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محضـر جلسـة رقـم (7) الثالثاء (22/9/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

  الفصل التشریعي األول

محضـر جلسـة رقـم (7) الثالثاء (22/9/2020) م

 

 

ً .عدد الحضور: (168) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیات من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

أصبح لزاما علینا كقوى سیاسیة ُمشكلة من مجلس النواب إكمال قانون االنتخابات وھذا یتطلب جھد من اللجنة المعنیة القانونیة وكل القوى
السیاسیة المشكلة من الكتل برئاسة مجلس النواب إكمال الدوائر االنتخابیة لھذا القانون، طیلة الفترة السابقة دعینا والزلنا ندعو أن یكون ھناك
توافق لكل ممثلي المحافظات والكیانات في مجلس النواب للوصول الى صیغة تنسجم مع الحال وتلبي متطلبات الشعب وتحاكي الواقع ولیس

أمامنا الوقت الكثیر ولیس الوقت مفتوح بالمطلق لمجلس النواب في ھذا األمر، وإرتأت رئاسة المجلس أن تكون جلسة یوم السبت المقبل جلسة
بفقرة واحدة فقط وھي إكمال الدوائر االنتخابیة وأرجو أن تكمل اللجنة القانونیة مع رؤساء القوى السیاسیة وجھة نظرھا فیما یتعلق بالدوائر

االنتخابیة ونتمنى أن تتوافق ویتوافق الجمیع على ھذا األمر وان لم یحصل التوافق باإلمكان تقدیم أكثر من مقترح وسیعرض في مجلس النواب
وسنحتكم الى لغة األرقام في ھذا الجانب، جلسة یوم السبت القادم 26/9 وھي جلسة بفقرة واحدة تتضمن إكمال الدوائر االنتخابیة لقانون

.االنتخابات

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة باریس الملحق باتفاقیة االمم المتحدة اإلطاریة لتغییر المناخ*
(العام 1992. (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب شیركو محمد صالح –

یقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة باریس الملحق باتفاقیة االمم المتحدة االطاریة لتغییر المناخ العام
1992.

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.التصویت على المادة األولى

.(تم التصویت باألغلبیة المطلقة)

-:النائب فرات محمد عبد حسن التمیمي –

.یقرأ المادة (2) مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة باریس الملحق باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغییر المناخ العام 1992

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الثانیة

(تم التصویت باألغلبیة المطلقة)

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

.تقرأ األسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على األسباب الموجبة

(تم التصویت بالموفقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

(تم التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة باریس الملحق باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغییر المناخ العام 1992)

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.التصویت على االتفاقیات یتطلب األغلبیة المطلقة لعدد الحاضرین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، األغلبیة المطلقة لعدد الحاضرین وأنا حسبت الحاضرین وذكرت األغلبیة المطلقة لعدد األعضاء الحاضرین

 

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

من الشھر الثالث الى الشھر التاسع مر البالد بظروف طارئة وغیر طبیعیة ولھذا وھناك حق للغیر مثالً لدینا مدد قانونیة مثالً لدینا دعوة في
المحكمة لدینا ثالثون یوماً لكي تمر الدعوى وھذا حق متعلق لكن ھذه المدة مرت ولیس والسبب لیس الشخص إنما الظرف الطارئ، وكذلك

ھناك مدد قانونیة أخرى مثالً لجنة التعدیالت الدستوریة مدتھم أربعة أشھر حسب المادة (142) أیضا ھذه المدة خارج عن إرادتھم، لھذا أطلب
أو أقترح على المجلس أن نصدر قراراً بأن المدة  من الشھر الثالث الى الشھر التاسع تعتبر في عموم البالد ظرفاً طارئاً بحیث تتوقف كل المدد

.القانونیة بھا مثالً إذا شخص لدیھ دعوى مثالً تمییزھا من 1/3 تتوقف ھذه المدة الى 1/9

-:السید رئیس مجلس النواب –

الشق األول یتعلق باستفسارنا من القضاء فیما یتعلق بھذا الجانب وھي المدد القانونیة؟

معلوماتي أن القضاء عالج بقرار من الھیأة الموسعة فیما یتعلق بھذه الفترة المتعلقة بعدم دوام المحاكم واعتبرھا خارج مدة الطعون ومع ذلك
للتأكد قدمي طلب اآلن لكي یوجھ استفسار من السلطة القضائي ومجلس القضاء األعلى فیما یتعلق بھذا الجانب المتعلقة بالطعون خالل توقف

