین محمد جباره –

.یكمل القراءة االولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون الجنسیة

-:النائب علي جبار مؤنس –

.یكمل القراءة االولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون الجنسیة

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

إستناداً إلى المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حیث تنفي المادة وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ ولیس العامة للمشروع أجماالً اذا لم
یوافق المجلس على المشروع من حیث المبدأ بأغلبیة عدد أعضاءه یعد ذلك رفضاً للمشروع، أطلب رفض المشروع أجماالً بصراح فیھ الكثیر

من المواد خلفھا أمور خطیر جداً تخص منح الجنسیة العراقیة، الجنسیة العراقیة علینا أن نحترمھا ونحترم العراقي وجنسیتھ، فنرفض ھذا
المشروع من حیث المبدأ، نعم الجواز ھذا بسبب عمل أو منھج وزارة الخارجیة علیھا أن تعمل جاھدةً إلرجاع ھیبة العراقي والجواز العراقي

.واحترامھ، وعلینا كمجلس نواب أن نعمل على ذلك

 

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

ھذا القانون بالعكس مھم، بین من توضیح مجلس الوزراء أثناء تطبیق القانون السابق أصبحت ھناك مشاكل كثیرة وخاص بما یتعلق بإعطاء
الجنسیة العراقیة، مثالً أم عراقیة وأب غیر عراقي وساكنین خارج، أنا فقط أطلب بعد موافقة جنابك أشراك وزارة الخارجیة دائرة الھجرة بھذا

.الموضوع، ألن نحن من خالل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .لماذا أشراك وزارة الخارجیة ھو من أین جاء؟ ممكن اللجنة تستضیف من تراه مناسبا

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

وھذا الذي أقولھ مناسباً فقط إذا تسمح لي، سوف یكون ھناك لجنة وھذه قراءة أولى، اللجنة تحتاج إلى وقت مع اللجنة القانونیة ویبحثون ویعدون
.ویعملون تقریر للقراءة الثانیة، فقط طلبي إشراك وزارة الخارجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كیف أشركھم؟ أستضیفھم ممكن
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-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.إشراكھم في نقاشات اللجنة الن یوجد ھناك مشاكل كثیرة بما یتعلق بالجنسیة العراقیة للعراقیین الساكنین خارج العراق، فقط ھذه المالحظة

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

جرى العرف والسیاق وخاصة في ھذه الدورة برئاستك أن مشاریع القوانین المعروض على المجلس حتى إذا یوجد مالحظات علیھا ویوجد
مراجع علیھا ویوجد إشكاالت علیھا تقرأ قراءة أولى ھذا جھودك تفضلت بھ الكثیر من القوانین وحینئذ وقبل قلیل كان یوجد قانون ما یتعلق

بموضوع مشكلة السكن ایضاً كان كالمك بأن یُقرأ قراءة أولى ومن ثم یحصل ھناك متابعة ومعالجة لإلشكاالت، اآلن تمت القراءة األولى وال
.یمكن اآلن أن نتراجع ونرفض ھذا الموضوع، ھذا واحد

ثانیاً، السید الرئیس ھذا القانون اختصاص وزارة الداخلیة، وتالحظ في كل المواد وبنود التعدیل ذكر وزارة الداخلیة وصالحیة الوزیر ال یوجد
ھناك عالقة مباشر لوزارة الخارجیة في ھذا التعدیل، قد یكون ھناك، نعم تكون ھناك استشارة، رأي ال بأس، مضینا قرأنا القراءة األولى، ممكن

لجنة األمن والدفاع نعم تستضیف مرة أخرى المعنیین ومتخصصین في وزارة الداخلیة وكذلك من وزارة الخارجیة إذا توجد ضرورة وان
.تراجع ھذه المواد المراد تعدیلھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة األمن والدفاع استضافة الجھات ذات العالقة في وزارة الداخلیة وفي وزارة الخارجیة بما یتعلق بھذه األمور التي تم عرضھا باألسباب
.الموجبة، وقدموا لنا تقریركم بوجھة نظركم كلجنة فیما یتعلق بھذا القانون

السیدات والسادة النواب، نحتاج بإمكانكم اللجنة القانونیة تدخل كلجنة مساندة تضاف اللجنة القانونیة كلجنة مساندة، تضاف اللجنة القانونیة تضاف
.كلجنة أخرى مع لجنة األمن

-:النائب احمد مدلول محمد –

كان رئیس الوزراء یوم السبت وكانت الجلسة مخصصة لموضوع الفساد، نحتاج جلسة مع رئیس الوزراء لطرح، یعني توجھ كتاب جنابك
استضافة للسید رئیس الوزراء، طلب استضافة للسید رئیس الوزراء ووكیل وزیر الداخلیة ورئیس األركان والعملیات المشتركة وتكون الجلسة
سریة من أجل طرح كل المشاكل، كل محافظتنا توجد بھا مشاكل، طرح مشاكل وإیجاد حلول والجلسة عندما أقول تكون سریة على أساس لكي

یكون الطرح واقعي ولیس طرح إعالمي، الغایة عندنا مشاكل نرید حل للمشاكل، لیس من المھم من الذي یتكلم أو سوف یتكلم، لتكن الجلسة
تكون (7) ساعات أو (8) ساعات یأتي السید رئیس الوزراء ونطرح كل مشاكلنا ومشاكل المحافظات، یعني مثالً الجلسة السابقة صح توجد فائدة

في موضوع الفساد لكن عندنا مشاكل كثیرة غیر الفساد جزء منھ خدمي جزء منھ أمني جزء منھ داخلي، أطلب من جنابك الكریم توجھ دعوة
.استضافة یُفضل إذا ھذا األسبوع األفضل، ونطرح كل المشاكل وأرجع وأكرر تكون الجلسة سریة ألن الغایة الحلول ولیس اإلعالم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب ترفع الجلسة إلى یوم غد الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (3:15) ظھراً


