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محضر الجلسـة رقـم (45) الخمیس (18/3/2021) م
محضر الجلسـة رقـم (45) الخمیس (18/3/2021) م

 

م/ محضـر الجلسـة

 

ً .أبتدأت الجلسة بنصاب: (204) نائبا

.أفتتحت الجلسة الساعة (6:55) مساَء

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة واألربعین 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 –

(النصاب (188

.الفقرة أوالً: استكمال التصویت على مشروع تعدیل قانون المحكمة االتحادیة العلیا، (اللجنة القانونیة) تتفضل *

-:النائب محمد علي حسین عذافة الغزي –

.قدم مقترح بإعادة التصویت على المادة الثالثة البند ثانیاً، أكثر من (65) نائباً، نطلب إعادة صیاغة ھذه المادة

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

استلمت رئاسة المجلس طلب موقع من قبل (63) نائباً، نرفق لكم طیاً تواقیع السیدات والسادة النواب لغرض إعادة التصویت وتقدیم مقترح بدیل
.للمادة الثالثة من قانون األصلي
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-:النائب ریبوار طھ مصطفى احمد –

ھذا ھو رأي اللجنة القانونیة

ً .یقرأ التعدیل المقترح للمادة الثالثة البند ثانیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

القانون مشرع قبل الدستور وكل القوانین المشرعة قبل الدستور تعدل بنفس آلیات تشریعھ، واآلن إذا یوجد قرار نافذ لمجلس قیادة الثورة المنحل یعدل
باألغلبیة البسیطة وكل ما نفذ قبل تاریخ تشریعھ، سبق أن تداولنا في ھذا األمر وكلجنة قانونیة لم أستلم من اللجنة القانونیة رأي منھا یتحدث بھذا

المضمون وتوجد آراء مختلفة للنواب، اللجنة القانونیة قرارھا یؤخذ بتوافقھا أو بأغلبیتھا حالھا حال اللجان األخرى، إذا كانت أغلبیة الثلثین موجودة
أو األغلبیة البسیطة والرأي القانوني في الدورات السابقة وحتى في ھذه الدورة القوانین التي شرعت قبل الدستور تعدل بنفس اآللیة، وجنابك تحدثت

.عن ال یجوز المناقشة إال بناءاً على طلب من الحكومة أو رئیس اللجنة أو خمسون نائباً، واستلمت (63) نائباً قبل انتھاء المداولة بھذا القانون

-:النائب ریبوار طھ مصطفى احمد –

.المادة (135) واضحة تكون في حالة اذا أبدیت أسباب جدیدة ولیس لدینا اي أسباب جدیدة لكي نعید التصویت على القوانین المصوت علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إذا تحب أن تبدي رأیك تفضل بھ كنائب، واللجنة القانونیة ھي من قدمت لي تواقیع النواب إلعادة التصویت على ھذا األمر

-:النائب ریبوار طھ مصطفى احمد –

.أطلب خمسة دقائق للمداولة مع اللجنة القانونیة لكي نخرج باألمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.القرار للمجلس

-:النائب محمد علي حسین عذافة الغزي –

ً .یقرأ المقترح الجدید للمادة الثالثة البند ثانیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المقترح المقدم لتعدیل البند ثانیاً من المادة الثالثة في أصل القانون المشار إلیھا

.تصویت

.عدد الحضور (204) أحسب عدد غیر المصوتین من (204) ھو ستة فقط

(تم التصویت بالموافقة)

.بناًء على نفس الطلب المقدم من (63) نائباً، طلبوا إضافة مادة جدیدة ووافقت علیھا اللجنة

.إضافة مادة جدیدة

.سیادة رئیس اللجنة، نائب رئیس اللجنة موجود وأعضاء اللجنة زمالئك موجودین، فقرة شكلیة ولیس فیھا مشكلة

.یقرأ المادة المضافة الجدیدة

.أطلب من المجلس التصویت

(تم التصویت بالموافقة)

.الذین لم یصوتوا على ھذه الفقرة ھم تسعة نواب فقط
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-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.المادة (93) من الدستور من صالحیات رئیس الجمھوریة الفقرة سابعاً إصدار المرسوم الجمھوري من صالحیات رئیس الجمھوریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

وال یزال الحق محفوظ لرئیس الجمھوریة بإصدار المرسوم الجمھوري، وھذا ال یتعارض وال یسلب حق رئیس الجمھوریة بإصدار المرسوم
.الجمھوري وحتى إذا تعذر یجب أن تكون جھة تصدر ھذا المرسوم

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.لكن صالحیات مجلس النواب في المادة (61) من الدستور غیر متضمن أي فقرة بإصدار المرسوم الجمھوري

-:السید رئیس مجلس النواب –

:بناًء على اإلضافة التي تمت یتطلب تعدیل المادة (4) التي تتحدث عن إلغاء نص المادة سبعة من القانون ویحل محلھا اآلتي

:یؤدي رئیس المحكمة ونائبھ وأعضاءھا قبل المباشرة بأعمالھم الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب وفق الصیغة اآلتي

أقسم با� العلي العظیم أن أؤدي أعمال وظیفتي بصدق وأمانة وأقضي بین الخصوم بالحق والعدل وأطبق أحكام الدستور والقوانین بنزاھة وحیادیة)
(وأحافظ على استقالل القضاء وكرامتھ ونزاھتھ وأصون الدستور وأحمي الحریات العامة والخاصة وهللا على ما أقول شھید

.أطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

بنفس الطلب تمت إضافة مادة ألن ھذه المادة سبق وأن صوت علیھا أمام رئیس الجمھوریة أو مجلس النواب، تمت معالجتھا بالمادة المضافة وتم رفع
عبارة أمام مجلس النواب وأصبحت (یؤدي الیمین الدستوریة أمام رئیس الجمھوریة) والبند المضاف عالج فیما لو یتم تأدیة الیمین الدستوریة أمام

.رئیس الجمھوریة

.أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل

.أضیف صوتي الى المصوتین، عدد غیر المصوتین أعلموني بھم من أصل (205) نائب، عدد غیر المصوتین ھم ستة فقط

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون المحكمة االتحادیة العلیا)

.أتقدم بالشكر الى أعضاء اللجنة القانونیة، والشكر الموصول لكل السیدات والسادة النواب

تقدم السید عالء الربیعي بطلب طرح الثقة أو إعفاء السید رئیس أو المدیر التنفیذي لھیأة األعالم واالتصاالت وإكمال إجراءات االستجواب استلمت
.طلب من (78) نائباً یطلبون إضافة الفقرة على جدول األعمال أطلب من المجلس التصویت على إضافتھا

.(تم التصویت بالموافقة)

سحب الثقة بناء على انتھاء المناقشة في استجواب السید رئیس ھیأة األعالم واالتصاالت ولعدم القناعة بأجوبتھ وتصویت المجلس على عدم القناعة
بأجوبتھ نطلب طرح موضوع الثقة بھ استناداً ألحكام المادة (61) ثامناً (أ) من الدستور، نحن الموقعین أدناه نطلب بطرح الثقة عن المستجوب رئیس

.الجھاز التنفیذي لھیأة األعالم واالتصاالت السید علي ناصر الخویلدي، عدد الموقعین (71) توقیع

إشارة الى المواد الدستوریة والقانونیة یجب أن یعرض رئیس المجلس على السیدات والسادة النواب طلب إعفاء المستجوب إذا أكملت اإلجراءات
وصوت المجلس بعدم القناعة وسبق أن صوت المجلس بعدم القناعة على أجوبة المستجوب وأكمل المستجوب اإلجراءات وقدم (71) توقیع إشارة
الى النصوص الدستوریة والى قانون مجلس النواب أطلب من المجلس، من یؤید إعفاء رئیس الجھاز التنفیذي لھیأة اإلعالم واالتصاالت السید علي

ناصر الخویلدي؟

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة على إعفاء رئیس الجھاز التنفیذي لھیأة اإلعالم واالتصاالت السید علي ناصر الخویلدي)
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ھناك اجتماع في اللجنة المالیة مع رؤساء القوى السیاسیة وستسلم اللجنة المالیة ھذا الیوم النسخة النھائیة لقانون الموازنة، ولذلك ستكون جلسة
التصویت على الموازنة یوم غد الساعة الواحدة ظھراً، ونظراً اللتزام أخوانكم وشعبنا الكردي في احتفاالت نوروز یوم األحد قدمنا التصویت الى یوم

الجمعة لكي یكونوا موجودین مع أخوانھم للتصویت على قانون الموازنة، الجلسة یوم غد الساعة الواحدة ظھراً تتضمن التصویت على قانون
.الموازنة لسنة 2012

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

(تقرأ بیان بخصوص مجزرة الموصل. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أطلب من السیدات والسادة النواب الوقوف وقراءة سورة الفاتحة على شھداء الموصول والعراق جمیعا

اللجنة المالیة، شھداء العبارة في محافظة نینوى لغایة اآلن لم یتم شمولھم كشھداء، القرار الحكومي والقرار النیابي كان أحتسابھم شھداء ولكن اآللیات
القانونیة التي تتعلق بمؤسسة الشھداء تحتاج الى غطاء تشریعین أرجو من األخوة في اللجنة المالیة وھؤالء أھلنا وعوائلنا ولدیھم ھذه المشكلة

معالجتھا في قانون الموازنة، أرجو من السید ناجي السعیدي التنسیق مع أخوانك اآلخرین بإضافتھم وعددھم (142) شھید ومع كل ھذه التخصیصات
.الموجودة في مؤسسة الشھداء فیھا نوع من اإلنصاف ألھالي محافظة نینوى، أرجو من جنابكم تضمینھا

-:النائب ثامر ذیبان حسون الحمداني –

(یقرأ بیان حول األحداث في محافظات الوسط والجنوب. (مرافق

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

أشكر الموظفین في الدائرة القانونیة والبرلمانیة واإلعالمیة والعالقات والدوائر األخرى الذین وقفوا خالل ھذه الفترة وتحملوا كل العناء إلكمال ھذا
.القانون

.وتقدم السید األمین العام بتقدیم كتاب شكر لھم وتم إجراء الالزم

-:النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي –

(یقرأ بیان حول أنتفاضة آذار عام 1999. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إضافة السید ممثل الحكومة الى كتاب الشكر

.ترفع الجلسة الى یوم غد الساعة الواحدة ظھراً إلكمال قانون الموازنة

 

.ُرفعت الجلسة الساعة (7:00) مساًء

***********************

*************

***