.أعمال المؤسسات الحكومیة القضائیة

الشق الثاني، فیما یتعلق بعملنا في المجلس، العطلة التشریعیة ھي خارج نطاق عمل اللجنة المذكورة وتطرح وھي أیضاً أربعة أشھر عمل وإذا
.لدیكم رأي تریدون أن تأكدوه فال بأس من تقدیم طلب وأخذ موافقة المجلس

-:النائب عبد الباري جمیل عبد هللا عبد الكریم –

المادة (128) من النظام الداخلي حول موضوع إحالة مشاریع القوانین الى اللجان المختصة، حضرتك أقدمت مشكوراً على متابعة المشاریع
الموجودة في اللجان لكن ھناك مشروع قانون أرسل الى رئاسة المجلس من رئاسة الجمھوریة وھو قانون مناھضة العنف األسري وحضرتك

ً أ أ أ أ



10/12/2020 محضـر جلسـة رقـم (7) الثالثاء (22/9/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/09/22/محضـر-جلسـة-رقـم-7-الثالثاء-22-9-2020-م/ 3/8

حولت ھذا المشروع الى لجنة المرأة ولجنة حقوق اإلنسان ومشروع ھذا القانون فیھا جنبة جزائیة حسب رأینا أن اللجنة القانونیة أیضاً إحدى
اللجان المختصة وقد أرسل مشروع آخر حول موضوع قانون العنف األسري من الحكومة وأنت تعرف وقد حضرت الى مؤتمر اإلسالمي

لمناھضة العنف واآلن في فترة كورونا أكثر العوائل في البیت وأصبح العنف األسري مشكلة كبیرة في المجتمع، لذا أرجو من جنابك أن تحیلوا
ھذا المشروع أو المشروعین الى اللجنة القانونیة لیتم دراسة ھذین المشروعین مع اللجان األخرى بحیث نستطیع أن ندرجھم ضمن جدول

.األعمال في ھذا الفصل التشریعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

األمانة العامة والدائرة البرلمانیة، تضاف اللجنة القانونیة ولجنة األوقاف والشؤون الدینیة الى مشروع قانون العنف األسري

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

حول السیر التشریعي بشكل عام في عمل المجلس، القوانین التي تصدر في المجلس اآلن یمكن الطعن فیھا على أنھا تخرج في سیاق عدم وجود
محكمة تستطیع أن تؤكد سالمة ودستوریة ھذه القوانین التي تخرج وبالتالي نحن مثالً في مثال قانون االنتخابات ھناك عدد كبیر جدا من مجلس

.النواب لدیھم مالحظات حول مضمون القانون ویفترض أن ھذا القانون قد خرج الى من نلجأ لنطعن في ھذا، ونحن نطعن بھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رأیك یوقف المجلس ما دام ال توجد محكمة اتحادیة

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.كال، خصوصاً القوانین ذات الطابع السیاسي المتعلق بمصیر البلد مثل قانون االنتخابات ال یجب أن یخرج

-:السید رئیس مجلس النواب –

أكملوا القانون اآلن والمحكمة االتحادیة لدیكم قراءة ثانیة للمشروع المنصوص علیھ دستوریاً وأیضا تمت قراءة مقترح التعدیل قراءة ثانیة،
.لنمضي بكال القانونین

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

وھذا ما أؤكد علیھ، أنھ یجب أن تكون ھناك محكمة اتحادیة لكي نضمن سالمة اإلجراء التشریعي ونضمن أن ھناك جھة في حالة الطعن القوانین
بعدم دستوریتھا أو رفع مظلمة وحتى الطعون الموجودة لدى السیدات والسادة النواب المعروضة اآلن على المجلس لعدم إكمال النصاب تؤجل

لكن حتى لم أكتمل النصاب الى من یلجأ المتضرر من ھذا القرار؟ نحن نعتقد األولویة اآلن للمحكمة االتحادیة ولیس لقانون االنتخابات ولیس ھذا
.تضعیفاً من أھمیة قانون االنتخابات إنما لسالمة اإلجراء التشریعي

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

تعلیقاً على األخ، أشیر الى أن قانون العنف السري یتضمن مخالفات جوھریة للدستور ولثوابت القیم الدینیة  والوطنیة، إذ أنھ لم یفرز ولم یفكك
بین الجرائم التي توجد عقوبات أزاءھا في قانون العقوبات وبین حق التربیة والتأدیب للوالدین، یعتبر حق التربیة وتأدیب الوالدین جریمة بمعنى

عندئذ سیسلب حق والیة التربیة والتأدیب لألوالد وستعم الفوضى في المجتمع، ومن القضایا الغریبة في ھذا القانون أنھ یجیز المخبر السري
.وحدث أشكال في المخبر السري حول الجرائم اإلرھابیة والمشاكل األسریة یأتي ویتدخل المخبر السري؟ وھذه إضافات وإشكالیات تھدد

ً .ممكن أن یخابر ویقول حدثت مشكلة عائلیة وھذا القانون یقول ھكذا. المخبر السري أي تناھى الى سمعھ ولو اشتباھا

النقطة األخرى سیادة الرئیس، یجیز ھذا القانون لمنظمات المجتمع المدني أن تنشأ دور إیواء أي تنقل الولد والبنت من تربیة األم واألب ومحبة
.األب واألم الى منظمات المجتمع المدني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو تقدیم المالحظات مكتوبة للجان المعنیة

-:السید عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

ھذا القانون خطیر وفیھ مخالفات جوھریة یھدد أستقرار العائلة العراقیة وما یشار من جرائم مرفوضة من قبل الجمیع عقوباتھ تصل الى القتل
وبعض األمور التي تؤدي الى العاھة عقوباتھا تصل الى سبعة سنوات، وحتى الضرب والتعنیف الذي ال یؤدي الى أذى واضح علیھ عقوبة

.تصل الى سنة وبالتالي كل ھذه الجرائم

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.إذا طبق ھذا القانون بأثر رجعي كل أبائنا سوف یسجنون

السید فالح الساري رئیس لجنة التعدیالت الدستوریة، النواب لدیھم وجھة نظر، یتم تقدیم تقریر لجنة التعدیالت الدستوریة الى السادة النواب، ھل
أنتم مستعدون لذلك؟

-:النائب فالح ساري عبداشي عكاب –

في لجنة التعدیالت الدستوریة وصلنا الیوم للجلسة (21) من جلسات اللجنة، والیوم ما عدى المادة (140) التي ھي محل النقاش وعدم التوافق
علیھا الى حد كبیر تم تأجیل ھذه المادة من النقاشات والیوم في نقاشاتنا وصلنا الى نھایة المادة (144) وھي نھایة الدستور، وخالل فترة وجیزة

.ان شاء هللا أجتماع أو أجتماعین للجنة لتسویة المالحظات وتثبیت وجھات النظر

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یتعلق بالمدة المعنیة (4) أشھر عمل، البلد مر في ظروف وكذلك العالم مر في ظروف جائحة كورونا أدى الى تعطیل كل المؤسسات، یجب
أخذ ھذا في نظر األعتبار، متى ما تكونون جاھزین في الجلسات القادمة أرجو أن تقدموا طلب الى رئاسة المجلس لغرض تقدیم التقریر الى

.السیدات والسادة أعضاء المجلس ویتم مناقشتھا

-:النائب فالح ساري عبداشي عكاب –

.عندما نكون جاھزین سنعلم الرئاسة وستكون

-:السید رئیس مجلس النواب –

أقصر مدة كم؟ أسبوع أم أسبوعین؟

-:النائب فالح ساري عبداشي عكاب –

.أكثر من ذلك، المدة المقررة سوف نستنفذھا وھي أربعة أشھر لكي نعطي مجال وأمكانیة للنقاشات

الفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل *
(ورأس المال بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنغاریة. (لجنة العالقات الخارجیة، اللجنة المالیة

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

تقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
.بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنغاریة

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل
.ورأس المال بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنغاریة

-:النائب عامر حسین جاسم علي –

یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل
.ورأس المال بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنغاریة

 

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

ً .لعدم وجود مناقشات في ھذه الفقرة نتحول الى الفقرة ثالثا

الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة تسریع التعاون في المجال األقتصادي وشؤون الطاقة بین حكومة *
جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة كوریا الجنوبیة. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة، لجنة األقتصاد

(واألستثمار

-:النائب شیركو محمد صالح –
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یقرأ تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة تسریع التعاون في المجال األقتصادي وشؤون الطاقة بین حكومة جمھوریة
.العراق وحكومة جمھوریة كوریا الجنوبیة

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

تكمل قراءة تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة تسریع التعاون في المجال األقتصادي وشؤون الطاقة بین حكومة
.جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة كوریا الجنوبیة

-:النائب حسین ماجد فائز –

یكمل قراءة تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة تسریع التعاون في المجال األقتصادي وشؤون الطاقة بین حكومة
.جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة كوریا الجنوبیة

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

السادة رؤساء اللجان، نرجو عند إعداد التقاریر على مشاریع القوانین أو المقترحات األستفادة من خبرة قسم سالمة اللغة العربیة في الدائرة
البرلمانیة، ألننا نالحظ في بعض األحیان وجود أخطاء لغویة داخل ھذه التقاریر، لھذا نوصي اللجان جمیعاً من قسم اللغة العربیة ألن ھناك

ً .مصححین في اللغة العربیة ویمكن مراجعتھ لغویا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

مشروع ھذا القانون صوت علیھ مجلس الوزراء سنة 2011 حسب األولیات وبعد تسعة سنوات یرسل الى البرلمان للمصادقة علیھ، أین -1
كانت الحكومات عنھ؟ وھل بقى موقف الطرف اآلخر وھو كوریا الجنوبیة نفسھ مع تأخر اإلجابة والموافقة على االتفاقیة طیلة ھذه السنوات؟

تاریخ تصویت مجلس الوزراء علیھ 5/7/2011 بینما یذكر وزیر الدولة لشؤون البرلمان في كتابع بتاریخ 13/7 أي بعد ثمانیة أیام أن -2
.القانون لم یعرض على مجلس شورى الدولة لتدقیقھ

كتاب الدائرة القانونیة في وزارة الخارجیة بتاریخ 9/3/2017 یذكر أن ھناك إلغاء إلجراءات التصدیق من الجانب الكوري والبدء -3
بإجراءات تصدیقھا ونفاذھا داخلیا من جدید وھذا األمر سیستغرق وقتاً طویالً مع اإلشارة الى توقیع النسخة العربیة من االتفاقیة یتطلب تعدیل
النسختین االنكلیزیتین الموقعتین لغرض اإلشارة في متنھا الى أن االتفاقیة حررت باللغة العربیة واالنكلیزیة، أي لحد سنة 2017 وتمت إعادة

.اإلجراءات المصادقة لدى الطرف اآلخر

یقدم رئیس الدائرة القانونیة في وزارة الخارجیة مقترحاً لتالفي اإلحراج مع الجانب الكوري في حالة الطلب التوقیع بالنسخة العربیة مفاده -4
التنازل عن توقیع النسخة العربیة فلماذا ھذا التنازل؟ ولماذا ھذا اإلحراج؟ وكیف ستثق بقیة الدول بالعراق مع ھذا التخبط؟

النسخة المقدمة الى البرلمان باللغة العربیة وال ندري كیف یصادق البرلمان علیھا وھي بلغة غیر معتمدة نسخة منھا لدى الطرف اآلخر وھو -5
كوریا الجنوبیة، والدلیل على ما ذكر أن النص المترجم الى العربیة یقول تضمن جمھوریة العراق تسدید التكالیف التي تكبدتھا الشركات

الكوریة، فھل یعني التكالیف التي صرفت في مشاریع استثماریة؟ أم تعني التكالیف التي خسرتھا تلك الشركات وھي لم تنتج تنمیة اقتصادیة،
حسب ھذا النص الفھم العربي عندما نقول تضمن جمھوریة العراق تسدد التكالیف التي تكبدتھا خسائر التكبد یتناسب مع الخسائر بینما یمكن
قصد كاتب ھذا النص ھو الصرفیات ما ینفق على ھذه المشاریع وھذه واحدة من نتائج تغییب النسخة العربیة وقد تكون الترجمة لیست دقیقة

.لفضیاً وبالتالي تنتج لنا مثل ھذه األلغام

تذكر االتفاقیة في حالة حدوث حث طارئ في سوق النفط الدولیة فأن األولویة في حقوق الشراء تعطى للشركات الكوریة لتجھیزھا بما ال یقل -6
عن (250,000) برمیل یومیاً وھذا اإللتزام لیس بالضرورة ینفع العراق قد تكون عروض غیر الشركات الكوریة في مثل تلك الظروف أنفع

إیراداً للعراق وقد تحصل تقلبات في السوق كما حصل اآلن في جائحة كورونا وتم تخفیض التصدیر بنسبة ثلث من كمیات المنتج للنفط العراقي،
.فلماذا تحدید رقم من اإلنتاج قد یخرجنا بالتزام بتوفیره لھم

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

الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة األمم المتحدة بشأن الشفافیة بالتحكیم التعاھدي بین المستثمرین *
(والدول. (لجنة العالقات الخارجیة

.بما أن التقاریر توزع على السادة النواب لذا واقتصاراً للوقت نوصي فقط بقراءة الرأي القانوني ولیس كل التقریر

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

فقط جواب للفقرة السابقة لما تفضل بھ الدكتور عمار طعمة، كالمھ صحیح ودقیق وھذه المالحظات موجودة لدى لجنة العالقات الخارجیة، وھذه
االتفاقیة لعام 2011 أي في حكومة 2010 أرسل الى مجلس النواب في الحكومة السابقة وبقیت في لجنة العالقات الخارجیة في الدورة السابقة
وفي ھذه الدورة عرضت للقراءة األولى في الشھر الثالث 2019 وعلیھ نحن لم نكتب رأي اللجنة إذا الحظتم في ھذا القانون أرتأینا أن نعرضھ

ً أل أ أ
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على السادة أعضاء المجلس إلبداء رأیھم فیما موجود ونحن نشكر الدكتور عمار ألنھ فعالً الحظ مالحظاتنا على ھذه االتفاقیة والتي ھي منذ عام
2011.

ورأي اللجنة نتمنى من األخوان في لجنتي النفط والطاقة واللجنة المالیة أن یدققوا في ھذه االتفاقیة ألن ما علینا كلجنة عالقات خارجیة ھو
عرضھا للمصادقة بنعم أو ال واألمور األخرى تدخل بھا لجنتي الطاقة والمالیة وھو مع األسف لحد اآلن لم یعطونا رأیھم بالتفاصیل الفنیة وما

.یتعلق بتفاصیل االتفاقیة ھذه القدیمة

.شكراً دكتور عمار ومالحظاتك موجودة وأرجع وأقول رأي اللجنة أن اللجنتین یشاركون قبل عرضھ للتصویت

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

ً .أذن ھذا المشروع یحتاج الى مناقشات أكثر في اللجان المختصة الرئیسیة والساندة أیضا

-:النائب شیركو محمد صالح احمد كریم –

.حول ھدف االتفاقیة مع كوریا الجنوبیة

 

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

.سیادة النائب، أتفقوا داخل اللجان

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

تقرأ الرأي القانوني حول مشروع قانون تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة األمم المتحدة بشأن الشفافیة بالتحكیم
.التعاھدي بین المستثمرین والدول

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

الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتیة. (لجنة األمن والدفاع، لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي، اللجنة *
(القانونیة، لجنة الثقافة والسیاحة واآلثار، لجنة حقوق اإلنسان، لجنة الخدمات واإلعمار، لجنة االتصاالت واإلعالم

.لجنة األمن والدفاع وھي اللجنة الرئیسیة قدمت طلب لسحب مشروع ھذا القانون إنضاجھ وإكمالھ ومناقشتھ داخل اللجنة ومع اللجان الساندة

.تؤجل ھذه الفقرة الى حین إكمال مناقشتھ داخل اللجان وعرضھ في الجلسات القادمة

(الفقرة سادساً: القراءة األولى لمقترح قانون حمایة الموظف الحقوقي. (اللجنة القانونیة *

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون حمایة الموظف الحقوقي

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون حمایة الموظف الحقوقي

-:النائب سلیم ھمزة صالح –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون حمایة الموظف الحقوقي

-:النائب صائب خدر نایف فارس –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون حمایة الموظف الحقوقي

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم (نقطة نظام –

نقطة نظامي المادة (27) والمادة (43) من النظام الداخلي ما ممكن أن تسمح لي أن ألقي نقطة نظامي حول مقترح ھذا القانون، سیادة الرئیس
أنا مع كل األمتیازات التي ذكرت بما یتعلق بالحقوقیین ویمارسون عملھم في وزارات الدولة لكن الیوم نحن لدینا ظاھرة وإن كان من وجھة

نظري القانونیة القواعد القانونیة تقول أن القانون یجب أن یكون عام ومجرد وأن ال یكون مخصوص في كل مرة نحن نصدر قانون لفئة معینة
وألھمیة ھذه الفئة ال یوجد لدینا مانع في المضي بمقترح ھذا القانون لكن أجد في نفس الوقت أن ھناك الكثیر من الحقوقیین یتعمدون في خسارة
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الدعاوى ولدي الكثیر من األدلة والشواھد عندما أالحق ملفات الفساد أجد ممثلین قانونیین للوزارات یتعمد في إفشال وزارتھ في خسارة ھذه
.الدعوى، أتمنى من اللجنة القانونیة أن تضع واجبات على ھذا الحقوقي قبل أن تضع لھ الحقوق لكي نضمن حقوق الدولة

 

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

.قدمي ھذا المقترح مكتوباً الى اللجنة القانونیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

حسب المادة (60) من الدستور العراقي، كل لجنة بإمكانھا تقدیم أي مقترح حول أي موضوع، ونحن كلجنة قانونیة قدمنا المقترح لمجلس النواب
وتمت القراءة األولى وسوف نقرأ القراءة الثانیة ونقدم التقریر حول موضوع القانون وأثناء القراءة الثانیة كل أعضاء مجلس النواب بإمكانھم

.تقدیم أي مقترح باإلضافة أو الحذف أو التعدیل حول ھذا القانون، والقرار النھائي لمجلس النواب إما بالقبول  أو الرفض لھذا القانون

-:النائب حسین علي كریم العقابي  –

نحن نتقبل طل المالحظات وھي مقدرة وسوف نستلمھا من جمیع األخوة النواب حول ھذا الموضوع، لكن قانون انضباط موظفي الدولة فصل
.بشكل واضح وجلي حدود ومھام واختصاصات وواجبات الموظف بشكل عام وھي تنطبق على كل موظفي الدولة

(الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1969. (اللجنة المالیة *

المفروض من اللجان أن یعرفوا أن ھذه اللجنة لدیھا مشروع قانون في جدول أعمال الیوم وتھیأ نوابھا لكي یقرأون أو یناقشون ویقدمون التقریر،
.من غیر المعقول الفقرة موجودة وھم طالبوا بإدراج ھذه الفقرة في جدول األعمال وال یوجد أحد منھم موجود لقراءتھ

.تؤجل ھذه الفقرة الى جلسات أخرى لعدم حضور أحد من اللجنة المالیة

(الفقرة ثامناً: القراءة األولى لمشروع قانون العید الوطني لجمھوریة العراق. (لجنة الثقافة والسیاحة واآلثار *

الدائرة البرلمانیة واألمانة العامة، نوجھ اللجان جمیعاً بحضور أعضاءھا عند القراءة األولى أو الثانیة أو تقدیم تقریر وعند وجود أي مشروع
.عندھم من ضمن جدول األعمال ومتابعة ھذه الفقرات التي ھم قاموا بتقدیمھا وطالبوا بأدراجھا في جدول األعمال

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة الغالب –

.تقرأ القراءة األولى لقانون العید الوطني لجمھوریة العراق

-:النائب حمد هللا مزھر جول الركابي –

.یكمل قراءة القراءة األولى لقانون العید الوطني لجمھوریة العراق

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

.الفقرة تاسعاً: مناقشات عامة *

-:النائب جمال المحمداوي –

یوم 14 حزیران 2019 قدمنا مقترح قانون الخدمة البحثیة وھذا القانون ینصف حملة الشھادات العلیا في وزارة الدولة خارج وزارة التعلیم
العالي ووزارة التربیة، ھذا المقترح قدمناه وحسب السیاق القانوني للجنة القانونیة ودققت بھ وھو مطابق للشكلة وذھب الى اللجنة المختصة وھي

لجنة التعلیم العالي وھذه اللجنة خاطبت ممثل الحكومة في 15/10/2019 ونحن الیوم في الشھر التاسع من عام 2020 ولم یأتي رد من
الحكومة، وفي التوجھ األخیر لرئاسة المجلس بمتابعة القوانین سواء مشاریع القوانین من السلطة التنفیذیة أو مقترح ھذه القوانین التي یقدمھا

السادة النواب ووفق السیاق القانوني والحق الدستوري لعضو مجلس النواب أن یقدم المقترح، ونحن إذا نستمر في االنتظار لسنة ونصف ولم
یأتي لنا الرد، فلماذا ھذا الجھد الذي نعملھ؟

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

.على الحكومة إجابة مخاطبات مجلس النواب ولجانھا

.ترفع الجلسة الى یوم الخمیس 24/9 الساعة الثانیة عشرة

.ُرفعت الجلسة الساعة (2:58) ظھراً
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